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PREFÁCIO

O VII Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável em Bacias Hidrográficas foi realizado na cidade de Manaus, Amazonas,
no período de 02 a 05 de outubro de 2019 e teve como objetivo estabelecer um debate
participativo e construtivo em torno da dinâmica, planejamento, gestão e utilização
dos recursos hídricos, apresentando como temática principal “A água como elemento
de integração e de conflitos socioambientais”. Foi planejado e executado pela
Universidade do Estado do Amazonas, por intermédio do Programa de Pós Graduação
em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA), com apoio da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMA), do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH-AM), da Agência Nacional de Água (ANA), da CAPES e demais universidades
da Rede Água.
Destacou-se como uma excelente oportunidade de inserir o tema água na
agenda de representantes das organizações governamentais e não governamentais,
da academia, da sociedade civil e de empresas, reunindo um significativo e amplo
espectro de atores relacionados ao tema.
A Gestão Hídrica representa o elemento integrador para a sustentabilidade dos
diferentes usos nas Bacias Hidrográficas. O planejamento territorial perpassa pelas
decisões coletivas e demanda o aprofundamento da divulgação dos estudos realizados
com foco nos recursos hídricos, dos componentes naturais e sociais e de todos os
elementos determinantes do desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, esse evento oportunizou importantes discussões e debates
acerca dos seguintes eixos temáticos: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas,
Desenvolvimento Sustentável: subsídios e propostas para a água, Bacias Hidrográficas
como categorias de Análise e Gestão Territorial, Segurança Hídrica e Legislação
Ambiental, Tecnologias Sociais na Gestão das Águas, Recursos Hídricos e Saneamento
Básico, Comitês de Bacias Hidrográficas e Gestão Participativa.
O presente livro é produto dos trabalhos apresentados no Evento e traz
fundamentais contribuições sobre os temas que alicerçaram o desenvolvimento do
Evento. Assim esse material representa um importante marco para a Gestão dos
Recursos Hídricos nos contextos nacional e internacional, em especial para a Amazônia.
Comissão Organizadora do VII WPDSBH
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A GOVERNANÇA DAS ÁGUAS E O IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO MESTRE CHICO: INDICADORES DE VULNERABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
Edgard Soares da Silva1
Adorea Rebello da Cunha Albuquerque2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1. INTRODUÇÃO
As cidades brasileiras têm recebido elevado adensamento populacional nas
últimas décadas, exigindo, assim, mais infraestrutura urbana para aqueles que as
habitam. Ocorre que, as políticas públicas não se efetivam em tempo hábil, levando
os cidadãos a ocupar territorialmente o espaço geográfico, em grande parte, fora
dos padrões de qualidade ambiental. A cidade de Manaus tem enfrentado desde
a implantação da Zona Franca de Manaus, aumentos demográficos a procura de
trabalho e renda, junto a isto, percebe-se a ocorrência de várias demandas, dentre as
quais enuncia-se a moradia de qualidade.
Com referência ao assunto, Carvalho (2014)3 ao citar um estudo do Ministério
das Cidades, informa que o déficit habitacional em Manaus se projeta por meio dos
quantitativos apresentados a seguir: 13.131 domicílios são considerados precários
(rústicos ou improvisados); em outros 54.899 há situação de coabitação (famílias
conviventes com intenção de se mudar ou residentes em cômodos); também foi
demonstrado, no estudo, em que 26.801 domicílios representam valor do aluguel
superior a 30% da renda domiciliar total (excedente de aluguel); e 10.756 domicílios
são alugados e têm mais de três habitantes utilizando o mesmo cômodo (adensamento
excessivo).
Estas informações, segundo Silva (2018, p. 4) retratam que, mediante a ausência
de um planejamento político e territorial que atue de modo eficiente para mitigar o
problema da habitação em Manaus, um contingente de pessoas se direciona a ocupar
de forma irregular as margens de rios e canais situados nos setores centrais da cidade,
tornando-se vulnerável aos riscos de inundações.
As reduzidas áreas que ainda são espacialmente representadas pelos poucos
ecossistemas naturais, existentes nos limites urbanos, são afetadas pela expansão
territorial da cidade e especulação imobiliária, mediante à falta de ações políticas
eficazes para exercer esse controle.
No que tange aos aspectos socioambientais, podem ser enunciadas a ausência
de um planejamento estratégico para a ocupação territorial e a precária fiscalização
para o cumprimento efetivo das normas legais, que protegem as Áreas de Preservação
Permanente (APP) de rios e de nascentes, definida no Artigo 3°, Inciso III da Lei Federal
Nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
1

Mestre em gegrafia pela Universidade Federal do Amazonas (edgardsoares1@gmail.com)
Professora Doutora, em geografia Física pela UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro (adorea27@yahoo.com)
3
Matéria do Jornal Acrítica do dia 22.09.2014, com o título “Défit habitacional em Manaus é um problema pertinente”. Disponível em: https://www.acritica.com/channels/manaus/news/deficit-habitacional-em-manaus-e-um-problema-pertinente.
2
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Segundo o atual Código Florestal, Lei nº12.651/2012, do Ministério do Meio
Ambiente as “APPs possuem função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”. No entanto, a
não preservação dessas áreas favorece a obstrução do precário sistema de drenagem
urbana, refletindo, dessa forma, o evidente transtorno à população atingida por
prejuízos materiais, financeiros e, algumas vezes, por perdas irreparáveis.
Dentre os condicionantes naturais e intensificadores dessa problemática, está
o elevado índice pluviométrico, o qual favorece o transporte de diversos tipos de
resíduos (doméstico, industriais, hospitalares) descartados nos rios ou depositados
sem muito cuidado, principalmente nos locais de difícil acesso aos transportes de
coleta pública.
O meio ambiente é desconsiderado, em detrimento da grande quantidade
de resíduos sólidos descartados no leito do rio. A cobertura vegetal que existia
anteriormente é suprimida por construções de casas tipo palafitas4 instaladas no
médio e alto curso, próximas umas das outras, o que pode trazer problemas de saúde
pela aglomeração, como doenças de veiculação hídrica e outros indicadores de
vulnerabilidade dentro da bacia, logo esta que, se localiza no perímetro urbano da
cidade.
Algumas zonas da cidade de Manaus, foram ocupadas de modo irregular, fato
que provocou desmatamento e o assoreamento de várias bacias hidrográficas que
drenam a cidade. Com referência ao tema, Melazo (2005) descreve que a cidade deve
ser entendida como espaço integrado da natureza, assim como a natureza também
deve ser respeitada e conservada, não sendo tratada através da superficialidade de
meros paisagismos ou pela racionalidade do sistema capitalista. Em relação a essa
dinâmica urbana, deve-se entender a cidade como um “organismo vivo” que depende
de vários fatores para seu bom funcionamento e perfeita harmonia.
Santos (1994), refere-se à cidade como meio ambiente, que é o retrato da
diversidade de classe, das diferenças de rendas e dos modelos culturais. A partir do
entendimento de tais considerações, vale mencionar que a hidrobacia do Mestre Chico
apresenta esse aspecto citado pelo autor, retratando desigualdades sociais associadas
aos aspectos naturais e sociais com grandes implicações nos impactos ambientais.
Essas áreas, são consideradas ambientes de vulnerabilidade, sendo, impróprias
à moradia. Os banheiros das casas construídos dentro ou fora do domícilio, despejam
dejetos diretos no rio, além de outros tipos de resíduos como equipamentos eletroeletronônicos (geladeiras, fogões, televisores antigos), além de sofás, colchões, animais
mortos, dentre outros. E é no período chuvoso (entre novembro e maio) que as
inundações e alagações surgem com muitos danos materiais, principalmente no setor
do Médio e Alto Curso da Bacia.
A inexistência de infraestrutura de saneamento básico e tratamento de água é
ressaltado por Silva (2018, p. 5) que no setor do médio curso existem grandes edificações
construídas no entorno do rio como lojas, igrejas e instituições públicas considerando
ainda, que neste setor localiza-se grande quantidade de equipamentos urbanos.
Entretanto, os efluentes de esgotamento sanitário não são direcionados para uma
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), fato que favorece alta degradação ambiental
e o aumento na quantidade de matéria orgânica sobre a superfície da água.
Estes esgotos estão ilegalmente colocados na galeria de águas pluviais e é
considerado o setor o mais problemático da bacia em decorrência da ocupação territorial
desordenada e do uso do solo, ocasionando obstruções no canal e na vazante natural
do rio. Portanto, este estudo pretende ser desenvolvido no contexto da compreensão
4

Modalidade de habitação comumente utilizada na Amazônia e atribuída às casas de assoalho suspenso,
construídas sobre o leito do rio ou às suas margens, sendo assim, adaptadas ao ambiente hidrográfico.
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sobre a governança das águas e nos impactos ambientais que surgem na Bacia do
Mestre Chico.
O processo de impactos urbanos nesta bacia, iniciou-se na década de 1970
quando muitos interioranos do Estado do Amazonas e outros imigrantes do norte
e nordeste do país chegaram à Manaus em busca de emprego devido a criação da
Zona Franca de Manaus, que absorveu um contigente grande de trabalhadores para
trabalhar no polo industrial.
Os contrastes sociais, foram sendo desencadeados na área urbana contribuindo
para os contrastes que constituíram os componentes deflagradores do aparecimento
de aglomerados subnormais, tornando evidentes, as desigualdades espaciais no centro
da cidade. Muitos imigrantes chegaram à região em busca de melhores condições
de vida, porém, sem ter onde morar e sem qualificação profissional, que pudesse
garantir-lhes rendimento financeiro passaram a viver em áreas impróprias à ocupação,
como as margens das principais bacias hidrográficas de Manaus, onde segundo as
leis ambientais do Brasil, esses locais constituem as Áreas de Preservação Permanente
(APP) sendo proibida a efetiva ocupação
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Localização e Características da Bacia Hidrográfica do Mestre Chico
A Bacia Hidrográfica do Mestre Chico localiza-se na Zona Sul da cidade de
Manaus, capital do Estado do Amazonas e no que se refere às condições dos sistemas
de drenagem, a referida bacia compõe um complexo fluvial formado por outras bacias,
como a de Educandos e a do Quarenta. O canal de maior hierarquia fluvial apresenta
extensão 2.500 metros entre os setores de montante e jusante, até desaguar no Rio
Negro, entre as seguintes coordenadas geográficas: 3°08’09,75” S e 60°00’4212” W a 27
metros de altitude, (conforme a figura 1).
No perímetro delimitado pela área de drenagem da Bacia do Mestre Chico
se concentra um elevado número de pessoas habitando tanto as encostas, como às
margens do canal principal, de forma precária e vulnerável ao risco de inundação.
Dentre as causas de tal problemática destaca-se a estação das chuvas intensas, durante
a qual, grande quantidade de resíduos sólidos é transportada pelas águas pluviais em
direção ao canal, comprometendo o fluxo da água e a qualidade dos recursos hídricos
até a foz.
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Figura 1- Mapa de localização da área de estudo:
Bacia Hidrográfica do Mestre Chico à jusante do Igarapé do Quarenta.

Fonte: Elaboração Edgard Soares e Jean Campos (2017).

Com referência aos condicionantes naturais, intensificadores de tal situação,
é permitido enunciar o elevado índice pluviométrico de 2.700mm/ano, provedor da
capacidade do fluxo de transporte de resíduos e distribuição do lixo, por todos os
canais que compõem a bacia hidrográfica, causando obstrução do sistema de drenagem
urbana e inundações.
A Bacia Hidrográfica do Mestre Chico no setor do médio curso concentra
o problema de indicadores de vulnerabilidade dentro do contexto de impactos
ambientais. O setor está localizado entre as coodenadas ( Lat. 08 32’ 377’’e Lon. 96
53’ 404’’) sendo ocupado por casas de madeiras, alvenaria e pontes de madeira, em
ambas as margens. Este é o setor de maior risco à inundação, considerando-se que as
obras não concluídas do Programa de Saneamento Ambiental dos Igarapés de Manaus
(PROSAMIM), consistem na principal causa deste tipo de impacto.
Os problemas ambientais são diversos como, o descarte de resíduos domésticos
e efluentes sendo despejados diretamente no rio, acarretando grande poluição e
proliferação de doenças de veiculação hídrica. Neste setor existe uma faixa de vegetação
de mata ciliar nas bordas do canal, onde o terreno atinge a cota é de 25 m, que ainda
não está retificado e nem pavimentado no que se conclui que esta área é um “fundo
de vale”5.
Atualmente, na capital amazonense, a carência de moradias de boa qualidade,
constitui o mais sério e grave problema social relacionado ao planejamento urbano.
De acordo com as pesquisas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) o Estado
5

Saraiva (1999) define que fundos de vale são áreas alagáveis, onde suas estruturas e funcionamento se
relacionam às diversas funções ambientais.

39

do Amazonas ao apresentar a taxa de 25,4% de déficit no item habitação, tornou-se o
detentor do maior déficit habitacional do Brasil, quando comparado ao índice nacional
de 9,3%.
Albuquerque (2012, p. 204) afirma que, as bacias hidrográficas representam a área
de captação de um recurso fundamental para a vida humana, que é a água. Este recurso
é forte atrativo para diversos tipos de atividade como: irrigação, lazer, navegação,
energia, uso doméstico, moradia e outras. Nesta perspectiva, a disponibilidade da
água, enquanto recurso, propicia a ocupação da bacia praticamente por toda a extensão
territorial, fato que em geral, se define por taxas de densidade populacional elevada
nesses locais.
Os problemas relacionados aos impactos ambientais na Bacia Hidrográfica do
Mestre Chico, tem vários indicadores vulnerabilidade e, um dele é referente à sua
drenagem, que está situada dentro dos setores médio e alto curso, como: a erosão, o
assoreamento da bacia no seu médio curso, as inundações nos dois setores onde correm
perdas materiais, que é o excesso de áreas impermeabilizadas. Silva (2018, p. 100)
descreve ainda outros indicadores de impactos ambientais encontrados na bacia
durante as pesquisas de campo:
a) Falta de um planejamento urbano adequado com um sistema de drenagem
eficiente;
b) Erosão no alto curso, o aumento do escoamento superficial das águas
resultando em um sulco no terreno, onde ocorre início de voçoroca;
c) Ocupações irregulares no entorno do Igarapé dos setores médio e alto curso;
d) Inundações dentro da bacia que ocorrem, principalmente, no setor médio
e alto curso, com inundações em tempo de chuvas, principalmente entre
dezembro a junho;
e) Doenças de veiculação hídricas que ocorrem no médio curso onde as
habitações são construídas em cima do leito do rio, e seus esgotos despejados
no mesmo, proporcionando, assim, aparecimento de ratos, baratas e o
surgimento de doenças como a leptospirose e a cólera.
f) Impermeabilização da jusante à montante na Bacia;
Araújo (2006, p. 347) cita que a degradação da qualidade ambiental urbana em
decorrência das condutas e atividade lesivas ao meio, torna-se cada vez mais presente
e visível no cotidiano das cidades brasileiras, expostas a toda sorte de impactos e
agressões, advindo principalmente da intensa concentração populacional nos grandes
centros e do contínuo processo de urbanização e industrialização. Então, pode-se
analisar que na Bacia do Mestre Chico vem ocorrendo estes processos de impactos
ambientais através de ações antrópicas.
Para Coelho (2009, p. 20 - 40), o impacto ambiental se constitui por processos
de mudanças sociais e ecológicas causadas por perturbações no ambiente, não sendo
somente resultado de uma ação, mas também a relação de mudanças sociais e ecológicas
em movimento. É importante considerar que a zona centro sul da cidade de Manaus
é a área de ocupação mais antiga, onde se concentram muitas atividades. Na área do
entorno da Bacia Hidrográfica do Mestre Chico, de jusante até a montante, ocorrem
diversas atividades econômicas, através das empresas, órgãos públicos e residencias.
Quando destaca-se os problemas relativos aos fatores ambientais, não se deve
esquecer o Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus (2014) que, no
seu Capítulo II, seção I, no Art.9◦, descreve que se constitui, além de um programa de
proteção natural, um programa de proteção de cursos d’agua, rios e igarapés, assim
como suas margens. A resolução é bem clara quanto à importancia do cumprimento
das mesmas, conforme a descrição:
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a) Elaboracão do plano das margens dos cursos d’água;
b) Preservação e revitalização das nascentes e demais cursos d`agua;
c) Adequando tratamento dos efluentes líquidos, visando presevar a
qualidade dos recursos hídricos.
Segundo Brandão (1999, p. 6), a agressão ambiental aos igarapés não parte só
da população, mas também de outros segmentos da sociedade, inclusive, do poder
público, quando libera áreas para instalação de fábricas nas proximidades de vales
fluviais ou para certos empreendimentos como aterro de canais, e, quando não faz de
forma correta, transforma-os em coletor de esgotos sem tratamento adequado.
Afirma Barbosa e Silva (2015, p. 4) que, no Brasil, grande parte das cidades
cresceu sem planejamento urbano. Atualmente, existe uma série de legislações a
serem cumpridas pelo poder público e pela sociedade civil, tais como, o Plano Diretor,
Licenciamento Ambiental e o Código Florestal para poder implantar qualquer
empreendimento no perímetro urbano de uma cidade. Embora tais medidas estejam
bem delineadas sobre estas questões, o poder público deixa a desejar, pois há pouca
fiscalização para impedir que certos desmandos continuem causando transtornos.
Segundo Fortes (2010, p. 201), dentre outras implicações, em especial na cidade
de Manaus, pode ser visualizado o fluxo superficial das águas que chegam aos bueiros
e que, durante elevadas precipitações, transbordam e alagam as cotas mais baixas do
entorno dos igarapés. Portanto, um dos indicadores de vulnerabilidade que a autora
descreve, tange ao impacto ambiental na Bacia Hidrográfica do Mestre Chico . Vale
ressaltar a importância das ações preventivas e mitigadoras no monitoramento do uso
e ocupação do solo nesta bacia.
Ressalta-se ainda que, um plenejamento de politicas ambientais nas bacias da
cidade manauara pode contribuir numa gestão dos recursos híidricos. Fortes (2010,
p. 203), descreve que a realidade ambiental da cidade de Manaus reflete as formas de
relacionamento da comunidade com os igarapés, o qual não tem valorização e/ ou
preservados recursos hidricos.
Quando falamos em Governança das Àguas citamos logo com uma visão
estratégica sobre os recursos hídricos para conter o desperdício da água, resolver
o problema de sua falta, melhorar a qualidade da mesma, dentre outros, o que nos
remete ao pensamento de que a questão ambiental, econômica e social está relacionada
a esse contexto e aos Recursos Hídricos dentro da Bacia Hidrográfica do Mestre Chico.
Para Albuquerque (2012, p. 204), a partir desta delimitação, o poder público
e a sociedade civil adquirem maior capacidade de organização e direcionamento de
esforços, reconhecimento dos diversos níveis de demandas específicas, formulação de
políticas na área de recursos hídricos, além de apoiar a operacionalização dos comitês
das bacias hidrográficas, dentre outros. Considerando que uma bacia hidrografia não
deve ser analisada apenas como um espaço no seu aspecto físico e biológico, mas,
sim, como um espaço para o qual a sociedade civil possa contribuir no planejamento e
tenha uma ação participativa na bacia.
2.2 Sobre a Governança das Águas
Segundo Tales de Mileto (625 a.C. – 558 a.C.)6 a origem de todas as coisas
encontrava-se no elemento água: quando densa, transformaria-se em terra; quando
aquecida, viraria vapor que, ao se resfriar, retornaria ao estado líquido, garantindo
assim a continuidade do ciclo.
A palavra governança é originada do verbo grego pilotar, navegar e foi
utilizado metaforicamente por Platão para definir o ato de governar os homens. Do
6 Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/tales-mileto.htm
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latim gubernare, as raízes do termo remetem à palavra grega kybernan, que se refere
às manobras de um navio (SEYLE; KINK, 2014). Ou seja, quem dirige, quem tem a
direção de determinar os caminhos.
Por sua vez, a governança da água envolve o conjunto de sistemas políticos,
sociais, econômicos e administrativos que se estabelecem para desenvolver e manejar
os recursos hídricos e a distribuição dos serviços de água aos diferentes níveis da
sociedade (PALMA, 2017, p. 132).
No Guia de Política de Governança Pública, do Governo Federal (2018),
menciona-se que o termo Governança, na administração pública, não é utilizado com
tanta frequência e em contextos tão diferentes. Nos últimos anos, converteu-se em
verdadeiro mantra para designar uma espécie de solução definitiva dos problemas na
gestão pública e para o sucesso das políticas governamentais. Ou seja, Governança é a
competência do governo de praticar as decisões tomadas.
O reconhecimento da crise hídrica que ocorre tanto no Brasil com em outros
países faz uma reflexão de quantos encontros, seminários e convenções foram feitos
para mitigar o problema de água no planeta. Alguns exemplos podem ser citados como
eventos que foram discutidos com a presença de vários países que se comprometeram
em resolver questões ambientais desde a década de 70.
Porém, não se deve esquecer que, a Gestão de Recursos Hídricos na França
visou assegurar o recurso em longo prazo criando a “A Grande Lei das Águas” de 16
de dezembro de 1964, tornando o país pioneiro com um modelo de descentralização
através dos comitês de bacia, trazendo a participação de vários segmentos sociais,
preocupação com o uso múltiplo, quantidade e qualidade, além da cobrança pelo
uso. Esse estudo busca, então, compreender a adoção do modelo francês e analisar os
potenciais e desafios de sua implementação no Brasil.
A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio
Ambiente Humano aconteceu em Estocolmo, em 1972 na Suécia. Nesta conferência
foram abordados temas relacionados principalmente com a poluição atmosférica e de
recursos naturais. As discussões contaram com a presença de chefes de 113 países, e de
mais de 400 instituições governamentais e não governamentais.
Houve também, a Confederação Internacional sobre A água e o Meio
Ambiente na cidade de Dublin na Irlanda, realizada em 1992 e que foi organizada
pela Organização das Nações Unidas (ONU), um preparatório para a Conferência
Rio 92 onde foi apontado a situação dos recursos hídricos e cujo relatório “A Água e
o Desenvolvimento Sustentável”, conhecido como Declaração de Dublin, expressou
de forma incisiva a relação entre a água, a pobreza, as doenças, o desenvolvimento
sustentável e a produção agropecuária.
Ainda em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada entre os dias 3 e 14 de junho, na cidade
do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como ECO-92 ou Rio-92. No evento foi um
balanço tanto dos problemas existentes quanto dos progressos realizados. Foram
elaborados também documentos importantes que continuam sendo referência para
as discussões ambientais, incluso com um plano de ações com metas para a melhoria
das condições ambientais do planeta (AGENDA 21), com a assinatura de 179 países
que estiveram presentes.
Outro evento importante ocorreu em Québec, no Canadá onde foi apresentado
uma Política Nacional de Águas, por não possuir uma lei de recursos hídricos, apesar
de ter uma gestão de bacias muito evoluída em relação à qualidade, à quantidade e à
governança de seus recursos hídricos (HERNADEZ, 2008). Estas afirmações compõem
um estudo comparativo da gestão de bacias hidrográficas no Brasil e em Quebec,
onde o autor analisou as políticas de recursos hídricos de cada país, estudando os
instrumentos das políticas para identificar os elementos metodológicos utilizados
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em cada país, assim como os diferentes fatores que interagem na gestão de bacias
hidrográficas, aumentando a governança local da água. Todos estes eventos citados
foram no sentido de proteger o meio ambiente e a água.
2.3 Governança de Águas no Brasil
No Brasil com crescimento demográfico das cidades, houve migração do rural
para o urbano, e o surgimento de aglomerados subnormais, fez o governo brasileiro
criar várias leis, numa perspectiva de proteção dos recursos hídricos existentes no país.
De acordo com Silva (2018, p. 94), o planejamento de recursos hídricos na França
foi um dos pontos para que no Brasil fosse criada a Política Nacional de Recurso
Hídrico, com a Lei 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e
criou o sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos prevendo em seus
artigos, incisos, que fosse feito um processo de gestão participativa da União, Estado,
Municípios e os atores sociais de cada bacia hidrográfica no Brasil. Essa lei descreve no
Capítulo I, Art. 1º que a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III- em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
IV- a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
V- a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos;
VI- a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Segundo as autoras Wolkmer e Pimmel (2013), a governança das águas realizase com a participação social, envolvimento e negociação dos interessados tendo
como unidade de gestão a bacia hidrográfica e a descentralização. [...]. Dessa forma, a
Cidadania tornou-se o eixo estruturante da governança democrática, o que implica em
conhecimento e espaços efetivos de participação. Evidencia-se a importância de propor
soluções mais abrangentes, num diálogo intercultural que construa alternativas a crise
ambiental global que pode ser terminal.
Os órgãos que têm a competência para fazer uma governança e uma gestão deste
recurso hídrico são a ANA (Agência Nacional de Água), onde se faz o planejamento
dos recursos hídricos na bacia e também se delibera as formações de Comitês de
Bacias Hidrográficas no território brasileiro, e o CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente), que responde pelo sistema nacional de meio ambiente e tem
como competência: estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos
ambientais, principalmente os hídricos.
Da mesma forma, a governança tem uma partição importante no que tange
no processo de funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH). Este sistema é de suma importância nas Gestões de Bacias
Hidrográficas e na formação de Comitês dentro de bacias do território brasileiro.
Campos e Fracalanza (2010, p. 368) descrevem que Governança, por sua vez, é
um processo em que novos caminhos, teóricos e práticos, são propostos e adotados
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visando estabelecer uma relação alternativa entre o nível governamental e as demandas
sociais e gerir os diferentes interesses existentes.
No Estado do Amazonas destaca-se o IPAAM (Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas) cuja competência é deliberar a outorga da água e dar licenciamento de
atividade de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Minerais (GRHM).
No dia 5 de março de 2018, em Manaus, foi organizado um Seminário sobre
Gestão de Recursos Hídricos do Amazonas, organizado pelo Observatório da Região
Metropolitana de Manaus (ORMM), Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
Legislativa do Amazonas (CAAMA/AM), Universidade do Estado Amazonas (UEA)
e do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu (CARTA DAS ÁGUAS DE
MANAUS, 2018).
Silva (2018, p. 110) destaca que neste seminário foi elaborado com intuito de
construção de uma política pública efetiva, no que se refere à gestão de recursos
hídrico no estado do Amazonas, vários pontos de suma importância que são: 1) A
elucidação e discussão acerca da formatação da Gestão de Recursos Hídricos no Estado
do Amazonas; 2) A apresentação e reflexão sobre a implantação da política de recursos
hídricos no estado do Amazonas; 3) Proporcionar participação social para construção
coletiva de acordos e priorização e necessidades para gestão dos recursos hídricos do
estado, de maneira eficiente e participativa.
O autor considera ainda que a gestão de recurso hídrico dentro de uma bacia
hidrográfica é muito importante na atual conjuntura para a concretização de captação
da água de boa qualidade para o consumo humano. Deve-se destacar que os pontos
que foram discutidos e recomendados constam dos incisos III e X.
Confirma Silva (2018, p. 111) que o inciso III discorre sobre o fomento e a
elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas, onde já existem Comitês instalados no
estado, bem como de outras bacias estratégicas e pretensas à criação de Comitês, de
forma a permitir o cumprimento do Art. 10 a Lei Estadual n◦ 3.167/07, como:
a) Diagnósticos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
b) Objetivos de qualidades a serem alcançados em horizontes de
planejamento;
c) Avaliação econômico-financeira dos setores de saneamento básico e de
resíduos sólidos;
d) Cadastro de usuários, inclusive de poços tubulares;
e) Esquemas de financiamento dos programas de intervenção;
f) Prioridade para outorga de direito de uso de recursos hídricos, entre
outras.
O inciso X descreve e mostra como está a situação atual dos sistemas de
abastecimento de água e de esgoto em Manaus e das cidades do interior, a fim de
proporcionar um modelo de gestão sustentável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à ocupação desordenada, a falta de saneamento básico e ao lançamento
dos resíduos sólidos na bacia resultando na sua degradação contribuindo para o processo
de perda da qualidade dos recursos hídricos, além de prejuízos para seus moradores
que estão sujeitos à vulnerabilidade e ao risco de inundações, principalmente, durante
o período das fortes chuvas é o que se propõe no projeto.
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A proposta sobre a Governança de Águas na Bacia Hidrográfica do Mestre Chico,
se dá em razão das pesquisas realizadas pelo autor, durante o trabalho de campo para
a tessitura da Dissertação de Mestrado e poderá ser uma das soluções para o setor do
médio e alto curso, no que tange aos recursos hidricos e os impactos ambientais na bacia.
No baixo curso da bacia segundo Silva (2018, p. 113-114), a revitalização do espaço
já foi realizada pelo Programa de Saneamento dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM).
O igarapé foi canalizado e novas construções de moradias foram entregues à famílias de
baixa renda que, agora, vivem em um ambiente mais salutar. Todavia, se faz necessário
ações que possam conscientizá-los da necessidade de conservação do entorno.
No médio curso, o problema maior, como dito anteriormente, é o aglomerado
de casas e a grande poluição do igarapé pelo lançamento de resíduos sólidos, o que
contribui para que a vazão do rio seja impedida pela grande quantidade de descartes,
como móveis, eletrônicos, garrafas pet, colchões e outros, resultando nas inundações,
principalmente, na estação chuvosa que, rapidamente, aumenta o volume das águas,
destruindo o que está à sua frente, devido ao desnível da cota do alto curso (70m) e da
foz (26m). Outro problema grave é a falta da mata ciliar.
O problema do alto curso, além do aglomerado subnormal e da poluição
do rio com os esgotos, é que a nascente está desprotegida e suscetível ao seu
aterramento. Como dito anteriormente, na introdução desta Dissertação, o motivo
para o processo de ocupação fez com que estas famílias criassem laços de amizades,
afinidades e companheirismos e, apesar de terem consciência de que estão habitando
inadequadamente estes espaços, elas não querem sair do lugar, principalmente, para
os mais longínquos, pois estão acostumadas à vivência na área central da cidade e
continuam construindo palafitas para as novas famílias que vão se formando. Logo, a
Governanaça seria a construção de uma gestão participativa juntamente com os atores
que nela habitam, o poder público e a sociedade civil.
Na atual conjuntura sabe-se que as bacias hidrográficas são lugares de reflexões
associado a poluição dos recursos naturais que nela existem. O que se vê sobre a Bacia
Hidrográfica do Mestre Chico é que suas águas não servem mais para o consumo
humano, mas sim para despejos de resíduos que degradam o meio ambiente.
Com as graves transformações dos rios, riachos, igarapés, que ocorrem no
Brasil, em diversas cidades como São Paulo, Pará, Amazonas, dentre outras, afirma-se
que, uma das soluções para a mudança é fazer como fizeram outros países, que com
o aporte da Governança de Águas conseguiram transformá-los através de políticas
públicas para os ambientes urbanos, com planejamento e gerenciamento de um Comitê
de Bacia.
Portanto, propor uma Governança de Água para a Bacia Hidrográfica do Mestre
Chico, deve ser entendido como uma importante ferramenta auxiliar para a gestão dos
recursos hídricos, da recuperação do meio ambiente e da redução da desigualdade
social, como foi realizada nos rios Cheonggyecheon, em Seul; com o Tâmisa, em
Londres; o Tejo em Lisboa e o Sena em Paris, que foram recuperados através da
Governança dos Recursos Hídricos. Porém, sabe-se da complexidade da temática, das
dificuldades envolvidas, não apenas no período da criação e instalação do processo de
gestão, mas que seja concebida para ser duradouro, como afirma (Palma, 2017, p. 79),
mas apresentar condições de absorver as alterações antrópicas que ocorrerem ao longo
do tempo, sem que isso cause problemas na gestão da bacia.
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UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS EXPERIÊNCIAS DE GERENCIAMENTO
DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS ESTADOS DO CEARÁ E PARÁ COM BASE
NAS METAS DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL
PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO
Carlos Alexandre Leão Bordalo1
Edson Vicente da Silva2

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivos analisar e comparar os modelos de
gestão/gerenciamento dos recursos hídricos nos estados do Ceará e Pará, com
base nas metas do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das
Águas - PROGESTÃO (Resolução nº 379/13 da Agência Nacional da Água – ANA).
Investigando e comparando o nível de implantação e consolidação dos objetivos e
o funcionamento dos níveis institucionais de composição dos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGREH, com base nos Artigos. 32 e 33 da Lei
Federal nº 9.433/97.
Nele são apresentados os resultados de uma pesquisa bibliográfica e documental,
feita com base aos resultados parciais dos estudos realizados junto à Agência Nacional
das Águas – ANA, a Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado e Meio
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no estado do Pará e a Secretaria de Recursos
Hídricos, da Superintendência de Obras Hidráulicas e da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos, no estado do Ceará, para subsidiar as ações de planejamento e
gerenciamento dos seus recursos hídricos.
No estado do Pará as ações político-institucionais voltadas ao Gerenciamento
dos Recursos Hídricos, ainda são recentes, visto que mesmo tendo completado seus 18
anos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 6.381) criada em julho
de 2001, a implantação e consolidação dos objetivos, premissas e metas do Sistema
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos ainda não se consolidaram, visto
que a pouca atuação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH e a ausência
de Comitês de Bacias Hidrográficas CBH no estado são provas desse atraso na
consolidação da gestão/governança das águas.
As experiências de gestão/gerenciamento das águas e do planejamento em bacias
hidrográficas no Ceará, uma vez analisadas e comparadas, servirão de laboratório
para os gestores, usuários, sociedade civil e a própria academia no estado do Pará.
Com o destaque para a implantação dos Instrumentos de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos - IGRH, dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos – CERH, os Planos de
Bacias Hidrográficas e dos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH.
Uma vez que essas experiências de GRH no Ceará, já se encontram implantadas
desde 1992 e na fase de expansão e consolidação, situação que permite servir de
experiência a nível nacional aos demais estados brasileiros, como o Pará, que ainda
possuem os seus GRH pouco consolidados.
1
2
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas –
PROGESTÃO
Em dezembro de 2011, a ANA e dirigentes dos órgãos gestores de recursos
hídricos dos estados e do Distrito Federal firmaram o Pacto Nacional pela Gestão
das Águas, um termo de compromisso que visa a fortalecer os Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos com vistas a intensificar o processo de articulação
e ampliar os laços de cooperação institucional no âmbito do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. (ANA, 2016).
Segundo a ANA (2016) o principal objetivo do Pacto é a construção de
compromissos entre os entes federados, visando à superação de desafios comuns e
à promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos. Esse objetivo maior
desdobra-se em outros dois mais específicos, quais sejam:
- Promover a efetiva articulação entre os processos de gestão das águas e de
regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e estadual; e
- Fortalecer o modelo brasileiro de gestão das águas, integrado, descentralizado
e participativo.
O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas
– PROGESTÃO, foi criado pela Agência Nacional das Águas – ANA através da
Resolução nº 379/2013, visando promover a efetiva articulação entre os processos
de gestão das águas e de regulação dos seus usos, conduzidos nas esferas nacional e
estadual e fortalecer o modelo de governança das águas, integrado, descentralizado e
participativo.
Segundo esta Resolução (Art. 1º) o PROGESTÃO será desenvolvido pela ANA
em apoio aos Sistemas Estaduais de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGRH,
que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGRH.
A ANA (Art. 2º) aportará recursos orçamentários na forma de pagamento pelo alcance
das metas acordadas entre a Ana, os Estados e o Distrito Federal, incluindo:
I – metas de desenvolvimento e fortalecimento institucional das entidades
estaduais componentes do SINGRH, criado pela Lei Federal nº 9344/97;
II - metas de implementação dos instrumentos e das ferramentas de apoio ao
gerenciamento dos recursos hídricos.
Segundo Libânio (2015) o Pacto Nacional pela Gestão das Águas é essencialmente
uma iniciativa de cooperação federativa que visa o alcance de dois grandes objetivos
correlatos: o fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (SEGREHs) e a maior articulação de suas ações com a esfera federal no âmbito
do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH).
A participação no PROGESTÃO é aberta ao Distrito Federal e a todos os Estados
interessados em corroborar para o alcance dos objetivos do Pacto Nacional pela Gestão
das Águas (Art. 5). Essa adesão será voluntária e formalizada com a edição de um
Decreto específico, indicando a entidade estadual responsável, pela coordenação da
implementação do Pacto em âmbito estadual.
Para Libânio (2015) na estratégia de operacionalização do Progestão, cabe aos
CERHs a definição e aprovação das metas de estruturação e de aprimoramento dos
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SEGREHs a partir de propostas encaminhadas pelos respectivos órgãos gestores
estaduais.
São também prerrogativas dos conselheiros o estabelecimento dos patamares
mínimos de governança a serem observados em função da complexidade de gestão
(tipologias de gestão) e a definição de todos demais elementos norteadores do processo
de certificação das metas contratuais (variáveis de gestão e níveis de exigência).
Além disso, são os próprios CERHs os responsáveis pela verificação do alcance
das metas estaduais acordadas com a ANA, as quais são aferidas a partir de um processo
de autoavaliação realizado em âmbito estadual no início de cada ano (LIBÂNIO, 2015).
As metas do PROGESTÃO foram divididas em metas de cooperação federativa,
definidas pela ANA com base em normativos legais ou de compartilhamento de
informações e metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual,
selecionadas pelos órgãos gestores e aprovadas pelos respectivos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos – CERHs, a partir da tipologia de gestão escolhida pelo estado.
Segundo a ANA (2016) uma vez decretada a adesão ao Programa e selecionada
a tipologia de gestão do estado, com posterior aprovação pelo CERH do Quadro de
Metas, a Entidade Estadual deverá enviar à ANA, por meio de Ofício dirigido ao seu
Diretor Presidente, o respectivo ato normativo que conste a manifestação favorável
quanto ao regulamento do Programa, juntamente com o Quadro de Metas e a
documentação exigida para a celebração do Contrato Progestão, quais sejam:
(i)

Cópia da publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) do Decreto de
Adesão ao Progestão;
(ii) Ato legal de criação da Entidade Estadual, bem como o regimento interno
e os atos de eleição, designação ou nomeação do seu representante legal;
(iii) Identificação do dirigente da Entidade Estadual, contendo cópia do
Registro Geral (RG), CPF, publicação oficial do termo de posse no cargo e
comprovante de endereço residencial;
(iv) Ato Normativo do CERH aprovando o Quadro de Metas ou Declaração
de Aprovação das Metas devidamente assinada pelo Presidente do CERH;
(v) Declaração da abertura de conta específica para o Progestão.
As análises das ações de GRH serão feitas a partir dos quatro níveis de classificação
(tipologias) apresentados no Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela
Gestão das Águas – PROGESTÃO, os quais procuram refletir a complexidade exigida
no processo de gestão das águas, bem como a estrutura institucional necessária para
enfrentar os desafios existentes em cada estado, da seguinte maneira (ANA, 2016)
conforme o quadro abaixo.
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Quadro 01. Referências para definição da tipologia de gestão.

Fonte: ANA, 2016.

Uma vez definida essa tipologia, deverão ser assumidos compromissos e,
por conseguinte, estipuladas metas de desenvolvimento institucional que permitam
alcançar as condições de sucesso correspondentes. Em função da tipologia selecionada,
tem-se um maior ou menor nível de exigência para alcance das metas de gerenciamento
de recursos hídricos pactuadas no âmbito estadual, sendo que esta apresenta ainda
uma dimensão temporal, uma vez que a exigência por grupo de variáveis de gestão é
ampliada ao longo do processo de certificação. (ANA, 2016. p 12).
2.2 A análise comparativa dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos nos
estados do Ceará e Pará.
O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SINGREH, foi
concebido para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar a
gestão no país, deve funcionar de forma integrada e harmônica. Sendo que os objetivos
dispostos no Art. 32 da Lei Federal 9433/97 em estudo são os seguintes: coordenar
a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados
com os recursos hídricos; implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;
planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos
e promover a cobrança pelo uso desses recursos. Bem como prevê a implantação
em todos os estados brasileiros dos seus Sistemas Estaduais de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos, com os seus respectivos instrumentos de gerenciamento – IGRH.
Adotando assim um modelo “sistêmico” de governança, consagrado pela
“Constituição Cidadã” de 1988 e pela edição da Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei Fderal 9.433, de 8 de janeiro de 1997) e pelas políticas estaduais correlatas, está
erguido sobre 3 grandes pilares: gestão descentralizada, participative e integrada dos
recursos hídricos (ANA, 2013).
Essa proposta de implementação de um modelo de gestão das águas no país,
baseado numa estrutura mais republicana e democrática instituída pela Constituição
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Federal de 1988. Deverá subistituir totalmente o modelo anterior criado na decada de
1930, com o Código das Águas de 1934, sustentado numa estrutura muito centralizada,
hierarquisada, burocrática e pouco democrática, com a participação de estados e
municípios organizados nos CERH e CBHs.
O estado do Ceará é um dos pioneiros no desenvolvimento de ações políticoinstitucionais, voltadas a Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. Tendo iniciadas
ainda no final dos anos de 1980, através da criação em 1987 da Secretaria de Recursos
Hídricos, a Superintendência de Obras Hidráulicas e posteriormente a Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos. Mas foi no início dos anos de 1990, que essas ações
foram legalmente regulamentadas com a criação em 1992 da Política Estadual de
Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 11.996/1992) que instituiu o Sistema Integrado de
Gestão dos Recursos Hídricos, cinco anos antes da criação da nossa Política Nacional
de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997).
Segundo a Lei Estadual nº 11.996/1992 (Cap. VIII, Art. 23). O Sistema Integrado
de Gestão de Recursos Hídricos SIGERH visa à coordenação e execução da Política
Estadual de Recursos Hídricos, bem como a formulação, atualização e execução do
Plano Estadual de Recursos Hídricos devendo atender aos princípios constantes do
art 2° desta lei. Quanto a sua estrutura organizacional (Art. 24) o Sistema Integrado
de Gestão de Recursos Hídricos – SIGERH congregará instituições estaduais, federais
e municipais intervenientes no Planejamento, Administração e Regulamentação
dos Recursos Hídricos (Sistema de Gestão), responsáveis pelas obras e serviços de
Oferta, Utilização e Preservação dos Recursos Hídricos (Sistemas Afins) e serviços
de Planejamento e Coordenação Geral, Incentivos Econômicos e Fiscais, Ciência e
Tecnologia Defesa Civil e Meio Ambiente (Sistemas Correlatos), bem como aqueles
representativos dos usuários de águas e da sociedade civil.
Mas segundo Benevides (2011) em 2004, passou a ser discutida a revisão
desta lei considerada desatualizada face às mudanças socioeconômicas e ambientais
ocorridas no Estado, sendo que em 2009 foi criado um grupo de trabalho presidido
pelos representantes da Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH, Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, Superintendência de Obras Hidráulicas
– SOHIDRA, os dez comitês de bacia do estado, e o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CONERH, e encaminhadas às alterações sugeridas a Procuradoria Geral do
Estado e uma vez aprovada na Assembleia Legislativa sendo promulgada por meio da
Lei nº 14.844 de 28 de dezembro de 2010. Para esta lei no seu Art 39 O SIGERH, visa
implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como planejar, regular e
controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.
Para essa mesma autora outra mudança verificada foi que não aparece menção
ao Comitê Estadual de Recursos Hídricos – COMIRH visto que foi atribuída à função
de dar assessoria técnica ao CONERH. (BENEVIDES, 2011).
Na nova lei, os órgãos que compõem o SIGERH com suas respectivas atribuições
são os seguintes: o Conselho de Recursos Hídricos do Ceará– CONERH, que tem
caráter deliberativo, por ser colegiado formado por representantes das instituições
municipais, estaduais e federais de recursos hídricos, comitês de bacias, universidades,
organizações de usuários, entidades da sociedade civil.
Ela destaca ainda que além da função deliberativa, há também a função
normativa, de coordenação e fiscalização da política de águas e do funcionamento do
SIGERH, para articular os princípios de planejamento. Ainda há a função normativa,
que é responsável pela aprovação do plano estadual de recursos hídricos, por instituição
de comitês de bacia e por formação de critérios para seu funcionamento por meio de
critérios gerais a serem contemplados no seu regimento interno: arbitragem de conflitos,
estabelecimento de critérios complementares para a aplicação dos instrumentos de
gestão, como a outorga e a cobrança pelo uso da água, e a destinação dos recursos

52

definidos nos planejamentos, estabelecimento de diretrizes para o funcionamento do
SIGERH, e implementação da política de águas, além de coordenar e fiscalizar seu
cumprimento. (BENEVIDES, 2011).
No estado do Pará, a Lei nº 6.381/2001, além de instituir a Política Estadual de
Recursos Hídricos, também em seu Art. 41, criou o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos – SEGRH/PA com os objetivos de: coordenar a gestão integrada
dos recursos hídricos; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os
recursos hídricos; implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos; planejar,
regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; promover
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Considerando o que está previsto na lei, o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, deveria apresenta uma articulação em cinco níveis institucionais
distintos, com identidade e instrumentos próprios de atuação. Segundo o Art 41,
discriminados os cinco níveis do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos:
a) Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PA): órgão superior,
colegiado deliberativo e normativo do Sistema;
b) A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA):
órgão gestor, coordenador e de planejamento do Sistema;
c) Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH): são instâncias setoriais deliberativas e
normativas da bacia hidrográfica;
d) As Agências de Bacia Hidrográfica (AGB): constituem-se órgãos executivos
e de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica, têm personalidade jurídica própria,
autonomia financeira e administrativa;
e) Os órgãos dos Poderes Públicos estaduais e municipais (OPEM): são as
associações municipais, os consórcios intermunicipais, as associações de usuários e
as organizações civis, legalmente constituídas com atuação comprovada na área de
recursos hídricos.
Segundo Costa (2017) o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PA)
foi criado pela Lei Estadual n° 6. 381/2001 e regulamentado pelo Decreto nº 276, de 02
de dezembro de 2011 que revoga o Decreto nº 2.070, de 20 de fevereiro de 2006. O Art.
1° desse decreto estabelece o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do
Pará (CERH/PA) como órgão consultivo, deliberativo e normativo vinculado ao órgão
Gestor da Política Estadual de Recursos Hídricos. Conselho Estadual de Recursos
Hídricos representa a instância superior do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
a) Órgão Gestor: Estrutura e funcionamento administrativo da SEMAS
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, criada
pela Lei nº 5.457, de 11 de maio de 1988, com a denominação de Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, e reorganizada pela Lei nº 7.026, de 30
de julho de 2007, tem por finalidade, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar
as ações a cargo do Estado, que visem proteção, à defesa, à conservação e à melhoria
do meio ambiente e dos recursos hídricos, promovendo a gestão descentralizada,
democrática e eficiente, através da coordenação da execução das Políticas Estaduais
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
É importante destacar a Lei Estadual nº 8.096, de 1º Janeiro de 2015, reestruturou
alguns órgãos da administração pública e a SEMAS, órgão gestor da Política Estadual
de Recursos Hídrico, foi reestruturada, e em relação à gestão dos recursos hídricos foi
criada Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos, sendo constituída por duas diretorias,
três coordenadorias e sete gerências.
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Conforme o disposto na Política Estadual de Recursos Hídricos Lei nº 6.381/2001,
a instituição de Comitês de Bacias Hidrográficas em rios de domínio do Estado do Pará
será efetivada por ato do Governador, mediante proposição do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos. No entanto, não há registro de comitê de bacia hidrográfica
implantado no Estado Pará. (COSTA, 2017).
b) Agência de Bacia Hidrográfica
De acordo com o Art 54 da Lei Estadual n° 6.381/2001, os Comitês de
Bacias Hidrográficas, na qualidade de órgãos integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, deverão proceder à criação de suas respectivas
Agências de Bacias, destinadas a lhes prestar apoio técnico e administrativo e exercer
as funções de sua Secretaria Executiva.
A criação de Agência de Bacia Hidrográfica será autorizada pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais Comitês de
Bacias Hidrográficas, ficando condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
I- prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas e II
- viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos em sua
área de atuação.
A Lei Estadual n° 6.381/2001 prevê que as Agências de Bacias Hidrográficas
exercerão a função de Secretaria Executiva dos respectivos Comitês de Bacias
Hidrográficas. Sendo importante destacar que no âmbito do Estado do Pará, conforme
discutido no item acima, até a presente data desta pesquisa não há registro de criação
de comitê de bacia hidrográfica e consequente e de agência de bacia.
De acordo com a Lei Estadual n° 6.381/2001 são consideradas, para os efeitos
desta Lei, organizações civis de recursos hídricos:
I - os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II - as associações regionais, locais ou setoriais dos usuários dos recursos
hídricos;
III - as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área
de recursos hídricos;
IV - as organizações não-governamentais com objetivo de defesa de
interesses difusos e coletivos da sociedade;
V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos.
Para a Lei Estadual n° 6.381/2001 compor o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente
constituídas e estar na plenitude de entendimento das exigências legais estabelecidas
em seus regimentos.
2.3 A Avaliação dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos nos estados
do Ceará e Pará, Segundo o PROGESTÃO.
Segundo a ANA (2016) a adesão ao Progestão é voluntária e aberta a todas as
unidades da federação interessadas em colaborar para o alcance dos objetivos do Pacto
Nacional pela Gestão das Águas. O processo tem início a partir da edição de Decreto
específico do Governador do Estado ou do Distrito Federal, indicando a Entidade
responsável pela coordenação da implementação do Programa em âmbito estadual.
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O Governo do estado do Ceará firmou o Decreto Estadual de Adesão ao Pacto
(Decreto nº 31.387, de 10 de janeiro de 2014). Estituindo a entidade coordenadora do
Progestão no estado a Secretaria de Recursos Hídricos – SRH/CE (Número do contrato:
075/ANA/2014). Já o Governo do estado do Pará firmou o Decreto Estadual de adesão
(Decreto noº 886, de 31 de outubro de 2013), tendo como entidade coordenadora do
Progestão no estado a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade –SEMAS
(Número do contrato: 045/ANA/2014).
Esses estados definiram junto a ANA um “Ciclo Progestão” para avaliação das
metas de quarto anos (2014-2018) com o período de certificação em 2017. Recebendo o
estado do Ceará a Tipologia de gestão D e o Pará a Tipologia de Gestão B.
Os estados seguem a metodologias do PROGESTÃO e definem a melhor
tipologia (A, B,C ou D) que melhor exprime a visão future de gestão dos recursos
hídricos. Com base no atendimento das várias metas estabelecidas como: o
aperfeiçoamento da rede de monitoramento hidrometeorológica e de qualidade das
águas, o funcionamento adequado da sala de situação/rede de alerta do estado, o
compartilhamento dos dados de cadastro de usuários de recursos hídricos de domínio
estadual, a emissão de outorga para uso dos recursos hídricos, a elaboração de estudos
e planos de bacia, a capacitação de servidores e a implementação da cobrança pelo uso
da água nas bacias hidrográficas.
Conforme ilustrado na figura 01, verifica-se que para o conjunto das unidades da
federação, predomina na Região Norte a tipologia “A”, enquanto no Centro Oeste e Sul
prevalece a tipologia “B”, onde os conflitos pelo uso da água estão presentes somente
em áreas críticas. Na Região Nordeste coexistem as tipologias “B” e “C”, tendo o Ceará
optado pela tipologia “D”, demonstrando o alto grau de complexidade na gestão
dos recursos hídricos neste estado. Já no Sudeste, a tipologia “D” é preponderante,
comprovando a existência de conflitos e problemas generalizados de disponibilidade
hídrica, principalmente qualitativa, com graus de urbanização e industrialização mais
intensos. (ANA, 2016. p 62).
O estado do Pará se enquadra na tipologia “B” com media complexidade no
processo de gesão e uma estrutura institucional intermediária. Já o estado do Ceará se
enquadra na tipologia “D” com muito alta complexidade no processo de gesão, mas
uma estrutura institucional muito avançada.
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Figura 01: Mapa das tipologias de gestão definidas pelos estados segundo o
PROGESTÃO

Fonte: ANA, 2016.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estado do Ceará o Gerenciamento dos Recursos Hídricos se encontra hoje
muito mais consolidados, visto que a implantação do Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Hídricos – SIGERH, da Secretaria de Recursos Hídricos, da Superintendência
de Obras Hidráulicas e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, vem desde o
início dos anos de 1990, através da Lei estadual nº 11.996/1992. Mas no estado do Pará,
mesmo que o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/
PA tenha sido criado a dezoito anos pela Lei nº 6.381/2001, que instituiu a PERH,
as ações de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - GRH ainda se encontram pouco
consolidadas.
Com base na metodologia dos níveis de classificação (tipologias) apresentada no
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO.
São examinadas essas experiências com base nas suas complexidades exigidas no
processo de gestão das águas, bem como a estrutura institucional necessária para
enfrentar os desafios existentes em cada um dos estados analisados.
O estado do Pará apresenta a Tipologia “B” por possuir: Balanço qualiquantitativo satisfatório na maioria das bacias hidrográficas; Usos concentrados em
algumas poucas bacias hidrográficas com criticidade quali-quantitativa (áreas críticas);
Incidência de conflitos pelo uso da água somente em áreas críticas.
E o estado do Ceará se enquadra na tipologia “D” com: Balanço quali-quantitativo
crítico (criticidade qualitativa ou quantitativa) em diversas bacias hidrográficas; Usos
concentrados em diversas bacias hidrográficas com criticidade quali-quantitativa
(áreas críticas); Conflitos pelo uso da água generalizado e com maior complexidade,
não restritos às áreas críticas.
Observou-se a existência de grande diferença entre os Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGREHs desses estados, com uma enorme
dificuldade por parte do estado do Pará para consolidação de estruturas institucionais
adequadas à gestão das águas sob sua jurisdição, mesmo com pouca incidência de
conflitos hídricos.
Os modelos propostos de gestão/governança das águas nos estados do Ceará
e Pará, se identificam ao paradigma integrado-participativo, contudo ainda se
encontram distantes de um cenário de fato integrado, participativo e democrático
esperado, principalmente no estado do Pará.
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PROJEÇÃO DE CENÁRIOS PARA A REDUÇÃO DE EROSÃO LAMINAR
NA UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PONTAL DO
PARANAPANEMA (UGRHI 22) - SP
Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia1
José Mariano Caccia Gouveia2

Eixo 1: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
A degradação dos solos nas áreas rurais vem crescendo de forma alarmante,
atingindo níveis críticos que se refletem no assoreamento e contaminação dos cursos
e corpos d’água, com prejuízos para a saúde humana e animal, na disponibilidade de
água para abastecimento e para irrigação, na geração de energia, na destruição de estradas, de pontes e outras estruturas, na perda irreparável de áreas agricultáveis e n a
redução da produtividade agrícola, na diminuição da renda e, consequentemente, no
empobrecimento de setores da sociedade.
Para Guerra (1995), a erosão dos solos deve ser considerada um problema político, econômico e social, levando o Estado a envolver-se cada vez mais no diagnóstico
e nos programas de recuperação dos solos. Entretanto, o mesmo autor considera que
as principais regiões afetadas pelos processos erosivos são aquelas com dinamismo
econômico estagnado e prejudicadas pela falta de atuação do Estado em assistência
técnica e créditos rurais aos pequenos produtores.
Pruski (2006) apontou que as perdas de solo em áreas ocupadas por lavouras
e pastagens no Brasil, provocadas por processos erosivos, são da ordem de 822,7 milhões de toneladas anuais e os prejuízos com as perdas de nutrientes associadas são
aproximadamente de 1,5 bilhões de dólares, além de quase 3 bilhões de dólares em
perdas na safra (reposição de nutrientes e queda de produtividade). Os custos dos
impactos indiretos (tratamento da água, recuperação da capacidade de reservatórios,
manutenção de estradas, recarga de aquíferos, irrigação, etc.) somam mais 1,31 bilhões
de dólares anuais. Assim, estimou-se que os prejuízos causados pela erosão no país
sejam de mais de 5 bilhões de dólares/ano (PRUSKI, 2006; COOPER, 2009 apud TOMINAGA et al, 2009). Segundo Tominaga et al (2009) estudos de Castro (1991, citado
por Weill & Pires Neto, 2007), estimaram as perdas de solo por erosão no Estado de
São Paulo em aproximadamente 200 milhões de toneladas anuais.
A erosão hídrica, comum no meio tropical úmido, inicia-se pela ação do impacto
das gotas d’água na superfície do terreno, sobretudo quando desprotegido de vegetação, promovendo o desprendimento de partículas constituintes do solo. Havendo
condições favoráveis ao escoamento superficial das águas, pode ocorrer o transporte
das partículas liberadas do solo por escoamento difuso ou concentrado.
O escoamento superficial difuso é responsável pela erosão laminar ou em lençol,
que retira a camada superficial do solo de maneira quase homogênea, lateralmente ou
em pequenos filetes (DAEE, 1990). Já o escoamento superficial concentrado provoca
erosão linear. A erosão linear pode formar: a) Sulcos: São, em geral, de profundidade
1
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e largura inferiores a cinquenta centímetros, sendo que suas bordas possuem pequena
ruptura na superfície do terreno (DAEE, 1990); b) Ravinas: Além da ação do escoamento
superficial concentrado, que forma as feições erosivas lineares, devem ainda ser
considerados, no caso das ravinas, mecanismos de erosão que envolvem movimentos
de massa, representados pelos pequenos deslizamentos nos seus taludes laterais,
causados por solapamento de suas bases, que provocam seu alargamento (OLIVEIRA,
1994); e, c) Voçorocas: Formadas pelo aprofundamento das ravinas e interceptação
do lençol freático, onde se pode observar grande complexidade de processos (piping,
liquefação de areia, escorregamentos laterais, erosão superficial), devido à ação
concomitante das águas superficiais e subsuperficiais (RODRIGUES, 1982).
No âmbito dos comitês de bacias hidrográficas da porção oeste do estado de São
Paulo, um dos grandes desafios para melhoria e recuperação da qualidade das águas
relaciona-se à mitigação e prevenção de processos erosivos e recuperação de áreas
degradadas.
De acordo com IPT (2012), dentre as Unidades de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (UGRHIs) do estado de São Paulo, as UGRHIs 02 (Paraíba do Sul), 05
(Piracicaba/Capivari/Jundiaí), 09 (Mogi-Guaçu), 10 (Tietê/Sorocaba), 14 (Alto
Paranapanema), 20 (Aguapeí), 21 (Peixe) e 22 (Pontal do Paranapanema) apresentaram
o maior número de processos erosivos lineares rurais cadastrados, o que se justifica
tanto pelas características do meio físico quanto pela forma de uso do solo agrícola. Em
relação às erosões lineares urbanas, destacam-se as UGRHIs 15 (Turvo/Grande), 20
(Aguapeí), 21 (Peixe) e 22 (Pontal do Paranapanema), que apresentaram o maior número
de processos erosivos urbanos cadastrados, o que se justifica pelas características
do meio físico e pelo manejo inadequado das águas pluviais concentradas pela
impermeabilização do meio urbano.
Em relação aos processos erosivos laminares, são poucos os estudos efetuados
com o objetivo de estimar as perdas de solo e os impactos em relação aos recursos
hídricos. Entretanto, a ação da erosão laminar, mais comum em áreas agrícolas, embora
seja muito sutil e quase imperceptível, também contribui significativamente para o
assoreamento dos cursos d’água e reservatórios de abastecimento de áreas urbanas.
(PEREIRA & MOROZ-CACCIA GOUVEIA, 2017).
Estudo elaborado por MOROZ-CACCIA GOUVEIA et al (2018), utilizando a
Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) e considerando o uso e cobertura da
terra em 2014, apontou que na UGRHI 22 predominam perdas de solo consideradas
altas (entre 50 a 100 ton.ano/ha) e moderadas (10 a 50 ton.ano/ha). Para o município
de Presidente Prudente – SP, que possui parte de seu território na UGRHI 22, Gouveia
et al. (2019) estimaram que 51 % do município apresenta perdas de solo baixas (0 a 10
ton.ano/ha), 37% apresenta perdas moderadas (10 a 50 ton.ano/ha), enquanto que 4%
apresenta perdas altas (50 a 100 ton.ano/ha) e 8% apresenta perdas muito altas (> 100
ton.ano/ha).
Diante do exposto a presente pesquisa, utilizando a EUPS apresenta uma análise
comparativa de estimativa de perdas de solos por erosão laminar e exportação de
sedimentos para a UGRHI 22 no cenário atual (Cenário 1) de uso e cobertura da terra,
em um cenário com a restauração da vegetação florestal em Áreas de Preservação
Permanente (APPs) hídricas (Cenário 2), e em um cenário com a restauração da
vegetação florestal em Áreas de Preservação Permanente (APPs) hídricas somado à
adoção de sistemas agroflorestais nos assentamentos rurais (Cenário 3).
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudos
A Unidade de Gerenciamento do Recursos Hídricos Pontal do Paranapanema
(UGRHI 22) abrange uma área de 1.235.574,30 hectares (ha) e é composta por 32
municípios. (Figura 1).
Figura 1 – Localização da área

Segundo Ross e Moroz (1997), a área insere-se na unidade morfoestrutural
Bacia Sedimentar do Paraná, na qual encontra-se embutida também a morfoestrutura
denominada Bacias Sedimentares Cenozóicas, representada na área de estudo pelas
planícies fluviais.
Quanto às unidades morfoesculturais, estão presentes na área o Planalto Ocidental
Paulista (Sub-unidade Planalto Central Ocidental) e Planícies Fluviais (morfoestrutura
Bacias Sedimentares Cenozóicas). O Planalto Central Ocidental apresenta modelados
de dissecação com topos tabulares e com topos convexos que constituem Formas de
Relevos identificadas como colinas amplas e baixas, e colinas baixas a médias com
topos mais estreitos e alongados, respectivamente. (ROSS & MOROZ, 1997). As
unidades morfoesculturais Planícies Fluviais são relevos que correspondem às áreas
essencialmente planas, geradas pela agradação de sedimentos associados aos depósitos
do Quaternário, principalmente do Holoceno (ROSS & MOROZ, 1997). As planícies
fluviais ocorrem em áreas restritas, como no curso inferior do Rio Paranapanema à
jusante da UHE de Rosana, no Rio Paraná à jusante da UHE Porto Primavera, no Rio
Santo Anastácio e Ribeirão das Anhumas (GARCIA et al, 2013).
Quanto às litologias, nas áreas do Planalto Centro Ocidental predominam
arenitos das formações Caiuá, Santo Anastácio e Adamantina (Grupo Bauru) e,
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secundariamente, basaltos da Formação Serra Geral (Grupo São Bento), enquanto nas
planícies fluviais predominam sedimentos aluviais Holocênicos (IPT, 1981).
2.2 Procedimentos metodológicos
A pesquisa desenvolvida baseou-se na comparação de estimativas de perdas
de solos e aporte de sedimentos nos canais fluviais para três cenários: Cenário 1,
referente ao uso e cobertura da terra atual; Cenário 2, no qual as APPs (Áreas de
Preservação Permanente) hídricas, segundo a legislação vigente em 2017, possuiriam
cobertura vegetal arbórea, ou vegetação ripária preservada e, Cenário 3 no qual,
além da restauração florestal das APPs, os assentamentos rurais adotariam sistemas
agroflorestais (SAF).
Para a estimativa de perdas de solos anual e para a estimativa de aporte de
sedimentos foi utilizado o módulo SDR (Sediment Delivery Ratio) da ferramenta
InVEST (TALLIS et al., 2012), que determina a perda de solos por erosão laminar a
partir da aplicação da EUPS – Equação Universal de Perdas de Solos.
Segundo Bertoni & Lombardi Neto (1985, p.250), a equação desenvolvida por
Wischmeier & Smith (1978) é expressa da seguinte forma:
A = R.K.L.S.C.P
Sendo: A - Perda de solo calculada, em t/ha.ano; R - fator erosividade, índice de
erosão pela chuva; K - fator erodibilidade dos solos face suas características físicas; L –
índice relativo ao comprimento da vertente ou rampa; S – índice relativo à declividade
média da vertente ou rampa; C – índice relativo ao uso e manejo da terra e P – índice
relativo à pratica conservacionista adotada.
A partir da integração de dados morfométricos (declividades e comprimento
de rampa), de precipitações (erosividade), das propriedades dos solos (erodibilidade)
e dos padrões de uso e ocupação da terra, esse módulo permite calcular a perda de
solo média anual de cada parcela de terra, além de determinar o quanto de solo pode
chegar a um determinado ponto de interesse, como, por exemplo, o exutório de uma
determinada bacia hidrográfica, conhecendo a capacidade de cada parcela para reter
sedimentos, e, adicionalmente, avaliar o custo de remoção do sedimento acumulado
(THOMPSON & FIDALGO, 2013).
Os dados de entrada requeridos pelo InVEST, bem como os produtos cartográficos finais foram preparados no ArcGIS® 10.1. Os dados referentes à erosividade (fator R) devem ser apresentados na forma de um mapa isoerodente, em formato raster.
Para a elaboração deste mapa, utilizou-se os dados de erosividade obtidos através do
programa NetErosividade-SP (GPRH/UFV – IAC) referentes a 44 estações no estado
de São Paulo. O valor do índice de erosividade (MJ mm ha-1 h-1 ano-1) depende da
duração e intensidade da chuva (Figura 2).
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Figura 2 – (A) Estações pluviométricas e (B) Erosividade (Fator R)

Em relação à erodibilidade (Fator K), determinada pelo potencial de
desagregação das partículas constituintes do solo, utilizou-se o Mapa Pedológico do
Estado de São Paulo, em escala 1:250.000 (ROSSI, 2017). O fator K foi atribuído para
cada classe de solos de acordo com referências encontradas na literatura (BERTONI
& LOMBARDI NETO, 1985; SILVA & ALVARES, 2005 e PULIDO GÓMEZ, 2012). O
mapa foi convertido para o formato raster e reclassificado com base nos valores de
erodibilidade (Mg ha h MJ-1 mm-1) para cada classe de solo (Figura 3).
Os dados morfométricos (fatores LS) são obtidos automaticamente pelo InVEST
a partir de MDE (Modelo Digital de Elevação) e, para a presente pesquisa, utilizouse MDE (Figura 4), disponibilizado pelo projeto TOPODATA (Banco de dados
geomorfométicos do Brasil) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
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Figura 3 – (A) Mapa pedológico e (B) Erodibildade (Fator K)

Figura 4 – (A) Modelo Digital de Elevação (B) Gradiente de Declividade (Fator LS)
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Para os fatores C e P, utilizou-se o Mapa de Uso e Ocupação das Terras na
escala 1:250.000, obtido da base de dados do Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental e
Dinâmica Socioespacial da Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP3, atualizado a
partir de dados sobre as áreas de cultivo de cana-de-açúcar em 2016, obtidos no banco
de dados do Coletivo CETAS de Pesquisadores da Faculdade de Ciência e Tecnologia
– UNESP4. Além do mapa de uso e cobertura da terra em formato raster, o InVEST
requer também uma tabela em formato CSV (EXCEL®) com os valores dos fatores C
e P para cada categoria de uso e cobertura da terra. Estes valores foram atribuídos de
acordo com Bertoni & Lombardi Neto (1985), Sivertun & Prange (2003) e Ribeiro &
Alves (2007).
Para os Cenários 2 e 3 foram utilizados buffers de 30m para as margens dos rios
com larguras até 10m, buffer de 50m para as margens dos rios com larguras entre 10
e 50m e nascentes, e buffer de 100m para as margens dos rios com larguras entre 50
e 200m referentes às APPs hídricas. Esses dados foram obtidos da base de dados da
Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS)5. O uso e cobertura
atual foram substituídos por vegetação arbórea, como se estas de fato estivessem ali
instaladas, com valor do Fator C igual a 0,001, de acordo com Bertoni e Lombardi
Neto (1985). Ainda que o atual “Código Florestal” (LEI nº 12.651 de 25 de maio de
2012) considere também normativas relativas à preservação de Reservas Legais por
propriedade, por dificuldades de identificação e mapeamento estas áreas não foram
consideradas. Da mesma forma, foram desconsideradas a variáveis relativas ao “uso
consolidado” e ao tamanho da propriedade em relação ao número de “módulos fiscais”
aplicado para os municípios.
Para o Cenário 3, utilizou-se o shape referente aos assentamentos rurais6. O
uso e cobertura atual foram substituídos por “sistemas agroflorestais” com Fator C
igual a 0,025, conforme Moster (2018). A Figura 5 apresenta o uso e cobertura da terra
atual (Cenário 1) e as áreas de intervenção propostas nos cenários 2 (APPs) e 3 (APPs
e sistemas agroflorestais nos assentamentos rurais). O módulo SRD solicita ainda
(opcionalmente) em formato shape, a rede de drenagem e a divisão da área em subbacias hidrográficas, que serão analisadas quanto à produção e retenção de sedimentos
para um determinado ponto de interesse, conforme Figura 6.

3

Disponível em: http://bacias.fct.unesp.br/suidebh/ugrhi-pontal-do-paranapanema/mapas-preliminares
4
Disponível em: http://datacetas.fct.unesp.br/
5
Disponível em http://geo.fbds.org.br/SP/
6
Disponível em http://bacias.fct.unesp.br/suidebh/ugrhi-pontal-do-paranapanema/mapas-preliminares
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Figura 5 – (A) Uso e cobertura da terra – Cenário 1; (B) Áreas de intervenção (Cenários 2 e 3)

Figura 6 – Sub-bacias hidrográficas da UGRHI 22
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2.3 Resultados e discussões
De acordo com Rossi (2017) predominam na área Argissolos Vermelho-Amarelo
(51%) e Latossolos Vermelhos (40%) e, com menor expressão espacial, Nitossolos
Vermelho (2%), sendo o restante da área recoberta por Latossolos Vermelho-Amarelos,
Neossolos Litólicos, além de Neossolos Quartzarênicos e Gleissolos Háplicos, nas áreas
de terraços e planícies fluviais.
Em relação ao uso e cobertura da terra, predominam áreas com cultivo de
cana de açúcar (44%) e pastagens (37%). Demais usos tais como outras culturas
temporárias(milho/soja) e culturas permanentes (café e citrus) ocupam apenas 2% da
área. As áreas com vegetação campestre ocupam 6% e as áreas com vegetação arbórea
também perfazem 6% da área total. As áreas urbanizadas ocupam 1% e os 4% restantes
correspondem aos corpos d’água.
As áreas de APPs no cenário atual (Cenário 1) correspondem a 69.043,46 ha.
e apresentam os seguintes usos e coberturas: pastagens (47%), vegetação campestre
(25%), cultivo de cana (17%), vegetação arbórea (5%), outras culturas temporárias (3%),
áreas urbanizadas (1%), sendo os 5% restantes ocupados por culturas permanentes
e silvicultura. No Cenário 2, considerou-se 100% da área de APPs recobertas por
vegetação florestal.
Os assentamentos rurais ocupam 113.614,33 ha. Atualmente (Cenário 1)
apresentam os seguintes usos e coberturas: pastagens (83%), vegetação campestre
(7%), vegetação arbórea (6%), cultivo de cana (3%) e culturas temporárias (1%). No
Cenário 3, considerou-se que 102.228,79 ha poderiam ser convertidos em agroflorestas,
pois foram desconsideradas as áreas atualmente já recobertas com vegetação arbórea
e as áreas de APPs (consideradas no Cenário 2). A Tabela 1 apresenta um comparativo
de usos e coberturas da terra nos três cenários analisados.
Tabela 1 – Usos e coberturas da terra nos três cenários analisados
Classes de Uso e Cobertura
da
Terra
Área Urbanizada
Cultura Temporária
Pastagem
Florestal
Silvicultura
Campestre
Cultura Temporária - Pivôs
Cultura Temporária - Cana
Cultura Temporária Milho/Soja
Cultura Permanente - Café
Cultura Permanente - Citrus
Agrofloresta

Cenário 1
(ha)
11.119,58
19.703,77
459.729,10
75.320,60
3.751,752
77.892,89
314,74
53.7367,9
4.897,87
400,22
236,93
---------------

Cenário 2
(ha)
1.0748,20
17.871,83
427.30
141.222,29
3.570,943
60.514,29
312,40
52.5436,6
4.646,468
383,93
223,23
-----------

Transição
Cenário
1e2
Transição Cenário
(%)
Cenário 3 (ha)
2 e 3 (%)
-3,34%
1.0748,20
0%
-9,30%
16.987,86
-4,95%
-7,05%
335.897,10
-21,39%
87,49%
141.222,29
0,00%
-4,82%
3.442,336
-3,60%
-22,31%
54.164,98
-10,49%
-0,75%
312,40
0,00%
-2,22%
52.2334,9
-0,59%
-5,13%
4.583,332
-1,36%
-4,07%
309,26
-19,45%
-5,78%
86,28
-61,35%
-----------102.228,79
----------

Transição
Cenário 1 e 3
(%)
-3,34%
-13,78%
-26,94%
87,49%
-8,25%
-30,46%
-0,75%
-2,80%
-6,42%
-22,73%
-63,58%
-----------

Observa-se que a transição do Cenário 1 para o Cenário 2 (recomposição
florestal das APPs) e para o Cenário 3 (recomposição florestal das APPs e adoção
de sistemas agroflorestais) significaria um incremento de 87,49% da cobertura
arbórea, ao passo que implicaria em redução de outras classes de uso e cobertura
tais como áreas urbanizadas, culturas temporárias, culturas permanentes, pastagens,
silvicultura e vegetação campestre.
Em relação à estimativa de perdas de solos, obteve-se os seguintes resultados,
conforme Figura 7 e a Tabela 2.
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Figura 7– Gráficos de estimativa de perdas de solo por erosão laminar para os três cenários avaliados

Tabela 2 – Perdas de solo por erosão laminar nos três cenários analisados
Perdas de solo

Cenário 1
(ha)

Cenário 2 Transição Cenário 1
(ha)
e2

Cenário 3
(ha)

Transição Cenário
2e3

Transição
Cenário 1 e 3

Muito Baixa (0 - 10 ton.ano/ha)

344.985

397.952

15,35%

440.349

10,65%

27,64%

Baixa (10 - 20 ton.ano/ha)

153.332

147.600

-3,74%

145.848

-1,19%

-4,88%

Moderada (20 - 50 ton.ano/ha)

265.101

254.158

-4,13%

242.281

-4,67%

-8,61%

Alta (50 - 100 ton.ano/ha)

209.986

198.433

-5,50%

184.375

-7,08%

-12,20%

Muito Alta (> 100 ton.ano/ha)

280.333

255.597

-8,82%

240.887

-5,76%

-14,07%

Observa-se que na transição do cenário 1 para os cenários 2 e 3, há um aumento
progressivo de áreas com perdas de solo consideradas muito baixas, ao passo que as
áreas de perdas baixas, moderadas, altas e muito altas sofrem redução.
A análise comparativa de perdas de solo por sub-bacias hidrográficas explicita a
redução de erosão resultante das mudanças de uso e cobertura da terra propostos nos
cenários 2 e 3, conforme se observa na Figura 8 e Tabela 2.
Figura 8 – Gráficos de estimativa de perdas de solo por erosão laminar para os três
cenários avaliados nas sub-bacias hidrográficas
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Tabela 2 – Estimativa de perdas de solo por sub-bacias nos três cenários analisados.

Sub-bacias

Cenário 1
Cenário 2
(ton.ano/ha) (ton.ano/ha)

Baixo Paranapanema M.D.
Pirapozinho
Laranja Doce
Tributários Rio Paraná
Santo Anastácio

45,39
87,44
77,51
71,55
78,35

Transição Cenário
1 e 2 (%)

43,93
78,10
71,99
67,41
66,38

-3,22%
-10,68%
-7,12%
-5,79%
-15,28%

Cenário 3
(ton.ano/ha)
39,38
72,71
71,25
62,83
65,35

Transição
Cenário 2 e 3
(%)

Transição
Cenário 1 e 3
(%)

-10,34%
-6,89%
-1,02%
-6,79%
-1,55%

-13,23%
-16,84%
-8,08%
-12,18%
-16,60%

• M.D. – Margem Direita
Observa-se que as sub-bacias Santo Anastácio e Pirapozinho apresentam os
melhores resultados em termos de redução de perdas de solo nos cenários 2 e 3. Cabe
ressaltar que a sub-bacia Santo Anastácio é um importante manancial, responsável
por aproximadamente 30% do abastecimento público de água da cidade de Presidente
Prudente/SP, atualmente bastante comprometido em função de processos de
assoreamento. A mitigação do assoreamento dos canais fluviais com a efetivação das
mudanças propostas nos cenários 2 e 3 pode ser observada na Tabela 3, que apresenta
as reduções de aporte de sedimentos nos canais fluviais (sedimentos exportados).
Tabela 3 – Estimativa de sedimentos exportados nas sub-bacias nos três cenários
analisados.

Sub-bacias
Baixo Paranapanema M.D.
Pirapozinho
Laranja Doce
Tributários Rio Paraná
Santo Anastácio

Cenário 1
(ton.ano/ha)

Cenário2
(ton.ano/ha)

3,17248
6,61602
5,55941
5,18936
6,17555

2,33063
3,25241
3,13237
3,50046
2,74112

Transição
cenário 1 e 2
(%)
-26,54%
-50,84%
-43,66%
-32,55%
-55,61%

Cenário 3
(ton.ano/ha)
2,04759
2,91545
3,0847
3,16961
2,68698

Transição
cenário 2 e 3
(%)
-12,14%
-10,36%
-1,52%
-9,45%
-1,98%

Transição
cenário 1 e 3
(%)
-35,46%
-55,93%
-44,51%
-38,92%
-56,49%

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa comprova quantitativamente a importante função desempenhada
pela cobertura arbórea na redução dos processos erosivos laminares. A relevância
do papel da vegetação na fixação e retenção de sedimentos ficou demonstrada,
evidenciando que a restauração de matas ciliares pode influenciar positivamente
os corpos hídricos e seu entorno, dessa forma assegurando a maior disponibilidade
e melhor qualidade dos recursos hídricos. Explicita também a urgência em aplicar
a legislação ambiental vigente, embora mais permissiva do que recomendaria a
complexidade das dinâmicas naturais, permitiria uma importante redução dos
impactos causados pelo uso inadequado dos solos na área de estudo. Ressalta-se ainda
a necessidade de se buscar junto aos assentados, alternativas de atividades agrícolas
mais sustentáveis e que possam promover serviços ecossistêmicos.
4 AGRADECIMENTOS
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo
apoio financeiro concedido (Projeto Temático - Processo: 2012/23959-9).
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PLANO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS DOS AFLUENTES
DA MARGEM DIREITA DO RIO AMAZONAS COMO SUBSÍDIO PARA
A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE BACIAS EM RONDÔNIA
Fabrícia Martins Silva1
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Mayk da Silva Sales3
Catia Eliza Zuffo4
Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias

INTRODUÇÃO
A importância estratégica da água e a sua escassez para atender às demandas
humanas e dos ecossistemas têm levado vários países a promoverem uma reforma em
seus sistemas de gestão derecursos hídricos (FLORES; MISOCZKY, 2008). Nessa
perspectiva surge a necessidade de regulamentação dos recursos hídricos por meio
dos diversos instrumentos de gestão participativa e descentralizada, um deles é o
Plano de Bacia Hidrográfica - PBH.
O PBH é a agenda dos recursos hídricos de uma bacia. Este é um documento
programático que rege as diretrizes de usos dos recursos hídricos e as medidas correlatas,
de modo a produzir os melhores resultados econômicos, sociais e ambientais a nível
regional ou local (ANA, 2013). A elaboração do plano de bacia hidrográfica compete às
Agências de Água ou Agências de Bacia, devendo ser supervisionadas pelos Comitês
de Bacia, que também exercem a função de aprová-lo.
Na fase preparatória do Plano de Bacia é necessário definir o Termo de
Referência (TR) e o arranjo institucional para acompanhar a execução dos trabalhos.
Em sua elaboração devem ser atendidas as etapas de Diagnóstico, identificando a
situação atual dos recursos hídricos, de Prognóstico gerando a formulação de cenários
futuros, do Plano propondo programas, ações e metas e do Monitoramento para o
acompanhamento da implementação do Plano (ANA, 2013).
A formulação efetiva do Plano de Bacia deve definir diretrizes e metas, propor
programas, projetos e ações emergenciais, estruturar programas de investimentos e
definir indicadores de desempenho e estratégias de implementação (ANA, 2013). Vale
ressaltar que o levantamento de recursos financeiros é essencial para a implementação
do plano de bacia, visto que este prevê a execução de ações estruturais, como obras de
saneamento, que demandam muito recurso.
Para o sucesso da proposta de implementação do Plano de Bacia é fundamental
a articulação entre os diversos setores da economia envolvidos, visto que estes são
os atores da bacia hidrográfica e são diretamente impactados por todas as ações
desenvolvidas nesta. Portanto, torna-se de suma importância a realização de parcerias
para o desenvolvimento de estudos, trabalhos e ações no âmbito da bacia hidrográfica
para a implementação efetiva do respectivo Plano de Bacia.
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De acordo com Zuffo e Abreu (2010), o processo de gestão dos recursos hídricos
no Brasil está evoluindo nas últimas décadas. Os modelos burocrático e econômicofinanceiro vêm gradativamente cedendo espaço para o modelo sistêmico de integração
participativa.
O Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita
do Rio Amazonas (PERH-MDA) começou a ser elaborado pela Agência Nacional de
Águas (ANA) em 2007 com o objetivo de produzir um instrumento de gestão efetiva
dos recursos hídricos, de modo a garantir o seu uso múltiplo, racional e sustentável em
benefício das gerações presentes e futuras. Este integra 224 municípios que compõem
cinco estados brasileiros - Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia (ANA,
2012).
O presente trabalho apresenta sinteticamente as diversas etapas de elaboração
dos planos de bacia hidrográfica e utiliza o PERH-MDA como instrumento norteador
para incentivar a elaboração e a implementação da proposta do PERH-MDA é utilizada
como base para um avanço nesse sentido, visando a implementação futura de Planos
de bacias hidrográficas para o estado de Rondônia.
Este estudo desenvolveu-se por meio de levantamento bibliográfico de
documentos disponíveis utilizando cadernos de Capacitação da Agência Nacional
de Águas (ANA, 2018), Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia
(SEDAM, 2018), PERH-MDA, estudos de casos, artigos e documentos pertinentes.
Além é claro do aporte da legislação vigente a respeito do assunto em questão.
Desta maneira, a presente pesquisa tem como objetivo realizar um estudo das
etapas de elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas (PBH’s), com ênfase nas
etapas de maior complexidade, bem como debater e apresentar uma análise do Plano
Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas
(PERH-MDA) como subsídio para a futura implementação dos Planos de Bacias
Hidrográficas no estado de Rondônia.
DESENVOLVIMENTO
1.1 Planos de Bacias Hidrográficas
A conceituação de bacia hidrográfica vai além da vertente física como elencada
por Coelho Netto (2005), “região hidrológica com uma área de superfície terrestre
que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num
determinado ponto de um canal fluvial”. Sua definição como a unidade geográfica
deve reconhecer também as dimensões sociais, culturais e políticas na compreensão da
complexidade dos processos ambientais (PERES e SILVA, 2013).
Desta maneira, a bacia hidrográfica se torna uma unidade territorial de
planejamento e gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, onde se concentram
ações e tomadas de decisão. Não obstante, nela também podem ocorrer diversos
conflitos sociais e vulnerabilidade dos recursos naturais existentes, em detrimento dos
seus usos múltiplos pela diversidade étnica concentrada na bacia hidrográfica.
Instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de
Recursos Hídricos estabeleceu como instrumentos para a gestão de Recursos Hídricos:
os Planos de Recursos Hídricos, o Enquadramento dos corpos de água, a Outorga dos
direitos de uso, a Cobrança pelo uso de recursos hídricos e o Sistema de Informações
(BRASIL, 1997).
Os Planos de Recursos hídricos são elaborados em três níveis: nacional,
estadual e por bacia hidrográfica. Os planos de Bacias Hidrográficas se tornam um dos
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principais instrumentos que articula o planejamento e a gestão dos recursos hídricos,
pois incluem ações de natureza executiva e operacional considerando a perspectiva
regional ou local (ANA, 2013).
Os Planos de Bacia Hidrográfica devem ser aprovados pelo comitê de bacia
e servem como elementos motivadores e indutores da gestão descentralizada e
participativa. Estes estabelecem metas e soluções de curto, médio e longo prazos para
os problemas da bacia relacionados à água e devem atender às particularidades desse
território, de ordem social, cultural, ambiental e econômica (ANA, 2013).
Para a elaboração dos PBH’s são necessárias duas etapas, uma preparatória
com a definição do termo de referência (TR) e arranjo institucional para acompanhar
a execução dos trabalhos, e outra que abrange os estágios de diagnóstico, prognóstico,
plano e monitoramento, como pode ser visualizado na figura 1.
Figura 1 – Etapas para a elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica.

Fonte: ANA (2013)

O PERH-MDA é o documento regulatório vigente cuja escala que atualmente
está mais próximo da realidade do estado de Rondônia, o qual ainda está em fase de
estruturação com relação regulação dos recursos hídricos, visto que recentemente foi
aprovado o Plano Estadual de Recursos Hídricos e ainda não possui nenhum Plano de
Bacia Hidrográfica sendo formulado.
O arranjo institucional proposto pelo PERH-MDA deverá ser composto por
representantes dos governos e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos – CERHs
dos cinco estados da MDA e do governo federal, os quais deverão ser indicados
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. A proposta deve levar
em consideração as diferenças socioeconômicas e de uso e ocupação da extensa
área abrangida pelo PERH-MDA, tendo como foco a busca por um modelo de
desenvolvimento sustentável nesta região do país que é e continuará sendo destino de
grandes projetos nacionais de infraestrutura (ANA, 2012).
No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 255 de 25 de janeiro de 2002 instituiu
a Política de Recursos Hídricos e o seu Sistema de Gerenciamento para o Estado de
Rondônia, dividindo-o em sete bacias hidrográficas (RONDÔNIA, 2002). Além de
prever a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s) que são fundamentais
para a aprovação dos PBH’s, ainda definiu o Plano Estadual de Recursos Hídricos
(PERH), concluído recentemente em 2018 (SEDAM, 2018).
Em todas as etapas de elaboração do Plano de Bacia é necessário a presença dos
atores principais desta, que conheçam sua realidade e reais necessidades, para que
se coloque em prática uma gestão democrática e participativa. Pagnoccheschi (2016),
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relata que por maiores que sejam avanços registrados, ainda existem enormes desafios
a serem vencidos no que se refere ao objetivo de uma gestão integrada.
O Termo de Referência e o arranjo institucional são componentes técnicos
apresentados na fase preparatória do Plano de Bacia e dão suporte para a elaboração
efetiva deste. A seguir, será apresentada uma discussão em torno das etapas de
diagnóstico, prognóstico, monitoramento e implementação dos PBH’s com ênfase no
PERH-MDA visando sua aplicação no estado de Rondônia.
1.2 Etapas de elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas
1.2.1 Diagnóstico
Uma das etapas dos planos de bacia é o diagnóstico, uma etapa extremamente
importante haja vista que é nessa fase que serão levantadas todas as informações
disponíveis na bacia, tanto os dados já divulgados, quanto aos dados que serão
coletados pela equipe técnica responsável pela elaboração do plano da bacia.
Deve-se levantar o maior número de dados possíveis, para que subsidie as
etapas seguintes e que o plano seja coerente com as características da bacia em estudo,
bem como atentar aos preceitos da melhor gestão dos recursos hídricos possível.
Assim, o diagnóstico deve realizar o levantamento de dados e também o
tratamento destes direcionados para os recursos hídricos.
De acordo com ANA (2013) em seu caderno de capacitação o qual aborda o
tema de planos de recursos hídricos, o diagnóstico deve conter no mínimo os seguintes
itens:
· Caracterização geral da bacia, abordando aspectos físicos, bióticos (relacionadas
à água), sociais e econômicos;
· Diagnóstico das condições ambientais, caracterizando quais os principais
problemas ambientais, a forma de ocupação e desenvolvimento da bacia;
· Avaliação das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas em termos
de quantidade e qualidade das demandas de água e balanço hídrico;
· Identificação de pontos de conflitos instalados ou potenciais;
· Avaliação do panorama político-institucional e de gestão dos recursos hídricos,
considerando o nível de implantação da política de recursos hídricos na região,
como ocorre o funcionamento das instituições;
· Avaliação das legislações e das políticas públicas correlatas (tais como o
Zoneamento Ecológico-Econômico, quando definido; a gestão costeira, quando
for o caso, os Planos Municipais, dentre outras).
O diagnóstico depende de informações regionalizadas em âmbito da Bacia
hidrográfica e das unidades administrativas, com o nível de detalhamento dependente
dos objetivos da gestão, visando identificação das fragilidades e vocações do meio
frente aos aspectos considerados importantes para a gestão (PIZELLA; SOUZA, 2013).
Essa etapa deve servir de base de dados para dar suporte às outras etapas, sendo
assim é imprescindível que sejam abordados os principais usos na bacia, quais os
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conflitos existentes, demandas pelo uso da água tanto superficial quanto subterrânea e
também qual a disponibilidade desse recurso na bacia em questão.
Realizar o cadastro dessas atividades que demandam o uso dos recursos hídricos
é importante para conhecimento, organização e suporte na tomada de decisões.
Ao se realizar o diagnóstico, será possível verificar o que precisa ser melhorado,
saber quão falha são as informações disponíveis da bacia e trabalhar para melhorar a
disponibilidade de dados.
Os dados devem ser coletados, tabulados e tratados para que se possa analisar
corretamente, é de fundamental importância que os métodos utilizados sejam seguidos
e que não haja perca da confiabilidade dos dados, haja visto que os mesmos serão
utilizados para traçar metas e programas, assim sendo, dados errôneos interferem
diretamente na eficiência da gestão dos recursos hídricos da bacia.
Outro ponto crucial do diagnóstico é a participação da sociedade, os usuários
devem expor seus anseios, suas demandas e suas preocupações com os recursos
hídricos, pois para que o plano tenha êxito ele deve retratar a realidade da bacia, bem
como deve ter a adesão de todos, principalmente dos usuários.
Os planos de recursos hídricos, definidos no âmbito de comitês de bacia
hidrográfica, constituem bons exemplos dos processos de negociação social (PORTO
e PORTO, 2008).
Ao findar o diagnóstico o mesmo deve ser apresentado e discutido pela
sociedade, como por exemplo, em eventos setoriais ou audiências públicas, para que
possam colaborar e auxiliar na definição dos cenários futuros pretendidos na bacia
em estudo. Diante disso e seguido as diretrizes para a elaboração, então produz-se o
diagnóstico em forma de documento.
Em relação ao diagnóstico integrado do PERH-MDA (2012), o mesmo expôs que
dentre a área estudada cerca de 14% estava antropizada, com destaque para as bacias
dos Rios Tapajós, Xingu e Madeira, no que se refere ao tamanho de áreas, mas também
são as bacias com expressiva existência de Unidades de Planejamento Hídrico - UPHs
mais conservadas. Já as bacias menos impactados pela ação antrópica foram as dos
Rios Juruá, Javari, Jutaí e Purus, além da Interbacia Jutaí-Javari, possuiam mais de 89%
de cobertura florestal original.
Ainda de acordo com o referido plano, os maiores impactos encontrados na área
de estudo foram o desmatamento, o garimpo e a expansão da fronteira agropecuária,
esta última principalmente para a criação de gado e plantação de grãos. Destaque
também para a implantação de usinas hidrelétricas.
Na etapa do diagnóstico do PERH-MDA as bacias que merecem destaque
quanto a contaminação dos recursos hídricos pois apresentam fontes de poluição
localizadas, como atividades de garimpo, agrícolas, industriais e lançamento de esgotos
domésticos, as quais influenciam na qualidade de água, são as bacias dos Rios Purus,
Madeira, Tapajós e Xingu. Já as bacias dos Rios Jutaí, Juruá e Javari apresentam-se em
boas condições, sem evidências de grandes impactos sobre a qualidade das águas.
Outro fator que causa impacto apontado no PERH-MDA diz respeito a malha
rodoviária, haja vista que são fatores que estimulam o aumento do desmatamento
devido a ação de “grileiros”.
De uma forma geral o plano ressalta os problemas causados aos recursos hídricos
principalmente ocasionados pelo desmatamento, uso inadequado do solo, utilização
de agrotóxicos, atividades ilegais e demais atividades sem as devidas medidas
preventivas e mitigadoras, o que causa impacto direto na qualidade das águas.
Nessa abordagem nota-se que a realidade das bacias do estado de Rondônia,
pertencentes a bacia do Rio Madeira, apresentam os problemas descritos no PERHMDA, com maior ou menor ênfase, dependendo da bacia.
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1.2.2 Prognóstico: Formulação de cenários futuros
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) o prognóstico e formulação
de cenários futuros é a segunda etapa de elaboração de um Plano de Bacia Hidrográfica
(PBH), nesta etapa deverão ser realizadas as projeções futuras, previsão de cenários
além de verificar as alternativas de oferta de água e de redução de demanda, o objetivo
desta etapa é estimar as demandas futuras de água de forma que seja avaliada a geração
de impactos sobre a qualidade e quantidade para compatibilizar tais aspectos. Devem
ser observados os seguintes tópicos para a elaboração de um plano: metodologia
padronizada, expansão espacial da área de abrangência do cenário e quais os setores
envolvidos.
O prognóstico deve informar a disponibilidade dos recursos hídricos ao
longo dos anos e de acordo com cada cenário proposto devem abordar os seguintes
pontos: mudanças climáticas, fomento de adaptações durante as mudanças climáticas,
implementação de sistemas de informações e ampliação da rede monitoramento.
No PERH-MDA (2012) foram propostos 3 cenários sendo eles tendencial,
normativo e crítico, o cenário tendencial é a manutenção do cenário identificado no
diagnóstico, já o cenário normativo ou cenário ideal é caracterizado pelo qual todas as
forças indutoras para o processo de desenvolvimento da região colaboram para que
ele seja sustentável e o cenário crítico onde se tem um cenário com grandes pressões
sobre os recursos hídricos.
Assim, segundo o plano em análise, o cenário tendencial caracteriza-se como um
cenário onde o desmatamento e as disputas fundiárias, bem como a ocupação irregular
se manteriam e haveria um crescimento demográfico nas regiões com instalações de
usinas hidrelétricas, aumento na produção de soja, crescimento do uso da água para a
irrigação, o que de fato tem ocorrido, o plano ressalta ainda que as atividades minerais
continuariam a pleno vapor.
Já no cenário normativo o PERH-MDA destaca que o governo investiria na
política de desenvolvimento sustentável, reduzindo o desmatamento, programas com
linhas de créditos para recuperação de pastagens, melhoramento genético e etc, bem
como, apresentaria maior rigor na fiscalização para o tratamento de efluentes das
atividades como suinucultura e avicultura, evitando a contaminão dos corpos hídricos,
implantação da hidrovia Tapajós-Teles Pires, dentre outras medidas mitigadoras.
Por fim, no cenário crítico o desmatamento, as disputas territoriais, o crescimento
desordenado das regiões com a instalação das usinas aumentariam, também haveria
um aumento das atividades de bovinolcutura, suinucoltura e avicultura sem rigor na
fiscalização ambiental desses empreendimentos. A pressão sobre os recursos hídricos
teria um aumento significativo.
Nesse sentido, observa-se nos anos de 2018 e 2019 a existência dos conflitos
elencados no PERH-MDA nos cenários descritos nas bacias do estado de Rondônia.
Rondônia sofre com o aumento do desmatamento, a pressão sobre os recursos
hídricos e a falta de planejamento e gestão desses recursos. Nota-se o quão importante
são os planos de bacia para o desenvolvimento de forma sustentável no estado,
evitando ou minimizando os impactos gerados aos recursos hídricos e disciplinando
de forma adequada as atividades desenvolvidas na região.
1.2.3 Monitoramento e implementação do plano
A tarefa de acompanhamento da execução do Plano de Bacia é dos órgãos
gestores conjuntamente com os comitês e a agência de água, quando existente (ANA,
2013).
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Implementar um plano requer recursos financeiros para o desenvolvimento
dos programas e para atingir as metas traçadas, assim deve-se ter o planejamento
financeiro para que as metas sejam atingidas. A participação e adesão da sociedade
como um todo é imprescindível para a implementação do plano.
Podem também ser criados grupos específicos com a função de acompanhar a
implementação do plano, verificar se as ações estão sendo realizadas, os programas
implementados, e consequentemente se as metas traçadas estão sendo atingidas. A
divulgação de como está sendo a implementação do plano e informações sobre os
programas auxiliam na eficácia da implementação, haja vista que a sociedade estará
ciente dos programas existentes e poderá contribuir para a efetivação do plano.
Além disso, conforme citado durante a etapa de prognóstico a ampliação da rede
de monitoramento dos recursos hídricos é imprescindível. Neste contexto, o PERHMDA destaca para a bacia do Rio Madeira em Rondônia, a importância que deve ser
dada ao setor hidrelétrico, com as instalações de usinas, as quais devem ser analisadas
com cuidado, através de estudos ambientais, e com vistas a proteção dos recursos
hídricos, mitigando ao máximo os impactos gerados por esses empreendimentos.
No estado de Rondônia várias bacias apresentam impactos mesmo com a
instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, assim os planos de bacia devem
dar enfoque nesses empreendimentos, bem como, as demais atividades existentes
nas bacias, monitorando sempre se as ações proposta no plano estão de fato sendo
cumpridas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para as análises efetuadas, foi constatado que a Região Norte como um todo
carece da criação de planos de bacias hidrográficas. Neste sentido, apesar do estado de
Rondônia já dispor de um plano estadual de recursos hídricos, ainda não foi elaborado
nenhum plano de bacia hidrográfica, isso pode ser justificado pela recente criação do
PERH-RO, documento base para a criação dos PBHs.
Dentre os temas abordados, merecem destaque aqueles citados como fatores
críticos dos temas estratégicos como o desmatamento, saneamento básico e governança
das águas. Isso se deve ao fato de que a Região Norte sofre com o crescimento do
desmatamento, aumentando assim as áreas com solo exposto deixando desprotegidos
os corpos d’água, bem como a referida região ainda não atingiu a meta de universalização
do saneamento básico de forma que a água sofre sérios riscos de perca de qualidade.
Nesse contexto, o PERH-MDA pode ser utilizado como ferramenta norteadora
para a elaboração dos planos de bacias hidrográficas do estado de Rondônia, haja vista
que as sub-bacias do estado compõem a bacia do Rio Madeira e esta por sua vez a
margem direita da bacia do Amazonas, sendo desta maneira contemplado, na escala
de análise do referido plano. Assim, os planos de bacias hidrográficas abordariam
com um detalhamento maior os recursos hídricos da bacia e através da proposição
de metas porde-se-á atingir níves cada vez melhores tanto em qualidade quanto em
quantidade dos recursos hídricos disponíveis para os usos múltiplos, fazendo uso de
uma gestão eficiente e aplicável a realidade dos recursos hídricos regionais.
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INTEGRAÇÃO DOS ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS E PEDOLÓGICOS
DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BATOQUE, HIDROLÂNDIA/CE.
Ernane Cortez Lima1
Ana Mesquita Paiva2
Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas.
INTRODUÇÃO
A Geomorfologia é um setor da Geografia física que estuda, de forma coerente
e ordenada, as formas de relevo, em seus processos exógenos e endógenos, tomando
por base as leis que determinam a origem e a evolução dessas formas. O estudo
geomorfológico tende a analisar dois fatores modificadores de paisagem que podem
ser modeladores (climas pretéritos e atuais, vegetação e solos) e formadores de relevo
(tectônica e a geologia).
Flores (2012), considera a Geomorfologia como a ciência que estuda as formas de
relevo e os processos que atuam na superfície, e vem evoluindo com o uso de técnicas
de geoprocessamento a partir do uso de SIG (Sistema de Informação Geográfica)
para a realização de trabalhos referentes ao uso e ocupação da terra, para auxiliar
no planejamento e na gestão desses ambientes. Segundo Lima (2012) o planejamento
ambiental apresenta-se como uma ferramenta de Política ambiental, voltado para
traçar diretrizes e programar o uso do território.
Christofoletti (1989) entende a geomorfologia como aquela ciência que estuda as
formas do relevo, bem com sua gênese, características morfológicas, bases litológicas e
os processos modeladores e controladores.
Com base na feição pedogeomorfológica são apresentadas diversas classes de
solos. Sabendo que a pedologia é um ramo da ciência geográfica responsável por verificar
e caracterizar os tipos de solos, e está inteiramente interligada ao relevo, foi optado
por aprofundar os conhecimentos bibliográficos sobre o tema. Onde o Departamento
de Solos, da UFC (2005) diz que o solo consiste de um corpo complexo cuja origem
e desenvolvimento são determinados pelos chamados fatores de formação do solo.
Um destes é o material de origem; este é geralmente um material sólido, compacto
de origem mineral, que vai se transformando até resultar no solo, que configura em
aspecto solto e incoerente. Estes materiais sólidos são as rochas, que de modo geral,
imprimem diversas características ao solo, mesmo em solos já muito envelhecidos
(intemperizados).
Lima (2012) afirma que, no sentido mais restrito, solo é um material mineral e/
ou orgânico inconsolidado, poroso, finamente granulado, com natureza e propriedades
particulares, herdadas da interação de processos pedogenéticos com fatores ambientais
envolvendo as variáveis: material de origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo.
Desse modo, os solos são capazes de dar a vida de vegetais terrestres superiores. O
solo pode ser descrito por suas várias propriedades, entre elas: composição mineral,
resistência ao cisalhamento, tamanho dos poros, conteúdo de nutrientes, entre outras,
as quais se relacionam a propriedades e características de seus componentes coloidais
e de óxidos e hidróxidos concentrados nos constituintes argilo-minerais, como também
o tamanho dos grãos.
1
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Nesse contexto, a importância de seguir esse estudo se dá pelo aumento da
demanda do conteúdo geomorfológico em projetos ligados aos diversos tipos de
planejamentos que visem apresentar um projeto junto aos órgãos públicos, tanto
em escalas locais como regionais, principalmente quando se trata de planejamento
para bacia hidrográfica, como é o caso da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque,
Hidrolândia/CE.
Os estudos objetivam alcançar um significativo conhecimento da constituição
geomorfológica e pedológica e de sua dinâmica tendo como recorte de análise a subbacia hidrográfica do rio Batoque, que está localizada no Noroeste do estado do Ceará,
situando-se nas cartas da SUDENE/DSG, SB.24-V-B-I (Santa Quitéria) SB-24-V-B-IV
(Tamboril), pertence ao sistema hidrográfico da bacia do Acaraú. A mesma tem sua
área inserida nos limites do município de Hidrolândia. O rio Batoque corta o perímetro
urbano da cidade de Hidrolândia, em seu médio curso.
DESENVOLVIMENTO
A presente pesquisa está fundamentada na teoria geral dos sistemas aplicada
à ciência geográfica, na qual é baseada nas relações mútuas entre seus componentes,
buscando analisar os fenômenos fundamentalmente através da organização e das
inter-relações entre os elementos que o compõe.
Troppmair (1989) ressalta que a Teoria Geral dos Sistemas foi inicialmente
desenvolvida nos Estados Unidos da América na termodinâmica (1929) por R.
Defay e, mais tarde, aplicada à biologia por Ludwig Von Bertalanffy, em 1932, sendo
apresentado de forma inaugural em 1937 no seminário filosófico de Chicago.
Para Thornes e Brunsden (1977) o sistema é “um conjunto de objetos ou atributos
e das suas relações, organizadas para executar uma função particular”. Com base em
tal afirmação pode-se entender o sistema como operador que, durante certo período,
recebe o input (entrada) e transforma o output (saída).
É nesse contexto que se insere a bacia hidrográfica, onde há constante fluxo de
energia e matéria entre os elementos, de certo modo, em equilíbrio dinâmico, afetados
pelos efeitos da ação socioeconômica, com características passivas de mensuração e
análise. Portanto, adequada para planejamento e gestão ambiental.
Tonello (2005) afirma que a bacia hidrográfica deve ser considerada como
unidade de planejamento e gestão ambiental, buscando a preservação dos recursos
hídricos. Para Botelho e Silva (2004), a bacia hidrográfica, desde o final dos anos 1960, é
reconhecida pela Geografia Física como unidade espacial de análise. Mas, atualmente,
torna-se célula de análise, onde a concepção sistêmica e integrada do meio ambiente
está implícita, permitindo conhecer e avaliar seus componentes, processos e interações.
Contudo, a abordagem sistêmica em sub-bacias hidrográficas possibilita meios
de análise do espaço físico, de tal maneira que se possam estabelecer informações
necessárias para a aplicação do planejamento e gestão ambiental, frente às atividades
socioeconômicas desenvolvidas ao longo do processo histórico de uso e ocupação.
A metodologia adotada consiste no levantamento bibliográfico direcionado,
tendo início na abordagem teórica a partir de uma visão sistêmica e integrada da área
de estudo, onde a mesma encontra-se localizada na região norte do estado do Ceará,
especificamente no munícipio de Hidrolândia.
Para o desenvolvimento do referido trabalho foram realizados pesquisas
bibliográficas em livros, artigos científicos, estando estas associadas as observações de
campo e acesso ao software Google Earth Pro, relacionando-a a uma teoria adequada. Os
trabalhos de campo foram essenciais, ocorrendo no decorrer da pesquisa, abarcando
todo o recorte espacial feito na sub-bacia hidrográfica do rio Batoque.
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Os primeiros trabalhos de campo foram realizados para um reconhecimento e
para comprovação da veracidade das informações, com organização de um banco de
dados, visando subsidio a execução das fases posteriores. No trabalho de campo foram
utilizadas as cartas matriciais da SUDENE/DSG, SB.24-V-B-I (Santa Quitéria) SB-24V-B-IV (Tamboril). Além disso, foi realizado todo o levantamento socioambiental
desde o seu alto curso onde estão localizadas as principais nascentes do rio Batoque
até sua foz, onde deságua no Açude Paulo Sarasate (Açude Araras). Também foi feita a
manipulação de algumas bases cartográficas com o apoio de softwares para elaboração
dos mapas preliminares da área de estudo.
1.1 Geomorfologia da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque
A paisagem da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque dispõe de diversas
características que são naturalmente integradas umas as outras. Possui uma
geomorfologia composta por depressão sertaneja, planície fluvial do rio Batoque e a
presença de inselbergs, apresenta o clima Tropical Quente Semiárido, chuvas irregulares
e mal distribuídas concentradas de Janeiro a Maio, e escassez nos outros sete meses do
ano. Para a exploração biológicas foram identificados quatro tipos de solo na extensão
da sub-bacia, os Planossolos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Litólicos e Luvissolos.
E são essas características aqui apresentadas que interferem diretamente nas
práticas socioeconômicas e culturais que são desenvolvidas na área de estudo, assim
como as ações antrópicas são responsáveis por diversas mudanças no ecossistema
local. É assim que se percebe a integração que há entre todos os elementos, incluindo
o ser humano, o tornando parte dessa natureza, e não apenas um agente explorador.
Os dados obtidos evidenciam estudos relacionados a produção teórica e
metodológica acumulada pelos ramos específicos da geografia, e em particular a
geomorfologia e pedologia que são ramos dessa ciência que proporciona elementos de
integração dos elementos naturais. Araújo (et. al., 2005) diz que a Geomorfologia tem
como principal objeto de estudo as formas do relevo, além de investigar os processos
que deram origem a essas formas e os materiais que foram trabalhados pelos processos
para resultar em diferentes feições. Para Penteado (1975) a concepção etimológica da
geomorfologia é entendida como a ciência que se ocupa das formas da terra.
De acordo com Claudino-Sales e Peulvast (2007), no contexto regional, a
formação e evolução do relevo nordestino está condicionada aos episódios que deram
origem à margem continental do Ceará, a qual teve início no final do Jurássico. Entre
o Jurássico e o Barremiano, ocorreram esforços distensivos que preparavam a ruptura
entre a América do sul e a África, criando uma série de rifts do sistema Cariri/Potiguar.
O quadrante estabelecido para a pesquisa encerra três unidades geomorfológicas
respectivamente representadas pelas Superfícies de Aplainamento (Depressão
Sertaneja), a Planície Fluvial do rio Batoque e Inselbergs. Para a descrição das unidades
geomorfológicas da área em estudo considerou-se os critérios utilizados para a
identificação das unidades em nível regional. A depressão sertaneja ou superfície de
aplainamento é a feição de mais expressividade diante da sua extensão geográfica,
como pode ser visto na Figura 01.
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Figura 01 – Mapa de Geomorfologia da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque,
Hidrolândia/CE.

Fonte: Mesquita; Oliveira (2019).

Segundo Souza (2006) depressões sertanejas, ou superfície de aplainamento,
são superfícies embutidas entre níveis de planaltos sedimentares ou cristalinos, com
altitudes abaixo de 400m e com acentuada diversificação litológicas, amplamente
submetidas às condições semiáridas quentes, com forte irregularidade pluviométrica,
rede fluviométrica densa, fraca e medianamente entalhada na superfície com canais
fluviais dotados de intermitência sazonal, mosaico de solos associados, sendo comum
a existência de solos rasos na superfície sertaneja bem como os afloramentos rochosos
e solos pedregosos, extensivamente são recobertos por caatingas que arbustiva aberta
e apresenta uma variedade de padrões fisionômicos e florísticos e de diferentes
níveis de degradação em que o uso atual predomina as atividades agropecuárias e de
silvicultura.
Para Claudino Sales e Peulvast (2007) apud Lima (2012), uma tal disposição
morfoestrutural foi herdada da extensão intracontinental do Neocomiano-Barremiano
e da deformação transformante equatorial do Barremiano-Albiano, que resultaram na
abertura oceânica no Cretáceo Superior, seguidas por inversões de relevo ao final do
Cretáceo.
Esses dispositivos morfoestruturais apresentam topografias antigas, précenomanianas, em posição topográfica deprimida, meio exumadas, meio inumadas,
comportando grandes aplainamentos com inselbergs no plano de Superfície Sertaneja,
no entorno de vestígios de ombros (horsts) de rifts do eixo Cariri/Potiguar (LIMA,
2012).
Já as planícies fluviais são as formas mais características de acumulação
decorrentes da ação fluvial, ou seja, são áreas de diferenciação regional nos sertões
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semiáridos e abrigam as melhores condições de solos e de disponibilidades
hídricas, além disso, as planícies fluviais constituem-se como ambientes de exceção
nas depressões sertanejas semiáridas. Em relação ao seu potencial geoambiental
é necessário considerar que são áreas sujeitas a inundações periódicas, além disso,
apresentam solos revestidos por matas ciliares, com predominância de carnaúba em
sua comunidade florística característica desse sistema geoambiental (SOUZA, 2000).
De acordo com Rodrigues (2016), o processo de formação desta unidade de relevo está
relacionado ao transporte de matéria, que se dá através dos sistemas fluviais.
De acordo com Suguio e Bigarella (1990), as correntes fluviais representam
possivelmente um dos mais importantes agentes geológicos que desempenham papel
de grande relevância não só na escultura do modelado da superfície terrestre, como
também no condicionamento ambiental da própria vida do homem. Powell (1876)
apud Peulvast e Claudino Sales (2002) foi um dos primeiros a demonstrar as leis
fundamentais da ação fluvial. Esse autor estabeleceu o conceito de nível de base de
erosão fluvial, a partir do qual formulou a ideia de ciclo de erosão, que, na fase final,
conduziria à peneplanização do relevo.
Para Souza (1988), a montante apresenta vales estreitos e mais escavados,
enquanto que para jusante o canal tende a se alargar principalmente no baixo curso
onde a acumulação de sedimentos é mais intensa. Vale ressaltar que a planície fluvial
do rio Batoque faz parte da segunda bacia hidrográfica do estado do Ceará, bacia do
Acaraú, que, apesar desse ambiente estar condicionado pelos processos da semiaridez
e por possuir um regime fluvial irregular e alta taxa de evaporação, dispõe de um nível
de reserva hídrica razoável (COGERH, 1998).
E a feição geomorfológica definida como Inselbergs ou Cristas Residuais é
conceituada por Souza (2000), onde ele afirma que são feições constituídas pela
ação seletiva dos processos degradacionais, dispersam-se pelos sertões e maciços
residuais rebaixados, rompendo a continuidade das depressões sertanejas, geralmente
apresentam encosta semi-desnudas com matacões.
Segundo Ab’Saber (2003), Inselberg, é o resíduo do relevo saliente em meio
a uma paisagem de planície semiárida, oriunda de uma longa história erosiva
relacionada a processos secos. O principal interesse para essa forma de relevo, já que
a mesma aparece de forma isolada dentro da Superfície Sertaneja, será relacionada no
contexto geomorfológico local e geral, assim como discutir sobre os mais prováveis
processos de sua formação e transformação, responsáveis por sua disseminação no
sertão nordestino.
1.2 Solos da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque
As classes de solos que caracterizam a área da sub-bacia hidrográfica do rio
Batoque foram identificadas tanto em trabalhos de gabinete como através da classificação
do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS, EMBRAPA 2006), como no
trabalho em campo através do exame morfológico do perfil, do tipo de vegetação do
tipo de relevo, do tipo de litologia e potencial da terra. Foram identificados quatro
tipos de solo na extensão da sub-bacia, os Planossolos, Neossolos Flúvicos, Neossolos
Litólicos e Luvissolos.
Os solos distribuem-se da seguinte forma: os Planossolos e Neossolos Litólicos
nas baixas vertentes e fundos de vales de fertilidade baixa; os Neossolos Flúvicos nas
vertentes baixas e fundo de vales com fertilidade alta; e predominam os Luvissolos nas
colinas sertanejas baixas, apresentando fertilidade natural média a alta.
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· Planossolos
Compreende a solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com horizonte
superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta abruptamente
com o horizonte B ou com transição abrupta conjugada com acentuada diferença de
textura do A para o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente de
acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo,
por vezes, um horizonte responsável pela formação de lençol d’água sobreposto
(suspenso), de existência periódica e presença variável durante o ano.
Nas baixadas, várzeas e depressões, sob condições de clima úmido, estes solos
são verdadeiramente solos hidromórficos, com horizonte plânico que apresenta
coincidentemente características de horizonte glei. Embora, em zonas semi-áridas
e, mesmo em áreas onde o solo está sujeito apenas a um excesso d’água por curto
período, principalmente sob condições de relevo suave ondulado, não chegam a ser
propriamente solos hidromórficos. Entretanto, é difícil distinguir, sem observações
continuadas e em períodos de seca e chuvosos, se as cores pálidas do solo resultam ou
não da expressão de processos atuais de redução. Conforme o mapa de solos da área
em estudo, esses solos aparecem com maior expressividade em pontos às margens dos
riachos.
· Neossolos Flúvicos
Compreende solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico
pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material
originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja
em razão de características inerentes ao próprio material de origem, como maior
resistência ao intemperismo ou composição químico-mineralógica, ou por influência
dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou
limitar a evolução dos solos.
São de mediamente profundos a muito profundos, de textura variando de
arenosa a argilosa, moderada a imperfeitamente drenados. Do ponto de vista químico,
tem saturação e soma de bases trocáveis altas, com teores de fósforo assimiláveis de
médio a alto e com pH variando de ácido a levemente alcalino. São ricos em constituintes
primários facilmente decomponíveis, essenciais ao desenvolvimento vegetacional. O
horizonte A ou Ap é normalmente de fraco a moderado, por vezes chernozênico, com
textura de arenosa a argilosa e cores brunadas, sendo mosqueados nos solos argilosos
de drenagem imperfeita. Esse tipo de solo aparece na área de estudo acompanhando
todo o perfil longitudinal do rio Batoque.
· Neossolos Litólicos
Apresentam grande quantidade de minerais primários e blocos de rocha
semiintemperizados de diversos tamanhos sobre a rocha subjacente, por isso,
bioclimaticamente 113 são solos pouco desenvolvidos (jovens), de textura de arenosa
a siltosa, de moderadamente ácidos a praticamente neutros. Ocorrem, também,
associados aos argissolos e luvissolos.
Distribuem-se pelas áreas dissecadas, em encostas de relevo suave-onduladas,
montanhosas e até escarpadas. Chegam a ocupar áreas com relevo praticamente
plano. São solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, não hidromórficos, pouco
desenvolvidos, bem drenados, pedregosos e rochosos em superfícies. Esses tipos
de solos ocorrem na área de estudo no setor oeste da sub-bacia hidrográfica do rio
Batoque, e a Leste do açude Paulo Sarasate.
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· Luvissolos
Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural com
argila de atividade alta e saturação por bases alta, imediatamente abaixo de horizonte
A ou horizonte E. Estes solos variam de bem a imperfeitamente drenados, sendo
normalmente pouco profundos (60 a 120cm), com seqüência de horizontes A, Bt e C,
e nítida diferenciação entre os horizontes A e Bt, devido ao contraste de textura, cor
e/ou estrutura entre eles. A transição para o horizonte B textural clara ou abrupta, e
grande parte dos solos desta classe possui mudança textural abrupta. Podem ou não
apresentar pedregosidade na parte superficial e o caráter solódico ou sódico, na parte
subsuperficial. Na área da pesquisa, esses solos aparecem com maior expressividade,
com destaque em toda sub-bacia, nos extremos desta a Leste, Sudeste, Sul, chegando
próximo aos confins da bacia em alguns trechos.
Ver figura 02 e figura 03, sobre os solos encontrados na sub-bacia hidrográfica
do rio Batoque, Hidrolândia/CE.
Figura 02 – Mapa de solos da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque, Hidrolândia/CE.

Fonte: Mesquita; Oliveira (2019).

87

Figura 03 – Perfis de solo encontrados na sub-bacia hidrográfica do rio Batoque,
Hidrolândia/CE

A

B

C

D

A – Planossolo; B – Neossolo Flúvico; C – Neossolo Litólico; D – Luvissolos.
Fonte: Mesquita (2019).
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1.3 Integração pedogeomorfológica da sub-bacia hidrográfica do rio Batoque
Atentando a área de estudo, fica entendido que a realidade do ambiente semiárido
conforme aqui apresentado, ao passo que as paisagens percebidas podem reportar aos
elementos da natureza, proporcionando às condições de uso e ocupação da área da
sub-bacia hidrográfica, no caso o munícipio de Hidrolândia/CE, que vivencia uma
proximidade com a natureza do semiárido, ao passo que desenvolvem suas atividades
agrícolas, dinamizando a economia e completando o seu sustento familiar, aqui carece
uma reflexão sobre a espacialidade desta atividade econômica que configura a região
do semiárido quase sempre moldando a paisagem um padrão social que se encontra
em diversos ambientes.
Associando os elementos da natureza, e em especial o solo é possível encontrar
diversos tipos, diante da feição pedológica distinta apresentada pelo relevo. Segundo
Lima (2007) essas diversidades de tipos são causadas por alguns fatores com o clima,
agentes biológicos, rocha matriz, ação do relevo e o tempo decorrido, sendo a ação
do clima e da rocha matriz os principais fatores que determinaram a formação desses
solos.
Se o material cartográfico apresentado nesta pesquisa for detalhadamente
observado, pode ser percebido que os tipos de solos encontrados são completamente
associados as feições geomorfológicas, deixando claro assim a relação sistêmica
existente entre estas características geoambientais, como podemos analisar no Quadro
01.
Quadro 01- Interação Pedogeomorfológica
Unidades geomorfológicas

Tipos de Solos

Local dentro da sub-bacia

Superfície de Aplainamento

Luvissolos, Planossolos.

De Norte a Sul.

Planície fluvial do rio Batoque

Neossolos Flúvicos.

Oeste.

Inselbergues

Neossolos Litólicos.

Sul.

Fonte: Mesquita (2019).

Para uma análise ambiental, ou mesmo, socioambiental, os dados dessa pesquisa
são altamente relevantes, pois o relevo e o tipo de solo impacta diretamente nas demais
características que podem ser encontradas na sub-bacia hidrográfica em destaque, daí
reflete em como e no quê a sociedade pode investir para produção de subsistência, na
criação, dentre outros fatores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa conclui que refletir sobre a questão dos recursos hídricos
no semiárido nordestino, a partir de um estudo pedogeomorfológico da sub-bacia
hidrográfica do rio Batoque, Hidrolândia/CE, é de muita importância, pois os solos e a
geomorfologia são alguns dos elementos naturais que mais interferem na dinâmica da
natureza. Por isso, houve a ocorrência dessa pesquisa, com a finalidade de desenvolver
um planejamento ambiental e social da área.
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Partindo desse pressuposto, ressalta-se que a sub-bacia hidrográfica do rio
Batoque constitui-se como um importante sistema hidrográfico, uma vez que é
utilizado por parte da população hidrolandense como fonte de sobrevivência, visto
que próximo aos seus afluentes tem-se a utilização de áreas para a agricultura de
subsistência, o rio principal corta a zona urbana do munícipio de Hidrolândia, além de
abastecer a Barragem do rio Acaraú (Paulo Sarasate) que fornece água para diversos
munícipios do estado do Ceará.
Os estudos em bacias hidrográficas tornam-se importantes, pois possuem
seus limites, sendo necessário propor algumas medidas para amenizar os impactos
provocados pela intensa utilização dos recursos naturais pelo homem, que resulta na
descaracterização da paisagem.
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Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, utiliza a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento
nacional, promovendo normas e princípios a serem adotados.
Para Coelho Netto (2005), a bacia hidrográfica é uma região hidrológica com
uma área de superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos
para uma saída comum, num determinado ponto de um canal fluvial.
Uma bacia hidrográfica é composta por várias sub-bacias e definida por um
divisor de águas que separa as bacias adjacentes. De modo geral, o que diferencia a
bacia hidrográfica da sub-bacia é o grau de hierarquização, assim a bacia hidrográfica
refere-se a área de drenagem do rio principal e a sub-bacia abrange a área de drenagem
de um afluente do rio principal (TORRES, 2012).
Compreender a dinâmica física de uma bacia hidrográfica ou mesmo de uma
sub-bacia auxilia na tomada de decisões para o seu gerenciamento. Portanto, é preciso
implementar ações na unidade de gestão dos recursos hídricos para garantir a sua
sustentabilidade, pois estes são essenciais à preservação da vida.
A bacia do rio Branco, também considerada como uma sub-bacia do rio
Guaporé em Rondônia, localizada na região amazônica, é uma unidade biológica e
economicamente muito importante da porção Centro-Sul do estado, formando uma
divisão natural entre Rondônia e a Bolívia.
A área de domínio da bacia do Rio Branco abrange os municípios de Alta Floresta
d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, São Miguel do Guaporé, Santa Luzia d’Oeste, Parecis,
Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste e São Francisco do Guaporé. O rio
Branco nasce na Chapada dos Parecis e percorre cerca de 400 quilômetros drenando
áreas do Planalto dos Parecis e da Depressão do Guaporé (BRASIL, 1979).
Além da importância física e social, a bacia do rio Branco também apresenta
grande importância ecológica, visto que compreende grandes áreas destinadas a terras
indígenas e reservas biológicas, como a Terra Indígena Massaco e a Reserva Biológica
do Guaporé. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é avaliar as características físicas
da bacia do rio Branco confrontando com os usos atuais e suas possíveis implicações
na qualidade das águas superficiais, identificando sua situação natural e os impactos
gerados pelo uso antrópico.
1 Discente do Programa de Pós-graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos ProfÁgua –
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, aline_straub7@hotmail.com, famegan@hotmail.com
2
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DESENVOLVIMENTO
1.1 Aspectos metodológicos
A presente pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico da
bacia do rio Branco por meio de documentos governamentais como o levantamento
de geodiversidade do estado de Rondônia, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), bem como os dados do RADAMBRASIL. Os dados físicos e sociais da área
de estudo foram obtidos por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), do Instituto Socioambiental (ISA) e Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). A consulta no arcabouço jurídico, tanto em âmbito federal como estadual,
também foi de suma importância para o embasamento teórico da discussão referente
à área de estudo. Além disso, artigos científicos e a Avaliação Ambiental Integrada da
bacia do Rio Branco complementaram os dados para a análise socioambiental da área
em questão.
Mediante os dados adquiridos houve a elaboração de mapas, tabelas e gráficos
caracterizando a bacia do rio Branco com seus diversos usos e ocupação, bem como
possíveis impactos gerados, de modo a complementar a argumentação a respeito da
temática em questão.
1.1.1 Caracterização da área de estudo
A bacia do rio Branco é um tributário da Bacia do rio Guaporé, que por sua vez
faz parte da Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, e drena o Cráton
Amazonas. O Cráton Amazonas, segundo Santos (2003), “é uma das maiores e menos
conhecidas áreas pré-cambrianas do mundo e uma das principais unidades tectônicas
da América do Sul.”
Geologicamente a bacia do rio Branco está inserida na Província de Sunsás que
abrange dois domínios: Faixa Alto Guaporé (1,37 - 1,31 Ga) formada pela orogenia
Candeias ou Rondoniano - San Ignácio; e faixa Nova Brasilândia (1,25 - 0,97 Ga) com
orogenias Sunsás - Nova Brasilândia (1,25 - 0,97 Ga) (CPRM, 2010).
O rio Guaporé e seus afluentes depositaram sedimentos durante todo o período
Cenozóico na Depressão do Guaporé, que se encontra separada pelo Planalto dos
Parecis e a Serra Ricardo Franco. As variações sazonais, entre períodos secos e úmidos,
influenciaram na carga sedimentar transportada pelos rios e propiciaram a formação
de meandros. (BRASIL, 1979). A figura 1 apresenta o perfil esquemático do relevo
da área em estudo onde notam-se as diferenças altimétricas entre os compartimentos
geomorfológicos da região.
Na bacia do rio Branco foram identificadas catorze classes de solo, havendo
predominância dos Latossolos Vermelhos Eutróficos, que ocupam grande extensão
espacial (2299,5 km²), ou seja, cerca de 33,3% da área total da sub-bacia, que se
caracterizam pela alta concentração de óxido de ferro (coloração avermelhada) e alta
fertilidade (RONDÔNIA, 2000).
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Figura 1 - Mapa de Elevação da Bacia do Rio Branco (RO)

2.2 Resultados e discussão
Na tabela 1 são apresentadas as características morfométricas para a bacia em
estudo, dados de suma importância para caracterização física de uma bacia hidrográfica.
Tabela 1 - Características morfométricas da bacia do rio Branco.
Área:

6.934,91 km²

Perímetro:

709,3671 km

Comprimento axial da bacia:

173,5134 km

Extensão do Rio Principal:

400 km

Índice de conformação:

0,23

Fator de Forma:

0,33

Densidade de Drenagem:

0,87 km/km2

Ordem da Bacia:

5ª ordem*

Altitude Máxima da bacia:

569 m

Altitude Mínima da bacia:

104 m

Altitude Média da bacia:

210 m

Fonte: IBGE, 2016; *Silva et al, 2003

Quanto aos índices pluviométricos, a bacia do rio Branco possui uma precipitação
média anual de 1731,85 mm e a evapotranspiração média anual de 1398,75 mm
(RONDÔNIA, 2000).
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O fato de Rondônia estar localizada numa área de clima Equatorial (quente
e úmido) ou, de acordo com a classificação de Köppen, de clima Tropical chuvoso
(GOMES, 2012), gera consequências para outras características naturais como os solos
e o relevo que se modificaram ao longo da história. Desta maneira as características
físicas da bacia do rio Branco são o resultado da interação de elementos naturais e
antrópicos que proporcionam as modificações da área ao longo dos anos.
USOS ATUAIS E FUTUROS
2.2.1 Os principais usos estabelecidos na bacia do Rio Branco
A bacia do Rio Branco apresenta diversos usos, dentre eles serão descritos a
seguir os principais:
O setor de agropecuária é um dos mais abrangentes na bacia supracitada de
acordo com o IBGE (2019) e com grande importância econômica para a região, com o
desenvolvimento principalmente na pecuária a bovinocultura com a criação de gado
nelore no sistema extensivo e a criação de gado leiteiro.
No ramo da agricultura, as principais culturas desenvolvidas na região são a
lavoura de café (IBGE, 2019), com o crescente plantio de café clonal, cultura esta que
vem demandando vários processos de outorga d’água juntos aos órgãos ambientais
competentes, haja vista que necessitam de irrigação para o maior produtividade
da lavoura. Além disso, existem outras lavouras que também tem sua expressão
significativa na bacia sendo elas: a lavoura de arroz, milho, feijão e soja (IBGE, 2019).
Na figura 2 pode ser observado a grande quantidade de área da bacia do Rio
Branco com presença de pastagens, seguido pelos demais usos.
Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Branco.

Fonte: Mott Macdonald, 2018.
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Analisando através de imagens de satélite, o uso da terra com agropecuária na
bacia é da ordem de 53,2%, e um total de 44,1% permanecendo sob mata. As principais
degradações observadas foram o desmatamento da mata ciliar e das nascentes para
uso agropecuário (SILVA E ZUFFO, 2003).
A piscicultura também é uma das atividades que vêm crescendo na região
em estudo, destacando-se a criação das espécies de peixes de tambaqui (Colossoma
macropomum) e de pintado (Pseudoplatystoma corruscans) no sistema semi-intensivo.
Com 90 mil toneladas de peixes produzidas em 2017 em água doce, Rondônia se destaca
no cenário nacional, com 4.200 empreendimentos distribuídos pelos 52 municípios do
estado em uma área alagada que totaliza 14 mil hectares (LIMA, 2018).
Todavia, é uma atividade que exige cuidados, principalmente na questão
ambiental, pois a instalação dos tanques de piscicultura devem seguir as diretrizes e
parâmetros estabelecidos na legislação vigente, no caso do Estado de Rondônia está
disposto na Lei nº 3437 de 09 de setembro de 2014, evitando ao máximo os impactos
ambientais.
Outra atividade presente na bacia é a silvicultura, atividade que se ocupa do
estabelecimento, do desenvolvimento e da reprodução de florestas, visando a múltiplas
aplicações, como a produção de madeira, o carvoejamento, a produção de resinas, a
proteção ambiental, entre outros usos (IBGE, 2016). Vale salientar que são regiões onde
a atividade madeireira se destaca, com foco na construção civil, produção de móveis,
etc.
Por outra via, uma das atividades mais conflituosas na área em estudo é a
geração de energia elétrica, contando com 08 Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs
instaladas na bacia, o conflito se estabelece pela retirada de moradores devido ao
alagamento ocasionado pelo reservatório das PCHs e também pelos povos indígenas
que precisam modificar suas rotas fluviais para desenvolver suas atividades de pesca,
devido ao obstáculo físico causado pela instalação das PCHs nos corpos hídricos. Prado
(2013) relata que lideranças indígenas instaladas na bacia disseram que um cemitério
do povo foi destruído na etapa de construção da PCH Rio Branco.
As PCHs instaladas na Bacia do Rio Branco, são elas : PCH Alta Floresta; PCH
Santa Luzia, PCH Saldanha, PCH Monte Belo, PCH Figueira, PCH Cachoeira Cachimbo
Alto, PCH Rio Branco e PCH Ângelo Cassol, as quais juntas possuem uma potência
outorgada de 39.781 Kw (ANEEL, 2018).
No que se refere as áreas protegidas, a bacia em estudo apresenta-se em grande
parte preservada, fato este consequência direta da demarcações de áreas de terras
indígenas e reservas biológicas, como a Terra Indígena Massaco e a Reserva Biológica
do Guaporé.
De acordo com ISA (2018) a Reserva Biológica do Guaporé possui área de 600.000
hectares, a Terra Indígena Massaco com área de 422.000 hectares e a Terra Indígena Rio
Branco com área de 236.000 hectares.
O quadro 1 apresenta as informações gerais sobre a Reserva Biológica do
Guaporé, de Proteção integral, bem como também apresenta as informações gerais
sobre a Reserva Extrativista de Pedras Negras, a qual possui uso sustentável.
De acordo com a Lei nº 9985 de 2000, proteção integral é considerado como a
“manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana,
admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”, já o uso sustentável é
definido como a “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade
e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”.
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Quadro 1: Informações gerais sobre a Rebio Guaporé e da Resex Pedras Negras
RESERVA BIOLÓGICA DO GUAPORÉ

RESEX PEDRAS NEGRAS

Tipo: Reserva biológica

Tipo: Reserva Extrativista

Instância: Federal

Instância: Estadual

Grupo: Proteção Integral

Grupo: Uso sustentável

Área (ha): 600.000

Área (ha): 124.409

Jurisdição Legal: Amazônia Legal

Jurisdição Legal: Amazônia Legal

Ano de criação: 1982

Ano de criação: 1995

Órgão gestor: Instituto Chico Mendes de

Órgãogestor:SecretariadeEstadode

Conservação da Biodiversidade

Desenvolvimento Ambiental

Fonte: ISA, 2018.

2.2.2 Potenciais poluidores
Nogueira (2017) destaca como atividades de maior potencial de impacto
ambiental a agricultura a e pecuária extensiva na área em estudo, atrelando essas
atividades a degradações ambientais como: incêndios florestais, destruição da fauna e
da flora, contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos, erosão e assoreamento dos
cursos d’água, destruição de áreas de produtividade natural e reservas extrativistas.
Sobre a flora, a supressão acarreta na perda de espécies, ampliação do efeito
de borda e da possibilidade de ocorrência de espécies oportunistas e algumas vezes
exóticas invasoras; e sobre a fauna a diminuição de habitat e a instalação de barreira,
que trará dificuldade no deslocamento das espécies (LATEC, 2011).
O uso de agrotóxicos nas lavouras é um grande potencial poluidor, haja vista
que podem ser carreados para os corpos hídricos, havendo alteração da qualidade de
água e dependendo das concentrações destes poluentes pode haver a mortandade de
espécies. Os agrotóxicos também podem causar a contaminação de águas subterrâneas
dependendo do nível do lençol freático e das características do solo.
A deficiência no planejamento do processo de urbanização se configura em
enormes problemas e riscos a bacia, ocupações irregulares, principalmente em áreas
preservação permanente, alteram a vegetação local, deixam expostas as margens dos
rios, provocando impactos ambientais.
A falta de saneamento básico é outro potencial poluidor, haja vista que o descarte
inadequado de efluentes, resíduos sólidos e outros materiais, gera a contaminação dos
solos, dos corpos hídricos, e são responsáveis também pela geração de maus odores,
poluição visual, e muitos outros problemas como proliferação de vetores de doenças.
O não investimento em estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários é um
grande problema que perpetua entre as gestões.
Em relação ao uso do potencial hidrelétrico da bacia, observa-se várias PCHs
instaladas ao longo da bacia, e assim surgem alguns impactos ambientais, com as
áreas alagadas ocorre alteração do curso natural do rios, áreas utilizadas por sitiantes
são desapropriadas, vegetações ficam submersas, espécies tem seu habitat natural
alterado, o que provoca um impacto sobre estas.
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Segundo Nogueira (2017) as usinas hidrelétricas provocam alguns tipos de
degradação, como por exemplo, impacto cultural, impacto socioeconômico, inundação
de áreas florestais e agrícolas, impacto sobre a flora, fauna e ecossistemas adjacentes.
O represamento de um rio significa uma interrupção de um sistema aberto e
de transporte por um sistema mais fechado e de acumulação. Consequentemente, a
construção de uma represa representa um impacto fundamental para a geometria
hidráulica de um rio (JUNK et al., 1990).
De acordo com Souza (2000) os impactos físicos mais comuns são a diminuição
da correnteza do rio, o que acarreta em alteração do fluxo de sedimentos, havendo
assim a deposição deste no ambiente lótico, a temperatura do rio também é modificada,
sendo mais baixa no fundo do lago e mais alta na superfície do lago.
2.2.3 Principais problemas associados à exploração das áreas da bacia para os diversos
usos identificados
A exploração da bacia do Rio Branco acarreta alguns impactos ambientais.
Embora a mesma possua grande parte de sua área protegida, existem atividades e usos
que podem comprometer a preservação da mesma, haja vista que a bacia abrange áreas
de 8 municípios, nos quais atividades potencialmente poluidoras e ou com potenciais
impactos sao desenvolvidas, conforme supra mencionado.
Um dos grandes problemas é o mau uso da terra, a remoção de imensas áreas
para a atividade de pecuária e agricultura, muitas vezes sem o manejo adequado,
acaba por degradar o solo, tornando-o pobre em nutrientes, o desmatamento tem sido
um dos maiores problemas na bacia em estudo, gerando vários impactos ambientais,
tais como a perda da biodiversidade devido a alteração do meio e remoção das matas
que são habitats naturais de inúmeras espécies.
Do ponto de vista ecológico, esse fluxo alterado desencadeia diversos problemas,
como oscilação do nível da água, alteração do fluxo de peixes e piracema, assim como
o desenvolvimento de diversas espécies vegetais e de peixes antes não dominantes e/
ou existentes na região (PRADO, 2013).
Ademais, o solo carreado para dentro de corpos hídricos gera o processo de
assoreamento, em alguns casos formam-se grandes bancos de areia, prejudicando
a navegabilidade do corpo hídrico, bem como outros usos, pois a deposição desses
materiais e outros sedimentos diminui a profundidade do corpo hídrico.
Outro grave problema que ocorrre na bacia, responsável pela poluição
atmosférica, são as queimadas, o mau hábito cultural de queimar a vegetação,
principalmente pastagens, para a reforma do pasto, no período da seca, agrava a
situação da poluição, além da acarretar inúmeros e sérios problemas à saúde pública,
haja vista que a fumaça gerada nas queimadas dificulta a respiração, principalmente
em idosos, crianças e pessoas que possuem problemas respiratórios, como a asma.
Vale ressaltar que a bacia do Rio Branco possui terras indígenas, sendo assim
é imprescindível destacar os problemas sociais que são causados pela exploração
da bacia, conflitos entre usos, prioridades, e atividades como o caso de barragens
construídas para a geração de energia elétrica, são questões que devem ser observadas
no gerenciamento adequado da área em estudo.
As barragens trouxeram para os indígenas mais que o impacto ambiental
geralmente previsto nas grandes obras. A barragem trouxe o impasse político e as
discussões acerca da tomada de decisões (FURLAN, 2016).
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2.2.4 Proposições para mitigação dos impactos
A crise das águas tem sido um tema que desperta a preocupação de autoridades
e da população em geral, pois desse recurso natural, finito e vulnerável, depende a
sobrevivência humana (ZUFFO E ABREU, 2010).
Diante dos usos estabelecidos na Bacia do Rio Branco e com o intuito de evitar
ou minimizar os impactos ambientais na área de estudo, tem-se algumas medidas que
adotadas podem evitar a ocorrência de um impacto ambiental e quando evita-lo não
for possível, minimizar ao máximo este impacto, na sequência são descritas algumas
dessas medidas:
A preservação das APPs é de suma importância, tanto nas áreas utilizadas para atividades
rurais como a agropecuária, quanto no processo de urbanização, haja vista que possuem
um papel fundamental no equilíbrio ambiental. A vegetação protege as margens dos
cursos d’água, das nascentes e lagos, configurando-se em uma barreira natural, evitando
a deposição de sedimentos nestes ambientes, promovendo a estabilidade das margens,
evitando processos erosivos, auxiliando na retenção de materiais carreados pela chuva e o
que ajuda a evitar a poluição dos corpos hídricos.

Ainda nesse quesito, as APPs também são habitats de várias espécies da fauna e
local de desenvolvimento de espécies da flora.
Em relação à áreas desmatadas, estas necessitam de reflorestamento, para evitar
que outras áreas sejam desmatadas, e com a função de recompor a área já desmatada
introduzir espécies nativas para auxiliar no processo de regeneração. Além do mais, é
imprescindível a fiscalização eficiente para tentar coibir atividades ilegais e proteger o
ecossistema como um todo.
No que tange a agricultura, de acordo com Galharte (2010) a integração lavourapecuária, que consiste na rotação entre as duas atividades, o que resulta em eficiência
produtiva, é um boa opção para otimizar a área.
Outro ponto importante na área em estudo é a irrigação, visto que os produtores
utilizam sistemas de irrigação em suas lavouras, principalmente no cultivo de café
clonal. Existem vários sistemas de irrigação, evitar o desperdício de água é fundamental,
assim a substituição de sistemas antigos que demandam volumes enormes de água
por sistemas mais modernos que minimizem o desperdício, como o sistema de
irrigação por gotejamento, que é um sistema pontual, com vazão pequena, utilizado
em horários específicos e somente nos períodos de seca, onde a planta demanda água
e essa necessidade não é suprida pela chuva.
No que tange ao fornecimento de energia pode-se adotar a energia solar como
alternativa para reduzir o consumo de energia hidroelétrica, haja vista que o estado de
Rondônia está em uma região com grande índice de radiação solar, o que propicia a
geração de energia solar.
No âmbito do saneamento básico, os sistemas de tratamento de esgoto possuem
importância crucial no desenvolvimento urbano dos municípios, tratar os esgotos
evita a poluição dos cursos d’água e do solo, evitando grandes impactos ambientais.
As Estações de Tratamento de Esgotos – ETE, ainda são raras na bacia em estudo.
Além do mais saneamento básico adequado e de qualidade reflete-se diretamente na
saúde pública, evitando inúmeras doenças relacionadas a falta deste.
No meio rural a utilização de sistemas individuais ou coletivos, como os
biodigestores são amplamente recomendados.
Outra vertente do saneamento básico é a questão dos resíduos sólidos, a prática
de inadequada de disposição dos resíduos é um grave problema que assola a população
residente na área em estudo. A disposição inadequada em lixões, gerou um grande
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impacto com a contaminação da área utilizada para o descarte de resíduos sólidos.
Uma solução é além da disposição em aterros sanitários consorciados entre vários
municípios, é a recuperação dessas áreas que configuram-se em passivos ambientais.
Também neste âmbito dos resíduos sólidos, a criação de unidade de triagem
para separação dos materiais, reciclagem dos resíduos que podem ser reciclados
e compostagem dos resíduos orgânicos auxiliam em evitar o descarte inadequado
dos resíduos e consequentemente inúmeros impactos ambientais decorrentes deste
seguimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia do Rio Branco está inserida na região amazônica e possui grande
importância tanto para flora, fauna quanto para a população residente na bacia, que
utiliza os recursos disponíveis para sua subsistência.
Alguns impactos ambientais assolam a área da bacia, haja vista que a mesma
sofre as consequências do desmatamento ilegal, ocupação desordenada, dentre outros
impactos causados pela ação antrópica e a falta de gestão adequada. Esta possui também
um grande potencial hidrelétrico que se destaca como um dos maiores propulsores
de conflitos na bacia devido aos entraves causados aos povos indígenas, pescadores,
moradores que tiveram suas terras alagadas e demais conflitos sociais.
No entanto, a bacia do Rio Branco apresenta vários pontos positivos que auxiliam
na preservação da mesma, como as áreas destinadas a Unidades de Conservação e
Terras indígenas, solos ricos, além de ser habitat de várias espécies da fauna e da flora.
Diante do exposto, observa-se o grande potencial e importância econômica,
social e ambiental que a bacia do Rio Branco possui. A fim de preservar seus recursos
naturais e utilizá-los de forma sustentável, faz-se necessária a sensibilização dos
usuários da bacia e dos governantes, em prol do desenvolvimento de políticas públicas
de qualidade que visem alcançar a melhor gestão dos recursos que a bacia oferece,
evitando, contudo, a degradação ambiental.
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FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE
(UGRHI-21) – SÃO PAULO
Gleice Santana Pereira1
Isabel Cristina Moroz Caccia Gouveia2

Eixo 1: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
O processo erosivo constitui-se na principal causa de degradação dos solos,
trazendo como consequência, prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente, com
reflexos econômicos, mas também sociais. Dentre os prejuízos causados pela erosão,
provavelmente o mais maléfico seja a própria perda de solo, uma vez que a natureza
leva cerca de 100 anos para formar uma camada de solo de 1 cm de espessura
(BENNETT, 1955), a qual, muitas vezes, poderá ser perdida com uma única chuva.
Segundo Pimentel (1997) a erosão é decorrência de uma relação inadequada
re o solo e o homem, isso porque, o processo acelerado de erosão ocorre quando há a
alteração do balanço natural entre o dano causado e o tempo de recuperação do solo.
No Estado de São Paulo, a perda anual devido à erosão é de aproximadamente 194
milhões de toneladas de terras férteis, dos quais 48,5 milhões de toneladas chegam
aos mananciais em forma de sedimentos transportados, causando seu assoreamento e
poluição.
Ross (1990) afirma que o planejamento não pode ser formulado a partir de uma
leitura estática do ambiente, mas deve estar inserido no entendimento do processo
de ocupação que norteia o desenvolvimento e a apropriação do território e de seus
recursos. Desse modo, a necessidade de se executar o mapeamento da fragilidade
ambiental em bacias hidrográficas vem ao encontro dos princípios de conservação dos
recursos naturais e desenvolvimento sustentável.
Dentre vários modelos preditivos utilizados para a determinação de níveis
de susceptibilidade à erosão, destaca-se no Brasil a proposta metodológica de Ross
(1990, 1994, 1995 e 1996). Baseando-se no conceito de Unidades Ecodinâmicas de
Tricart (1977), Ross (1990, 1994) propôs uma metodologia para a análise empírica da
fragilidade de ambientes naturais e antropizados.
No método proposto por Ross (1994), os procedimentos operacionais requerem
uma base de dados que engloba informações referentes à declividade e formas do relevo,
tipos de solo e precipitação pluvial, além de dados acerca do uso da terra e cobertura
vegetal, sendo que as informações são analisadas de forma integrada, gerando um
mapa-síntese, no qual é possível identificar os diferentes graus de fragilidade que o
ambiente apresenta.
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1.1 UGRHI-21 e a questão da erosão
A Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos do Rio do Peixe (UGRHI-21) está
localizada na região oeste do Estado de São Paulo (Figura 1). É definida, basicamente,
pela bacia hidrográfica do rio do Peixe, cujo rio principal nasce na Serra dos Agudos
e desemboca no rio Paraná e em seu curso percorre uma extensão de cerca de 380 km.
Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: CBH-AP (2011)

Com relação ao meio físico, no que se refere à geologia, de acordo com DAEE/
UNESP (1982), prevalecem na UGRHI-21 rochas sedimentares, de composição
predominantemente arenosa, pertencentes ao Grupo Bauru, representadas pelas
Formações Adamantina, Santo Anastácio, Marília e rochas básicas do Grupo São
Bento, representadas pela Formação Serra Geral.
Destaca-se ainda a presença de sedimentos aluvionares quaternários que
correspondem às planícies e terraços fluviais.
De acordo com Ross e Moroz (1997), a UGRHI-21, situa-se na Unidade
Morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, na unidade morfoescultural denominada
Planalto Ocidental Paulista, abarcando as sub-unidades Planalto Residual de Marília
e Planalto Centro Ocidental. Essas sub-unidades morfoesculturais caracterizam-se por
modelados de colinas com topos convexos e topos aplanados, com altitudes entre 300
e 600 metros e declividades inferiores a 20%.
Em relação aos solos, predominam Argissolos e secundariamente Latossolos,
além de Neossolos, Planossolos e Gleissolos. (ROSSI, 2017).
Segundo o relatório técnico do IPT nº 131.057-205 – B1-1/189, no que diz
respeito ao uso e ocupação da terra, a classe predominante na UGRHI 21é a de campo
antrópico (pastagens) que ocupa 79% do seu território, seguida pela classe de cultura
semi-perene (cana-de-açúcar), com 7,5%. No que diz respeito às erosões, o IPT (2012)
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cadastrou 165 erosões lineares urbanas (76 ravinas e 89 boçorocas) e 6825 rurais (1461
ravinas e 5364 boçorocas) na área de estudo.
De acordo com o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias dos
Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP, 1997):
A degradação dos terrenos das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí/Peixe, pelos
processos erosivos urbanos e rurais, do tipo laminar e de ravinas e boçorocas, atingiu
milhares de metros cúbicos de solos, destruindo terras de culturas, equipamentos urbanos
e obras civis, impactando de forma expressiva os recursos hídricos dessas bacias.

Dessa forma, entende-se que a metodologia de Fragilidade Ambiental se
constitui em uma importante ferramenta para o diagnóstico ambiental e como subsídio
à tomada de decisões relacionadas ao uso e manejo adequado dos solos e à preservação
dos recursos hídricos, pois permite a identificação de áreas mais frágeis e susceptíveis
aos processos erosivos pluviais.
DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Para a análise da erosão linear foi elaborado o Mapa de Fragilidade Ambiental
baseado nos pressupostos metodológicos estabelecidos por Ross (1990, 1994, 1995 e
1996). Foram utilizados os seguintes produtos cartográficos intermediários:
o Variável Relevo: Mapa de elementos das formas de relevo (Figura 2) elaborado
a partir dos dados provenientes do radar SRTM através do aplicativo on-line
Geomorphons (http://sil.uc.edu/geom/app) e Mapa Clinográfico (Figura 3).
Figura 2 – Mapa de elementos das formas de relevo (geomorphons)

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Figura 3 - Mapa Clinográfico

Fonte: Elaborado pelas autoras

Para a identificação automatizada dos elementos de relevo empregou-se a
proposta dos geomorphons apresentada por Jasiewicz e Stepinski (2013), que analisa a
similaridade textural do Modelo Digital de Elevação (MDE). Ela apresenta variação de
níveis de cinza entre células vizinhas, considerando que se a célula central for maior,
assume o valor positivo “+”, se é menor, valor negativo “-” e se for igual seu valor é
zero “0”.
Segundo Silveira et al. (2018), “na abordagem da geomorfologia os geomorphons
são compreendidos como microestruturas fundamentais do relevo” (p. 36). Para o
processamento do MDE e geração dos geomorphons, foi utilizado à aplicação online,
disponibilizada no endereço eletrônico << http://sil.uc.edu/geom/app>>. O código
da aplicação também está disponível para baixar em http://sil.uc.edu/.
Ainda segundo Silveira et al. (2018), destacam que diversos autores apontam as
vantagens do uso da classificação digital para a identificação do relevo, pois diminui
a subjetividade da classificação manual e favorece a análise dos resultados derivados
de diferentes conjuntos de dados.
A aplicação pede um conjunto de dados raster e dois valores escalares, livres,
como parâmetros. O arquivo de entrada é um MDE e os dois parâmetros livres são
lookup L (distância em metros ou célula unidades) e threshold t (nivelamento em
graus). Para os parâmetros livres aplicou-se valor de L igual a 20 pixels (1800 metros)
e graus t igual a 2º, conforme Silveira et al. (2018).
O aplicativo classifica 10 elementos de relevo (Figura 4): 1) áreas planas (flat),
2) picos (peak), 3) crista (ridge), 4) ressaltos (shoulder), 5) crista secundária (spur),
6) encosta (slope), 7) fosso (pit) 8) base de encosta (footslope), 9) vales (valley) e 10)
escavado (hollow).
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Figura 4 – Principais Geomorphons reconhecidos na análise do Relevo

Fonte: Jasiewicz e Stepinski (2013)

Efetuou-se a sobreposição ponderada do Mapa de Elementos das Formas
de Relevo (Figura 2) e o Mapa Clinográfico (Figura 3), gerando assim o Mapa de
Fragilidade do Relevo.
Nos Quadros 1 e 2 apresentam-se os pesos de influências das classes dos mapas
clinográfico e morfológico, respectivamente.
Quadro 1 – Pesos atribuídos aos componentes morfológicos
Níveis de Fragilidade
1 – Muito fraco

Elementos do relevo (Geomorphons)
Picos (2), cristas (3), Ressaltos (4) e cristas secundárias (5)

3 – Médio

Encostas (6)

5 – Muito Forte
5 – Muito Forte

Fossos (7), Bases das encostas (8), vales (9) e escavados (10)

(Áreas sujeitas a inundações)
Fonte: Organizado pelas autoras

Planos (1)

Quadro 2 – Pesos atribuídos às classes de declividade (componentes morfométricos)
Níveis de fragilidade

Classes de declividades

1 - Muito fraco
2 – Fraco
3 – Médio
4 – Forte
5 - Muito Forte
Fonte: Organizado pelas autoras

Até 6%
6-12%
12-20%
20-30%
Acima de 30%

o Para a variável Solos foi utilizado o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo – SP
(Figura 5), em escala 1:250.000 elaborado por Rossi (2017) e foram atribuídos pesos
para cada componente, conforme os Quadros 3.

107

Figura 5 - Mapa Pedológico

Fonte: Rossi (2017) - Adaptado pelas autoras

Quadro 3 – Pesos atribuídos aos tipos de solo
Níveis de fragilidade

Tipos de solos

1 – Muito fraco

Áreas urbanas

2 – Fraco

Latossolos

4 – Forte

Argissolos

5 – Muito Forte

Neossolos

RESTRITO
(Áreas sujeitas a inundações)

Planossolos e Gleissolos

Fonte: Organizado pelas autoras

Observa-se que na área de estudo predominam Argissolos e secundariamente
Latossolos. No Quadro 3 apresentam-se os pesos que foram atribuídos aos
componentes da variável solo.
Posteriormente, foi feita a sobreposição ponderada do Mapa de Fragilidade do
Relevo com o Mapa Pedológico (Figura 5), obtendo-se então o Mapa de Fragilidade
Potencial.
o Para a variável Uso e Cobertura da Terra, foi utilizado o Mapa de Cobertura da
Terra do Estado de São Paulo, em escala 1:100.000 (SÃO PAULO, 2013) (Figura
6) e foram atribuídos pesos para cada componente, conforme o Quadro 4.
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Figura 3 - Mapa de Uso e Cobertura da Terra

Fonte: São Paulo (2013) - Adaptado pelas autoras

Conforme se observa, a classe de uso e cobertura da terra predominante na
UGRHI 21 é composta em sua maioria por cobertura herbácea e arbustiva. Segundo
IPT (2012), essa classe corresponde a campos antrópicos (pastagens), que ocupam 79%
do seu território e cultura semi-perene (cana-de-açúcar), que ocupam 7,5% da área. No
Quadro 4 apresentam-se os pesos que foram atribuídos aos componentes da variável
uso e cobertura da terra.
Quadro 4 – Pesos atribuídos às classes de uso e cobertura da terra
Fragilidade
1 – Muito fraco
4 – Forte
5 – Muito Forte
RESTRITO (Áreas sujeitas a inundações)

Fonte: Organizado pelas autoras

Classes de uso e cobertura da terra
Cobertura arbórea
Cobertura herbácea arbustiva (Pastagem e
cultivo de cana)
Área construída e solo exposto
Áreas úmidas e corpos d’água

Ao correlacionar o Mapa de Fragilidade Potencial com o Mapa de Uso e
Cobertura da Terra (Figura 6), produziu-se o Mapa de Fragilidade Emergente.
2.2 Resultados e Discussão
A seguir apresentam-se os resultados obtidos. A Figura 7 corresponde ao
Mapa de Fragilidade Potencial.
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Figura 4 - Mapa de Fragilidade Potencial

Vale ressaltar que este produto não leva em consideração a ação antrópica,
trazendo em si apenas as características de susceptibilidade à erosão em relação ao
meio físico, demonstrando que na área de estudo predomina a classe “Fraca”. De
acordo com os dados obtidos através do SIG, verifica-se no Gráfico 1 que 31% da área
de estudo corresponde à classe de fragilidade “Fraca”, seguida por 25% e 17% das
classes “Média” e “Forte”, respectivamente.
Gráfico 1 - Porcentagem por nível de Fragilidade Potencial
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Observa-se na Figura 8 o Mapa de Fragilidade Emergente, onde se constata a
predominância do nível de fragilidade “Média”.
Figura 5 - Mapa de Fragilidade Emergente

Analisando quantitativamente o mapa de Fragilidade Ambiental Emergente,
observa-se através do Gráfico 2 que 48% da área total da Bacia Hidrográfica do Rio do
Peixe (UGRHI-21) corresponde ao nível de fragilidade “Média” seguida do “Forte”
com 37%.
Gráfico 2 - Porcentagem por nível de Fragilidade Emergente

111

Comparativamente, houve um aumento considerável nas classes de fragilidade
mais altas no Mapa de Fragilidade Emergente em relação ao Mapa de Fragilidade
Potencial, sendo que o nível “Médio” passou de 25% para 48% e o “Forte” aumentou
de 17% para 37%.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Mapa de Fragilidade Emergente demonstra que a UGRHI-21 apresenta alta
probabilidade de ocorrência de processos erosivos lineares, sendo, portanto, uma área
que merece atenção especial em termos de planejamento e ordenamento territorial que
direcionem o uso e ocupação da terra para práticas mais adequadas às características
ambientais da área. A comparação entre o Mapa de Fragilidade Potencial e o Mapa
de Fragilidade Emergente evidenciou que algumas atividades antrópicas tendem a
elevar os níveis de fragilidade, tornando a área mais susceptível aos processos erosivos
lineares.
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Eixo1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica é a unidade territorial utilizada para a implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o seu monitoramento sistemático
embasa o que prega a Lei n° 9433/1997 (BRASIL, 1997). Com base nesse princípio é que
o conhecimento dos valores horários de chuva e nível da água na estação fluviométrica
desse projeto permitirá a aplicação dos instrumentos constantes na PNRH, em especial
nos processos de outorga do uso múltiplo das águas, pois darão uma noção da descarga
líquida que passa na bacia hidrográfica.
O Rio Cauamé é o principal da bacia do Rio Branco. Trata-se de um rio
pertencente ao estado de Roraima, que nasce no município de Alto Alegre, estando sua
foz no segmento denominado Alto Rio Branco, limitando a área urbana da capital do
estado, o município de Boa Vista, ao Norte. A área de drenagem do Rio Cauamé é em
torno de 3190 km² e drena diferentes superfícies geomorfológicas, com predominância
de grandes extensões de relevo plano, coberto por vegetação tipo savana e encontrase embasada por rochas pré-cambrianas mesozoicas e cenozoicas do cráton guianês
(REIS NETO, 2007).
O presente artigo científico tem o intuito de tentar entender o comportamento
hidrológico do baixo curso do Rio Cauamé, durante a passagem do período de
estiagem para o período de cheia no ciclo hidrológico regional. Para tanto, a equipe
efetuou a seleção de área e instalação de uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD)
hidrometeorológica, com transmissão de dados via satélite e monitoramento dos
valores diários de chuva e nível d’água do Rio Cauamé, para identificação da dinâmica
fluviométrica nessa parte da bacia de drenagem.
Espera-se como resultados deste projeto de pesquisa a definição do
comportamento hidrológico nesta parte da bacia e a construção de uma curva relativa
de chuva e nível da água do Rio Cauamé na estação para se ter uma noção da dinâmica
fluvial deste manancial urbano.
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DESENVOLVIMENTO
A falta de um processo de acompanhamento das demandas hidrológicas
nas bacias hidrográficas brasileiras por monitoramento sistemático é um fator que
dificulta a aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos, pois não se tem o real
conhecimento da qualidade e quantidade desses recursos para que haja um melhor
uso dessas fontes. A Lei das Águas (BRASIL, 1997), estabelece que o monitoramento
se torna fundamental neste contexto, pois é uma ferramenta indispensável para
acompanhar e garantir o uso responsável dos recursos hídricos em condições
sustentáveis (VESPUCCI et al., 2016). Além disso, os sistemas de monitoramento e
previsão de enchentes são ferramentas indispensáveis e capazes de auxiliar na ação
preventiva no sentido de atenuar os efeitos dos eventos extremos de inundação para a
população (REIS et al., 2016).
No monitoramento hidrológico de uma bacia hidrográfica as estações
fluviométricas desempenham um papel importante, pois são a base no estudo dos
registros periódicos dos parâmetros hidrológicos, tais como, as vazões e cotas
fluviométricas, o que as torna imprescindíveis na avaliação de projetos na área dos
recursos hídricos. A partir da coleta dos dados das estações fluviométricas é possível se
construir as séries históricas, que quanto mais longa forem, maior será sua importância
no diagnóstico e prognóstico para as atividades que envolvam o uso dos recursos
hídricos.
O uso das séries históricas pode servir para (VESPUCCI et al., 2016):
a) planejamento dos recursos hídricos;
b) gerenciamento de bacias hidrográficas;
c) previsão e alerta de enchentes;
d) abastecimento público;
e) navegação;
f) saneamento básico e;
g) concessão e outorga do direito de uso da água.
A periodicidade do monitoramento fluviométrico é importante para analisar
a variabilidade dos níveis dos rios e igarapés e as descargas líquidas totais ao longo
dos anos, sendo essencial para a previsão dos períodos de cheias e secas com base
na análise prévia dos picos máximos e mínimos de vazão de descarga líquida. Os
eventos considerados críticos como cheias e estiagens também utilizam dados diários,
por isso as séries históricas devem ser contínuas. Estes registros contínuos das séries
são importantes para a definição das vazões de referência, tais como Q7,10, Q90% e Q95%
(ULIANA et al., 2016).
Após instalada uma estação de monitoramento hidrológico torna-se rotina a
visita periódica ao posto, para que a equipe realize a coleta dos dados acumulados
no datalogger e seja dada a devida manutenção aos equipamentos convencionais ou
automatizados, a fim de que não haja falhas na aquisição dos dados que vão alimentar
o sistema Hidroweb da ANA. É a partir desse monitoramento contínuo e sistemático
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que se tem a segurança de lançar os produtos da pesquisa, tais como os gráficos do
tipo chuva e cotas diárias, na qual é feita a relação do nível da água com a descarga
líquida do rio (ANA, 2010).
2.1 Metodologia
O presente trabalho de pesquisa se baseia neste tipo de monitoramento
hidrológico sistemático, e está sendo desenvolvido, desde março de 2019, no baixo
curso do Rio Cauamé, na Fazenda Recreio, localizada no Bairro Cidade Satélite, em
Boa Vista/RR, catalogada nas coordenadas geográficas: 02°51’51,6’’N e 60°45’06,2’’W,
conforme o mapa de localização da Figura 1.
O equipamento utilizado nesta pesquisa foi gentilmente cedido pela
Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH), do estado de
Roraima e, trata-se de um coletor e armazenador de dados analógicos que converte
automaticamente tais dados em arquivos digitais, para serem depois consistidos em
séries. Esse armazenador de dados é chamado datalogger. E o aparato tecnológico
como um todo se chama Plataforma de Coleta de Dados (PCD), que efetua transmissão
via satélite GOES dos valores monitorados pelos sensores instalados, no nosso caso
um sensor de nível da água, tipo transdutor de pressão, e um pluviômetro automático
digital, com resolução de 0,20mm e área de captação de 314,16cm². A alimentação para
funcionamento desse equipamento é feita por bateria 12V e 18Ah, que é carregada
diariamente por um painel solar com entrada de 20V, que mantém a estação em
funcionamento.
Para a transmissão via satélite dos dados do posto é necessário que se tenha em
mãos uma configuração de transmissão, ou seja, uma identificação da estação (ID), um
canal de transmissão e um tempo de transmissão. Essa configuração foi cedida pela
equipe de telemetria, da Superintendência da Gestão da Rede HidrometeorológicaSGH, da Agencia Nacional de Águas (ANA).
Figura 1: Mapa de localização da estação de pesquisa. Autor Fábio Wankler-UFRR.
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A metodologia empregada neste trabalho de pesquisa se baseou nas seguintes
etapas:
a) seleção de área para a instalação de uma estação telemétrica com uso
de Plataforma de Coleta de Dados (PCD), do tipo hidrometeorológica com
transmissão via satélite de dados de nível da água e chuva diários (Figura 2);
b) visitas de inspeção periódicas à estação telemétrica para manutenção dos
equipamentos instalados;
c) tratamento dos dados para identificação, classificação e análise dos
parâmetros hidrológicos, para tentar compreender a dinâmica fluvial na passagem
da vazante para cheia do Rio Cauamé.
Vale ressaltar que a estação já está cadastrada no Sistema Nacional de
Informações de Recursos Hídricos (SNIRH), que é mantido pela Agência Nacional de
Águas (ANA). A estação desta pesquisa foi catalogada como Fazenda Recreio, no Rio
Cauamé, Boa Vista/RR, na sub-bacia 14, da Rede Hidrometeorológica Nacional. No
SNIRH é possível observar a curva de cota diária do Rio Cauamé e a quantidade de
chuva horária que caiu em determinado tempo neste ponto da bacia de drenagem.
Figura 2: Plataforma de Coleta de Dados do Projeto. Foto Rômulo Magalhães-CPRM.
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2.2 Resultados preliminares encontrados
O presente estudo permitiu observar com base na consistência de dados de
campo, retirados do datalogger da estação telemétrica, conforme Tabela 1, durante a
passagem do período de estiagem para a cheia do Rio Cauamé, que o evento de cota
mínima do rio deu-se no final de abril/2019 e início de maio/2019, com um valor de
nível da água de 334cm, conforme a Figura 1 nos mostra. Já a cota máxima encontrada
na pesquisa aconteceu no mês de junho/2019, com um valor de 731cm, conforme
figura 3, que mostra o gráfico dessa cota máxima.
É lógico que este estudo trata-se de uma pesquisa preliminar e, que o
monitoramento sistemático da estação do projeto, durante um periodo maior de tempo
nos dará uma noção melhor do comportamento do Rio Cauamé na passagem entre
o periodo de seca para o periodo de cheia. Mas, o monitoramento a que se propõe
esse trabalho visa contribuir para melhor se compreender essa dinamica do ciclo
hidrológico nesta bacia hidrográfica urbana.
Tabela 1: Série de dados da estação telemétrica do Rio Cauamé.
Data

Hora

Código

Cota(cm)

Chuva(mm)

18/04/2019

17:00:06

14570000

0

0

20/04/2019

17:00:06

14570000

335,6

0

20/04/2019

17:15:06

14570000

335,47

0

20/04/2019

17:30:06

14570000

335,454

0

20/04/2019

17:45:06

14570000

335,508

0

20/04/2019

18:00:06

14570000

335,312

0

20/04/2019

18:15:06

14570000

335,28

0

20/04/2019

18:30:06

14570000

335,358

0
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Gráfico 1: Cotas diárias do mês de abril 2019

Gráfico 2: Cotas diárias do mês de maio 2019
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Gráfico 3: Cotas diárias do mês de junho 2019

Gráfico 4: Cotas diárias do mês de julho 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Rio Cauamé é um dos rios do estado de Roraima que ainda não possui uma
série histórica de dados hidrometeorológicos que possa auxiliar na gestão dos recursos
hídricos, como preza a lei n° 9433/97, que criou a Politica Nacional dos Recursos
Hídricos. Além disso, a sua bacia hidrográfica corta boa parte da área urbana do
município de Boa Vista, que é a capital do estado. Porém, essa bacia de drenagem
ainda não é monitorada sistemáticamente assim como outras bacias nesta unidade da
Federação, tais como as do rios Branco, Uraricoera, Tacutu e Mucajaí.
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A estação de pesquisa desse trabalho foi instalada com o propósito de auxiliar
no estudo hidrológico dessa bacia hidrográfica, principalmente para se ter uma noção
do comportamento do Rio Cauamé durante a passagem de eventos de seca e cheia do
manancial hídrico.
Notou-se pelo estudo efetuado nesse trabalho que o Rio Cauamé durante os
meses de abril/2019 a julho/2019 mostrou uma amplitude de quase 4,00 metros de
diferença entre a cota minima (334cm) e a cota máxima(731cm). Porém, um estudo
mais prolongado e que possa continuar monitorando os futuros eventos de transição
de eventos críticos irá embasar ainda mais as informações mostradas neste trabalho de
pesquisa.
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INTERFERÊNCIA E RELAÇÕES ENTRE AS MORFOLOGIAS DAS VERTENTES,
ÍNDICES DE DISSECAÇÃO E OS PERFIS LONGITUDINAIS DOS RIOS AGUAPÉÍ
E PEIXE.
Jhonatan Laszlo Manoel1
Paulo Cesar Rocha1

Eixo: Planejamento e gestão de bacia hidrográficas

INTRODUÇÃO
Os canais fluviais têm uma dinâmica geomorfológica estritamente relacionada
com a litologia regional em que canal fluvial insere-se, da maneira que os fatores
geológicos dão respaldo a evolução morfológicas das vertentes em uma bacia
hidrográfica.
As formas de relevo culminadas em um bacia hidrográfica são resultados de
um sistema aberto, na qual a bacia hidrográfica está inserida, sendo influenciada por
fatores endógenos (rochas e estruturas de diferentes resistências), e pela ação dos
fatores exógenos (clima, escoamento superficial, vegetação, esculturação fluvial e ação
humana). Com isto, uma bacia hidrográfica torna-se uma unidade da paisagem com
uma intensa dinâmica e a mensuração destas variáveis (ou de algumas delas) constitui
instrumento importante para avaliação morfodinâmica de uma paisagem.
Assim, os aspectos físicos de uma bacia hidrográfica, no qual são os fatores
preponderantes deste trabalho, tendo como escopo a morfologia das vertentes das bacia
hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe e o perfil longitudinal de seus rios principais,
da maneira que os levantamentos dos mesmos, tornam-se de suma importância para
órgãos gestores, principalmente pela importância do gerenciamento e manutenção
dos canais fluviais.
Ross (1992) considera que os estudos geomorfológicos ou de caráter ambiental,
sejam eles detalhados ou de âmbito regional, podem atender as necessidades político
administrativas de órgão gestores de planejamento ambiental e funcionam como
instrumento de apoio técnico aos mais diversos interesses políticos e sociais.
Deste modo, a investigação e análise das características físicas de uma bacia
hidrográfica são fatores imprescindíveis para o conhecimento, gestão e organização
desta unidade física da paisagem, composta por metodologias pautadas em análises
hidrológicas ou ambientais, e tem como objetivo esclarecer as várias questões
relacionadas com o entendimento da dinâmica ambiental de uma determinada bacia
hidrográfica.
Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar as possíveis relações e
intersecções entre as características das morfologias das vertentes e seus índices de
dissecação e as influencias que esta variável pode causa nos perfis longitudinais dos
Rios Aguapeí e Peixe, em suas respectivas bacias hidrográficas.
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Materiais e Métodos
O mapeamento dos padrões de dissecação do relevo e a identificação e distinção
das morfologias predominantes, foi obtido da matriz dos índices de dissecação (figura
1), adaptada de Ross (1992), baseada em informações da dimensão interfluvial média
nas colunas horizontais e entalhamento médio dos vales nas colunas verticais. Assim
a dimensão interfluvial ficará classificada em: Muito Grande, Grande, Média, Pequena
e Muito Pequena e o entalhamento médio dos vales ou classes de entalhamento
classificam-se em: Muito Fraca, Fraca, Média, Grande e Muito Grande, sendo isto já
descrito anteriormente no texto.
Na proposta taxinômica do relevo cartografada, foram compiladas as unidades
de formas semelhantes do relevo propostas por Ross (1992), ou seja, a 3° proposta
taxinômica do relevo, que as define como “conjuntos de tipologias de forma que
guardam entre si elevado grau de semelhança, quanto ao tamanho de cada forma e
o aspecto fisionômico. E por fim o 4º táxon, que são as formas de Relevos Garcia &
Trombeta et al (2013), definem por letras minúsculas indicando, por exemplo, formas
dos topos convexos (c), tabulares (t), entre outros, caracterizadas por diferentes
tamanhos e inclinação de vertentes.
Figura 1 – Matriz dos índices de dissecação do relevo, Ross (1992).

Desta forma, seguindo a metodologia de Ross (1992) e Garcia & Trombeta
(2013) foi feita a identificação visual das morfologias das vertentes através do
Modelo Sombreado do Relevo, disponível no TOPODATA/INPE, na qual o produto
cartográfico confeccionado foi obtido na escala de 1:250.000 e os índices de disseção
foram obtidos através da ferramente “Interpolate Line” disponível no software ArcGis
10.1, seguindo a matriz dos índices de disseção adaptada de Ross (1992).

123

Já os perfis longitudinais, foram obtidos a partir de dados planialtimétricos
de cartas topográficas da área de estudo, através da montagem de um mosaico das
cartas topográficas, sendo assim extraídos valores de distância e variação altimétrica
ao longo do curso dos rios, da maneira que os dados de distância foram tabulados no
software Excel de posteriormente elaborados os gráficos.
Seguindo assim, com os mapas das morfologias das vertentes, juntamente com
os índices de dissecação, foi possível localizar os trechos de rupturas de declives do
perfil longitudinal e interseccionar as suas possíveis relações e influências com as
formas das vertentes na escala analisada.
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO
As bacias hidrográficas do Rios Aguapeí e Peixe, que são os alvos deste estudo
estão situadas na região oeste do Estado de São Paulo (figura 2). A bacia hidrográfica do
Rio Aguapeí que nasce no município de Gália na localização, Latitude: 22°13’6.8009’’
Sul e Longitude: 49°30’40.5396’’ Oeste e segue para o norte até a altura da cidade de
Lins, segue para oeste passando por Luziânia onde a partir deste trecho recebe muitos
afluentes até desaguar no rio Paraná entre o município de Nova Independência e São
João do Pau d’Alho na localização, Latitude: 21°3’1.9454’’ Sul e Longitude: 51°46’8.8432’’
Oeste. Percorre mais de 300 quilômetros.
A bacia hidrográfica do Rio do Peixe, que nasce na Serra dos Agudos na
localização, Latitude: 22°12’41” Sul e Longitude: 49º39’52” Oeste e desemboca no rio
Paraná entre os municípios de Presidente Epitácio e Panorama na localização Latitude:
21°33’11” Sul e Longitude: 51º57’47” Oeste, seu curso percorre uma extensão de cerca
de 380 quilômetros.
Figura 2 – Localização das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe.

Fonte: SigRH.
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Conforme descrito no Relatório Zero, disponibilizado pelo Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, a região do sudoeste do Estado de São Paulo
na qual estão inseridas as áreas de estudos, caracterizam-se, conforme Nimer (1977),
por um clima tropical quente e úmido (com chuvas de verão), e com 1 ou 2 meses de
estação seca (inverno). Próximo do rio Paraná a umidade relativa do ar é maior.
Já os substratos geológico que compõe as Bacias dos rios Aguapé e Peixe,
são compostos por rochas magmáticas e sedimentares da Bacia do Paraná de idade
mesozóica e depósitos aluvionares da idade cenozóica. Sua coluna estratigráfica exibe
respectivamente da base para o topo a seguinteseqüência de formação geológica:
Grupo São Bento – Formação Serra Geral, Grupo Bauru – Formações Caiuá, Santo
Anastácio, Adamantina, Marília e Depósitos Cenozóicos.
A geomorfologia das bacias dos rios do Peixe e Aguapé está inserida na
Província Geomorfologia denominada Planalto Ocidental. Quanto os principais tipos
de solos encontrados na região seguinte as associações mais expressivas são: Latossolo
Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Litólico, Planossolo, Gleissolo, Areias
Quartzosas.
De acordo com o Relatório zero do CBH-AP (1997), um documento de suma
importância para à análise ambiental de uma bacia hidrográfica, a degradação dos
terrenos da bacia hidrográfica dos rios Aguapeí/Peixe, pelos processos erosivos
urbanos e rurais, do tipo laminar e de ravinas e voçorocas, atingiu milhares de
metros cúbicos de solos, destruindo terras de culturas, equipamentos urbanos e obras
civis, impactando de forma expressiva os recursos hídricos dessas bacias. Parte dos
sedimentos provenientes da erosão se depositam nas vertentes, destruindo solos e
terras verteis e, outra parte, pode atingir os fundos do vale, provocando assoreamentos
de cursos d’agua e de reservatórios.
Ainda segundo o Relatório zero do CBHP-AP (1997), o assoreamento constitui em
um dos mais graves impactos da erosão nos recursos hídricos, promovendo enchentes,
perdas de capacidade de armazenamento d’água nos reservatórios, incremento de
poluentes químicos, prejuízos para o abastecimento e produção de energia elétrica.
DESENVOLVIMENTO
Relação Morfologia das vertentes, índice de dissecação do relevo juntamente com o
perfil longitudinal
A matriz dos indicies de dissecação do relevo criada por ROSS (1992), que diz que
a mesma dever ser utilizada como referencial morfométrico para pequenas e médias
escalas, baseadas nas relações de densidade de drenagem/dimensão interfluvial
média para a dissecação no plano horizontal e nos graus de entalhamento dos canais
de drenagem para dissecação no plano vertical, sendo classificadas categorias que
variam de muito fraca a muito forte.
Por isto, os estudos morfológicos do relevo, executados sobre o viés dos índices
de dissecação do relevo, permitem exibir as alterações e transições nos padrões de
formas de relevo, de uma determinada área em análise, revelando assim, as suas
variações de estrutura, litologia e ações externas provocadas pela ação do clima ou
mesmo humana. Ou seja, de acordo com Laszlo (2016) os estudos morfológicos através
do mapeamento geomorfológico, possibilitam compreender a dinâmica processual e
evolutiva do relevo.
Young (1972) sublinha que as vertentes tem como características, determinar de
maneira geral a fisionomia do relevo de uma determinada porção do espaço geográfico.

125

Com isto, análise da fisionomia do relevo, configura-se como um ferramenta de extrema
importância para a identificação e entendimento da estrutura e funcionamento de
compartimentos do relevo e da fisionomia da própria paisagem.
Os eventos de origem tectônica, são os fenômenos mais latentes de alteração da
paisagem, da maneira que conseguem alterar as variáveis morfométricas e morfológicas
de uma determinada bacia hidrográfica. Isto posto, os fenômenos tectônicos podem
alterar a dissecação e as morfologias do relevo, e criando rupturas de declives nos
perfis longitudinais.
Desta forma, o perfil longitudinal de um rio é um elemento importante da
morfologia da bacia de drenagem em que, juntamente com a rede de canais, fixam as
condições de contorno para os processos de inclinação (Knighton, 1984), assim também
sendo considerados como níveis de base locais, que condicionam a intensidade dos
processos direcionados pelo escoamento superficial e evolução do relevo.
O mapeamento de variáveis do relevo como altitude, declividade, curvaturas
vertical e horizontal, orientação de vertentes etc., que são combinados para identificar
elementos de terreno, que são por sua vez combinados em padrões de terreno (Dent &
Young, 1981).
Agora, partindo para a relação morfologia das vertentes, índice de disseção do
relevo (figura 3), juntamente com os perfis longitudinais das Bacias Hidrográficas dos
Rios Aguapeí e Peixe (figura 4 e 5), é possível estabelecer algumas causas que alteram
as curvas dos perfis longitudinais levantados e analisados.
Figura 3 - Mapa das morfologias do relevo das Bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí
e Peixe em conjunto com os índices de dissecação do relevo. Laszlo (2016).
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Figura 4 – Perfil Longitudinal do Rio Aguapeí.
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Figura 5 – Perfil Longitudinal do Rio do Peixe.
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No que condiz com as morfologias das vertentes na Bacia do Rio Aguapeí, a
ruptura de declive se encontra em uma zona de alternância das formas das vertentes,
entre Dt e Dc, localizadas no seu médio curso, em que a variação da declividade pode
explicar esta ruptura de declive, sendo que nas formas de topos tabulares, a declividade
se encontra baixa e nas formas de topos convexos, ocorre o processo inverso.
Já os índices de dissecação, também podem rebater na anomalia encontra
no Rio Aguapeí, sendo que na forma de relevo Dt, a matriz obtida foi a 22, sendo
caracterizada como fraca segundo a metodologia trabalhada, e na forma de relevo Dc,
a matriz encontrada foi a 25, determinada como muito forte.
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Para a Bacia do Rio do Peixe, a primeira ruptura se encontra em área de topos
convexos, ou seja, com a declividade muito acentuada, desta forma, a declividade é o
grande fator preponderante desta ruptura de declive.
Quanto ao índice de dissecação encontrado que corresponde a matriz 41,
novamente da sustentação ao surgimento desta área anômala no perfil longitudinal
do Rio do Peixe, que se designa como um índice forte dissecação, salientando esta área
como um relevo fortemente acidentando.
Finalmente, a segunda ruptura de declive do perfil longitudinal do Rio do Peixe,
ocorre em área semelhantemente ocorrida no perfil longitudinal do Rio Aguapeí,
sendo localizada entre alternância das formas das vertentes Dt e Dc, todavia, esta
anomalia da curva do perfil longitudinal é causada por fatores antrópicos, na qual há a
existência da PCH de Quatiara, suprimindo qualquer outra possível causa, nem conter
uma variação litológica que posso exprimir as causas desta ruptura de perfil como já
salientado por Laszlo (2016), muito menos índices de dissecação, que caracterizados
pelas matrizes 23 e 31, de médio grau de dissecação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As morfologias das vertentes e os índices de dissecação aparentemente, teriam
como fator determinante, os processos exógenos citados anteriormente, todavia, são as
dinâmicas internas da terra que determinam inúmeros processos geomorfológicos, da
maneira que a esculturação do modelo terrestre e a velocidade do mesmo, é dada pela
resistência do embasamento rochoso, que juntamente com a competência dos fatores
climáticos, criam e modelam formas que são apreciadas em todo o planeta.
Já o perfil longitudinal, conforme Christofoletti (1981) é uma elemento de suma
importância da atividade fluvial e na esculturação do modelado terrestre. Desta forma,
a análise do perfil longitudinal é tema de longas raízes na Geomorfologia, que torna
possível integrar diversas variáveis que para o entendimento das formas e ocorrências
de um determinado fenômeno em um dado espaço geográfico.
Sendo assim, o conhecimento e o detalhamento das características geomorfológica
de uma certa área, ou porque não mesmo dizer, de uma bacia hidrográfica, torna-se
essencial para o gerenciamento pretendido dos recursos naturais, da maneira que esta
análise, fornece informações sobre a paisagem de forma qualitativa e quantitativa,
proporcionando dados sobre a área em questão e o estágio de evolução da mesma.
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Eixo: Planejamento e gestão de Bacias Hidrográficas
INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica amazônica com sua vasta rede hidrográficas correspondem
a cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, detém complexos ecossistemas que
fornecem imprescindíveis serviços ambientais, estabilizando o clima através do
sequestro de carbono e protegendo espécies vegetais e animais (FEARNSIDE, 2001;
ROCHA et al., 2004).
As paisagens amazônicas possuem valor ambiental incalculável, por outro
lado sofrem cada vez mais com modificações, de forma mais significativa a partir da
década de 1970 quando o governo militar assumiu um grande plano de intervenção na
Região Amazônica, principalmente, a partir das políticas de ordenamento territorial
e colonização orientada, visando ocupar um suposto vazio demográfico que existia.
Entre os incentivos para ocupação da amazônica, estava implantação de grandes
infraestruturas de redes rodoviárias, hidrelétricas, polos de agricultura e pecuária
(BECKER, 2001; BRONDÍZIO, 2009).
Nesse contexto de construção de grandes obras de infraestrutura na
região amazônica, foram construídos a BR-230 conhecida também como rodovia
Transamazônica e a hidrelétrica de Tucuruí no rio Tocantins trazendo grandes
modificações nas paisagens em seu entorno (BECKER, 2001; FEARSINDE, 2001). Devido
ao crescimento da demanda de energia provocada pelo crescimento populacional
e industrial, nos últimos trinta anos, a matriz energética brasileira se consolidou na
hidroeletricidade (WCD, 2000; MORETTO et al., 2012). Ainda em 1987 foi apresentado
pela Eletrobrás o “Plano 2010” contendo informações sobre as hidrelétricas que deveriam
ser construídas até o ano de 2010 (FEARNSINDE, 2015). Este plano lista 297 barragens
no país, das quais 79 destas seriam na Amazônia, principalmente nos afluentes do Rio
Amazonas, onde estes têm a capacidade estimada em 77 GW (BRASIL, 2007). Entre as
hidrelétricas planejadas para a Amazônia no plano 2010, estava à hidrelétrica de Belo
Monte (antiga Kararaô no Plano 2010) que está em construção no Rio Xingu desde 2011
e com data de conclusão até o ano de 2021 (LEME ENGENHARIA, 2009).
Ao se tratar de geração de energia elétrica adotando como subsídio principal
o fluxo hídrico, têm-se os impactos nas bacias hidrográficas, sejam elas formadas por
rios de diversas ordens tributarias. Os rios que sofreram barramento do seu fluxo
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fluvial natural passam a ter uma nova dinâmica fluvial e as áreas à montante passaram
a sofrer assoreamento na desembocadura e no fundo dos vales dos afluentes e com
formação de novas áreas de inundação, acarretando mudanças nos componentes da
paisagem (CUNHA, 2008). Pensando nessas formas de apropriação das paisagens
das microbacias ou bacias hidrográficas Bordalo e Costa (2010) colocam as bacias
hidrográficas como unidade físico-territorial, voltada à gestão dos recursos naturais
e como um importante instrumento de desenvolvimento metodológico e prático,
para a relação sociedade e natureza, desta forma, buscando o desenvolvimento de
forma sustentável. Gorayeb (2008) coloca as bacias hidrográficas como unidades
fundamentais para o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos.
O planejamento pode ser realizado em diversas escalas e dimensões territoriais,
porém, antes da execução do planejamento deve se ter um levantamento e diagnósticos
das condições ambientais com a finalidade de aperfeiçoar os usos dos recursos da
paisagem. (BUARQUE, 199). Diante das relevâncias expostas, e a necessidade de
planejamento de bacias hidrográficas, principalmente no contexto de implementações
de usinas hidrelétricas na Amazônia, Ribeiro e Kux (2009) coloca que as condições de
uso da terra surge como uma das principais características para entender as dinâmicas
de apropriação das paisagens, bem como, é subsídio fundamental para elaboração de
planejamentos ambientais.
As dimensões das bacias Amazônicas e os difíceis acessos se torna um
problema, no ponto de vista do mapeamento de seus usos. Nesse sentido, as técnicas
de sensoriamento remoto juntamente com o sistema de informações geográficas (SIG)
vêm ganhando espaço nas análises e diagnósticos ambientais, por consistir na utilização
conjunta de sensores em diversas escalas espaciais que permitem a representação
e tratamento dos problemas ambientais de forma rápida e confiável (ROSA, 2004;
CÂMARA et al., 2001).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma análise do uso e
cobertura da terra da microbacia hidrográfica do Igarapé Ambé, no baixo rio Xingu,
devido ao contexto de ligação com politicas de ordenamento territorial na década de
70 e atualmente devido à construção da UHE Belo Monte, no qual esta dentro da área
diretamente afetada (ADA) (figura 1).
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Figura 1: Mapa de localização da microbacia hidrográfica.

2. METODOLOGIA
A microbacia hidrográfica do Igarapé Ambé está localizada a montante da
UHE Belo Monte e à margem esquerda do Rio Xingu. Parte do perímetro urbano
da cidade de Altamira se encontra dentro do perímetro da microbacia. Seguindo a
metodologia de Nimer (1979), a microbacia está inserida na Zona Climática Equatorial
com temperaturas médias anuais superiores a 18°C para os meses mais frios e com três
meses secos.
Para classificação do uso e cobertura da terra foram utilizadas as cenas 225/062
do satélite Landsat 8 (OLI) referente a 27 de julho de 2017. As cenas passaram por
correção atmosférica pelo modelo Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral
Hypercubes-FLAASH, no qual utiliza o modelo de transferência radioativa Moderate
Resolution Atmospheric Radiance and Transmittance Model-MODTRAN4 minimizando
assim os efeitos de espelhamento, absorção atmosférica (ADLER-GOLDEN et al., 1999;
ANDERSON et al., 1999; BERK et al., 1998).
O processo de classificação da imagem se deu pelo algoritmo Máxima
Verossimilhança (maximum likelihood) utilizando padrões estatísticos do diagrama
de dispersão, parâmetros como média e desvio padrão para identificação de classes
com a assinatura espectral semelhante ou próxima da nuvem de amostras, sendo que
nessa classificação, cada pixel é destinado à classe que tem a maior probabilidade de
pertencimento (LILLESAND et al., 2008). As amostras e as classes determinadas foram
de Floresta Ombrófila Densa, Vegetação Pioneiras Arbustivas e Herbácea de Influência
Aluvial, Áreas de Pastagem, Áreas Urbanizadas, Água e Vegetação Secundária
Arbustiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.1 Vetores históricos de uso e cobertura da terra
Proveniente da análise da imagem do satélite Landsat 8 do dia 27 de julho de 2017,
obteve-se as classes de uso e cobertura da terra, que constituempadrões homogêneos
e heterogêneos da cobertura terrestre (IBGE, 2012). Escada e Alves (2001) colocam
que a região Amazônica na sua dimensão territorial é composta por um mosaico
de ambientes e ecossistemas, definido não só pela heterogeneidade como também
pelo processo de ocupação e desenvolvimento. Godfrey e Browder (1996) colocam
que a região amazônica pode ser vista como um espaço segmentado e organizado
de acordo com os interesses predominantes, apesar de ter em comum altas taxas de
desflorestamento e uma intensa dinâmicas de uso da terra, as regiões apresentam usos
com características distintas devido aos seus históricos de ocupação.
A microbacia hidrográfica do igarapé Ambé segue a lógica amazônica de
exploração das paisagens, que é mais intensa a partir da década de 1970, destacando o
plano de Integração Nacional (PIN) e a abertura da BR-230 (Rodovia Transamazônica)
na década de 80. A lógica do PIN e da abertura da Transamazônica era construir
assentamentos rurais ao longo de eixo da rodovia para instalando milhares de famílias
na região, em sua grande maioria agricultores oriundos das regiões do país, com isso
têm-se importantes modificações nas paisagens ao longo da rodovia, moldando a
atividade econômica que era pautada no extrativismo dos recursos da floresta para
uma base voltada no manejo de áreas agrícolas com cultivares de cultivares de cultura
perenes (KOHLHEPP, 2002; MORAN, 1981, 2016).
Na década de 1980, devido a problemas fitossanitários e dificuldades com
a comercialização, causaram declínio das culturas perenes em toda a região da
Transamazônica, fortalecendo o surgimento da pecuária extensiva e uma das forças
indutoras do êxodo rural (TOURRAND et al., 1998; SILVA et al., 2017). Na década de
1990 o êxodo rural ganha mais força modificando o uso da terra nas proximidades do
núcleo urbano de Altamira e, em especial, a microbacia do igarapé Ambé.
Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (LEME, 2009) desde da década
de 80, Altamira apresenta maior percentual de população urbana (72%) do que rural
(28%), sendo a cidade de Altamira o principal centro urbano de referência da região
sob a influência da Transamazônica e do Rio Xingu, consolidando sua posição como
polo de referência e de atração populacional.
Com o crescimento populacional da cidade de Altamira, cresce a necessidade de
ocupação de novas áreas, ocupando-se as margens dos igarapés, espaço sazonalmente
inundado pelas cheias do Xingu (LEME, 2009). As ocupações se expandiram sobre as
terras planas, os morros, as baixadas e as áreas alagadiças próximas aos Igarapés que
cortam a cidade de Altamira (Altamira, Panelas e Ambé).
A expansão urbana da cidade de Altamira se deu a partir de várias modalidades de
assentamento: assentamentos planejados, pela Prefeitura Municipal, pela Prelazia do
Xingu e por empresas privadas; e assentamentos espontâneos que correspondem às
áreas de ocupação irregular, sendo as áreas com maiores ocorrência dessas invasões
estão situadas principalmente nos alagadiços - Igarapés Altamira e Ambé.
O quadro 01 destaca alguns empreendimentos imobiliários registrados por
Costa (2013) e pela prefeitura municipal de Altamira (2016) dentro da bacia hidrográfica
do Igarapé Ambé.
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Quadro 01: Alguns empreendimentos imobiliários entre os anos de 1970 a 2007 dentro
da microbacia do igarapé Ambé.
Empreendimento
Santa Ana
Colina
Loteamento Aparecida 3
Loteamento Aparecida 4
Mutirão
Altaville
Nova Altamira
Fonte: Costa (2013) e Prefeitura Municipal de Altamira (2016).

Ano de criação
1981
1984
1985
1991
1997
2003
2007

Segundo dados do EIA (2009) viviam cerca de 16.420 pessoas em palafitas
distribuídas entre os igarapés Ambé e Altamira. A partir de 2011 com o processo de
implementação da UHE Belo Monte, houve uma restruturação do uso da terra dentro
da microbacia do igarapé Ambé, principalmente pela relocação de pessoas que viviam
dentro da planície fluvial e do exutório da microbacia.
As interferências na paisagem das microbacias até os ano de 2010, se dão sem nenhum
planejamento por parte dos órgãos competentes, diferente do acontecido a partir de
2011 com a construção da UHE Belo Monte, onde se passou a ter um “planejamento”
por parte do empreendedor - Norte Energia (NESA), no entanto, se concentrou
principalmente na porção urbana da microbacia.
3.2. Diagnostico do uso e cobertura da terra da microbacia do igarapé Ambé
A figura 2 apresenta espacialmente os tipos de uso e cobertura vegetal da
microbacia. Onde foi constatado que a área de pastagem corresponde a 130,59 km²,
equivalente a 57,65% da área total da microbacia, se consolidando assim como classe
predominante. A predominância de pastagem dentro da microbacia é explicável pelo
histórico de ocupação e desenvolvimento econômico do munícipio de Altamira, tendo
em vista que a microbacia possui sua extensão cortada pela Transamazônica, faz parte
da rota de da produção agrícola entre os eixos de Marabá, Santarém e Itaituba (IBGE,
2003).
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Figura 02: Uso da terra e cobertura vegetal da microbacia hidrográfica do Igarapé
Ambé. Fonte: Autor.

As áreas urbanas correspondem a 13,2 km², cerca de 5% da área da microbacia
estando concentrados próximos ao exutório junto com as áreas de urbanização densa.
Com a implementação da UHE Belo MONTE as áreas urbanas de Altamira passaram
por grandes mudanças com criação de novos bairros privados ou outros destinados
ao reassentamento da população deslocada pela construção (LETURCQ, 2016;
MIRANDA NETO, 2014). As residências que antigamente se localizavam às margens
fluviais dos igarapés urbanos, em especial, o do Igarapé Ambé foram removidas para
permitir a formação do reservatório da barragem e com intenção de manter uma cota
de segurança para casos das cheias do rio Xingu (FENG et al., 2017).
As áreas de floresta ombrófila densa, vegetação secundária arbustiva e vegetação
pioneira arbustivo-herbácea de influência aluvial são áreas de vegetação natural,
compreendidas como estruturas florestais e campestres, passando por formações
originais (primários) e alteradas até formações florestais espontâneas secundárias,
arbustivas, herbáceas e/ou gramíneo-lenhosas, com diversos estágios sucessionais.
(IBGE, 2012, p.90).
As áreas de floresta ombrófila densa são de 38,6 km², equivalendo a 17% da área
e se constituem por fragmentos localizados perto das redes de drenagem e do canal
principal, bem como, em áreas a leste e oeste categorizadas como áreas de reserva legal
dos imóveis rurais.
A classe vegetação pioneira arbustivo-herbácea de influência aluvial constitui
uma pequena porção de área equivalente a cerca de 2 km², por sua vez, a classe de
vegetação secundária arbustiva se concentra em pequenas áreas colocadas em sistemas
de pousios e área agrícolas de plantios de cacau, que devido a semelhança espectral e
estrutura florestal se assimilei-a as outras espécies de vegetação secundária como as
juquiras, essa classe equivale equivalente a uma área de 41,8 km², cerca de 18,4%.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Geotecnologias mostraram-se com um grande potencial para mapeamento
dos usos e cobertura das terras da microbacia hidrográfica do igarapé Ambé, devido à
precisão e confiabilidade de seus resultados, com acurácia global de 92%. Ao realizar
esta pesquisa de identificação dos usos e cobertura da terra, passou-se a entender
mais sobre os processos de apropriação da paisagem a partir de suas correlações
com os fatores socioeconômicos e políticos, concluindo que o principal vetor de
transformações das paisagens da microbacia em termos de percentuais de área, foi à
rodovia transamazônica, dando entrada para áreas que antes era de difícil acesso para
os usos agrícola. Já as modificações percebidas no intervalo de tempo de implementação
da UHE Belo Monte se reteve, principalmente, as planícies fluviais e nas proximidades
do exutório, modificações essas através dos processos de requalificação urbana e de
enchimento dos reservatórios Xingu e Intermediário que corroborou para consolidação
de usos pré-estabelecidos.
Devido à mancha urbana e áreas de pastagem estarem dentro da microbacia,
ainda que a mancha urbana seja menor parte, estas exercem fortes pressões antrópicas,
o que pode ocasionar impactos negativos, como a diminuição da vegetação, morte
de nascente, erosão e assoreamento. Torna-se necessário uma gestão qualificada da
microbacia, voltada para a conservação e desenvolvimento sustentável da mesma.
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ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS LIMNOLÓGICAS DA ÁGUA NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO VOLTA GRANDE, GUARAÇAÍ-SP
Amanda Rodrigues Correa1
Paulo Cesar Rocha2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

INTRODUÇÃO

As bacias hidrográficas são áreas que tem seus limites demarcados pelos
divisores de água (topos do relevo) no qual a água da chuva vai sendo direcionada para
um mesmo corpo d’água formando um único leito, a maioria delas foram esculpidas
pela atuação de agentes naturais como a água, chuva, solo e geologia, podendo ser
consideradas como unidades físicas básicas do território, as bacias podem ter inúmeras
dimensões, elas vão sendo interligadas a partir dos córregos, ribeirões, riachos e rios
crescendo hierarquicamente até formar as grandes bacias ou regiões hidrográficas
(PIROLI, 2016).
Sobre o território da bacia hidrográfica são desenvolvidas as atividades
humanas, sendo assim, no seu exutório estarão expressados todos os processos que
fazem parte do seu sistema como consequência das formas de ocupação do território
e das características naturais das águas que para ali convergem (PORTO & PORTO,
2008).
Neste sentido, a escolha da bacia hidrográfica como unidade de estudo se
faz bastante apropriada, pois esta representa a unidade geográfica que integra as
características físicas, bióticas, humanas e econômicas, possibilitando uma visão
holística em relação aos processos que nela ocorrem (SOUZA, TUNDISI, 2000;
GONÇALVES, 2011; LEITE et al., 2013).
As propriedades físicas e químicas da água em uma bacia hidrográfica são
influenciadas por vários fatores como a climatologia, topografia, pedologia, geologia
característica da área de drenagem e também pela vegetação característica da bacia
(SOUZA; TUNDISI, 2000).
Por via de regra, as características limnológicas da água são determinadas em
função das condições naturais como também pelo uso e ocupação do solo e do estado
de conservação de uma bacia hidrográfica (PÉREZ; RESTREPO, 2008).
As características limnológicas de um ambiente aquático podem ser determinadas
por diferentes métodos, como através de medidas quantitativas de parâmetros físicos e
químicos tanto na água, no material particulado e também nos organismos ali presente,
a aplicação destes métodos é realizada no campo e no laboratório nos quais produzem
1
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vários tipos de informações fornecendo diferentes interpretações técnicas (MEYBECK;
HELMER, 1992).
Neste sentido o monitoramento das características limnológicas em bacias
hidrográficas atua como uma forma de investigação para compreender tais impactos,
o modo ao qual se comportam as variáveis analisadas demonstram como o corpo
hídrico responde aos impactos ocorridos pelo uso e cobertura da bacia hidrográfica
(SILVA, ARAÚJO; 2014).
A resolução CONAMA 357/2005 “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências’’ (BRASIL, 2005), desde a sua implantação
esta resolução vem sendo tomada como referência para diversas pesquisas acadêmicas
(CUNHA et al., 2013).
O presente estudo teve como objetivo avaliar as características limnológicas
da água superficial em duas seções amostrais no córrego Volta Grande localizado no
município de Guaraçaí-SP, como também fazer o levantamento do uso e cobertura
da terra nesta mesma bacia, os parâmetros monitorados foram fósforo total, amônia,
temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, turbidez,
material em suspensão total e vazão. A avaliação destes parâmetros irá contribuir
para um maior conhecimento de suas características, contribuindo para o banco de
dados ambientais da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos a qual pertence
(UGRHI 20 – AGUAPEÍ).
DESENVOLVIMENTO
1.1 Área de estudo
A área de estudo está localizada na região noroeste do estado de São Paulo,
situada no município de Guaraçaí, no qual se encontra sob os limites da Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos-20 abrangendo a bacia hidrográfica do rio
Aguapeí. A figura 01 representa a localização da área de estudo.
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Figura 1- Localização da área de estudo

Fonte: Os autores

O clima da região oeste do Estado de São Paulo, é caracterizado por Nimer
(1977)3 como clima tropical quente e úmido (com chuvas de verão) e com 1 a 2 meses
de estação seca (inverno), a precipitação média anual é de 1.250 mm, janeiro se destaca
como mês mais chuvoso tendo precipitação média de 200 mm, e o mais seco é julho,
com precipitação média de 25 mm (CBH-AP, 1997).O regime pluviométrico e térmico
é tropical típico, com um período chuvoso, iniciando em outubro e findando em abril,
e um período de estiagem, de maio a setembro. O período de inverno é geralmente
seco, com quedas de temperatura, variando entre 14ºC e 22ºC nos períodos em que a
atuação da massa Polar é mais intensa (CBH-AP, 2008).
O substrato geológico aflorante na Bacia do rio do Aguapeí é constituído
respectivamente da base para o topo a seguinte sequência de formações geológicas:
Grupo Bauru: Formação Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília, sendo as
unidades litoestratigráficas que abrange o baixo curso do rio Aguapeí: Formação Santo
Anastácio (Ksa), Formação Adamantina (Ka) e os depósitos aluviais cenozoicos (Qa)
A área de estudo está situada no Planalto Ocidental, que compreende ampla região
ocupada por relevos monótonos de colinas, morretes e espigões (BOIN, 2000). Nas
colinas amplas e médias predominam interflúvios com topos extensos e aplainados e
vertentes com perfis retilíneos a convexos, a drenagem é de média a baixa densidade
com padrão subdendrítico e subretangular (CBH-AP, 1997).
Os tipos de solos mais expressivos na bacia são: Latossolo Vermelho, Argissolo
Vermelho-Amarelo, Gleissolo Háplico e Planossolo Háplico (SÃO PAULO, 2017).
3
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Na UGRHI-20, os setores de serviços e comércio impulsionam a economia
regional nas áreas urbanas; nas áreas rurais se destacam nas atividades de agricultura
e pecuária as lavouras de café, cana-de-açúcar e milho, além das atividades de extração
mineral de areia em afluentes do Rio Aguapeí. A vegetação natural remanescente
ocupa aproximadamente 6,5% da área da UGRHI expressadas pela Floresta Estacional
Semidecidual e Formação Árboreo/Arbustiva em região de Várzea (CBH-AP, 2014).
1.2 Materiais e Métodos
Para o presente estudo foram efetuadas coletas em 2 seções amostrais, a primeira
seção (S1) está localizada sob as coordenadas 21º 10’ 40.573” S e 51º 26’ 39.995” O a 300
metros de altitude e localizada no reservatório de água utilizada por uma usina de
açúcar e álcool instalada nas proximidades da seção, a água foi amostrada no ladrão do
reservatório que direciona o fluxo para o córrego, a segunda seção (S2) está localizada
sob as coordenadas 21º 12’ 29.527” S e 51º 28’ 42.276” O a 286 metros de altitude, onde
a montante desta seção o córrego recebe os efluentes do Centro de Detenção Provisória
de Nova Independência, as coletas foram efetuadas em: dezembro de 2018 e abril de
2019.
As amostras de água foram coletadas manualmente, o tipo de amostragem foi
pontual na camada superficial do canal fluvial, a coleta foi efetuada no centro da seção
amostral utilizando recipiente plástico limpo atado a uma corda, as amostras foram
armazenadas em frascos de polietileno (5L) previamente identificados e com enxágue
da mesma amostra, as amostras foram preservadas em caixa de isopor até a chegada
ao laboratório para realização das etapas posteriores, o método de amostragem
e acondicionamento das amostras estão de acordo com o Guia Nacional de Coleta
e Preservação de Amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes
líquidos (ANA; CETESB, 2011).
As determinações de alguns dos parâmetros analisados neste estudo foram
realizadas in loco com o auxílio de equipamentos digitais portáteis previamente
calibrados conforme a orientação do fabricante (Tabela 1).
Tabela 1- Parâmetros analisados in loco
Parâmetro

Unidade

Modelo do equipamento

Oxigênio dissolvido
Temperatura da água
pH
Turbidez
Condutividade elétrica

mg/L
Cº
U. pH
NTU
µs/cm

Hanna HI 9146-04
Hanna HI 9146-04
Hanna HI 9126
Hanna HI 98703
Tecnopon MCA 150P

Organização: Os autores

No laboratório 500 ml das amostras de água (não filtrada) coletada nas diferentes
seções amostrais foram congeladas em freezer a (-20ºC) em frascos de polietileno para
posterior análise do fósforo total. Para análise da concentração de amônia 500 ml de
cada amostra foram filtradas em filtros GF/C Whatman com 45 µ/cm de porosidade
e depois congeladas em freezer a (-20ºC) em frascos de polietileno para posterior
análise. As análises de fósforo total foram realizadas segundo a metodologia de
Mackereth, Heron e Talling (1978) e as análises de amônia foram realizadas de acordo
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com a metodologia de Koroleff (1976), para cada seção o procedimento foi realizado
em duplicata sendo calculado a média entre os dois valores, todo o procedimento
foi realizado no Laboratório de Tecnologia e Informação Espacial da Faculdade de
Ciências e Tecnologia – UNESP campus de Presidente Prudente.
Os resultados obtidos nas análises de qualidade da água foram comparados
com os valores referenciados pela Resolução CONAMA 357/2005, para corpos d’água
enquadrados como classe 2.
A partir das amostras de água coletadas em campo foi determinado a
concentração do material em suspensão total pelo método gravimétrico descrito por
Wetzel e Likens (1991), para a aplicação do método foram utilizados microfiltros de
fibra de vidro Whatman GF/C, com 0,47 mm de diâmetro e poros de 45 µ/cm, os filtros
foram previamente calcinados em mufla a 475 ºC por quatro horas para a eliminação
de qualquer contaminação por matéria orgânica.
Para obtenção da vazão média foi efetuada as medições para a seção 2 durante
os trabalhos de campo junto as medições das variáveis físico-químicas, foram medidos
os valores de profundidade média da seção, três medidas para a velocidade do
fluxo da água para obtenção do valor da velocidade média, cálculo da área da seção
transversal. As medições foram executadas com o auxílio de trena, régua, cronômetro
e um flutuador. A vazão foi calculada através da média das velocidades de escoamento
multiplicadas pela área da seção:
Área = largura (m) x profundidade (m)
Velocidade (m/s) = distância (m) / tempo (s)
Q = A. Vm
Onde,
Q = vazão líquida (m3/s)
A = área da seção transversal
Vm = velocidade média do fluxo
Os dados de precipitação utilizados neste trabalho foram obtidos junto a
estação pluviométrica C8-022 localizada no município de Guaraçaí - SP entre as
coordenadas 21º 01’ 38’’ S e 51º 11’ 31’’ O, correspondente ao período de janeiro de
1943 a dezembro de 2018 os dados foram acessados no site do DAEE/SIGRH-SP
(Sistema de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) < http://www.
hidrologia.daee.sp.gov.br/>.
No mapeamento do uso e cobertura da terra foram utilizadas imagens do
sensor MSI (multi-spcctral instrument) do satélite Sentinel -2A do dia 18/04/2019 e
07/07/2019 com resolução espacial de 10 m, a imagem foi disponibilizada pela ESA
(European Space Agency) em <https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home> além
de imagem de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000
adquirida em <http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php> para a extração de
hidrografia e delimitação da bacia de drenagem. Os mapas foram elaborados dentro do
ambiente SIG, onde foi utilizado o software ArcGis® versão 10.1 com licença disponível
para o Laboratório de Geologia, Geomorfologia e Recursos Hídricos da FCT-Unesp
campus de Presidente Prudente. A composição RGB para obtenção de cor verdadeira
foi realizada utilizando as combinações de banda B04/B03/B02/B08 respectivamente,
as cenas foram georreferenciadas no Sistema de Coordenadas Geográficas e Sistema
de Referência (SIRGAS 2000).
As classes observadas na área de estudo foram: cultura temporária (cana-deaçúcar), campo/pastagem, outras culturas, fragmento florestal, vegetação ripária,
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área úmida, solo exposto e limite da bacia hidrográfica. Após definição das classes
foi realizada a vetorização manual das classes definindo as áreas dentro da bacias
estudada, para avaliar a exatidão de algumas classes foram selecionadas amostras
adotadas como verdade terrestre em imagem de alta resolução espacial disponível
no Google Earth, para a validação das áreas identificadas foram realizadas saídas de
campo no qual foi escolhido um ponto de verificação para cada classe identificada, os
diversos polígonos gerados foram analisados e reclassificados quando necessário.
1.3 Resultados e Discussões
Na Figura 2 é possível observar a média da precipitação acumulada em
milímetros entre o período de 1943-2018 no município de Guaraçaí-SP. A tabela 2
mostra os resultados das variáveis estudadas.
Nos meses de verão quando ocorre o maior volume das chuvas a taxa do
escoamento superficial aumenta e consequentemente o carregamento de sedimentos
e resíduos de produtos químicos utilizados na agricultura (fertilizantes e defensivos
agrícolas) podendo causar alterações na composição da água e alterar o resultado das
análises (GONÇALVES & ROCHA, 2016).
A vazão da seção 2 obteve uma variação de 0,79 a 2, 37 m3/s, sendo maior em
dezembro e menor em abril, estando relacionada com o regime pluviométrico.
A concentração de oxigênio dissolvido na água oscilou de 3,27 a 6,48 mg/L
sendo a menor concentração registrada na seção 1 em abril de 2019, apresentando
concentração fora do recomendado, a recomendação da resolução do CONAMA
357/2005 para corpos d’água classe 2 é de valor igual ou superior a 5 mg/L.
O oxigênio dissolvido é o parâmetro mais importante na avaliação da saúde dos
corpos d’água, sendo o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição
das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2005).
Este elemento é essencial para o metabolismo de todos os organismos aquáticos
aeróbios, a solubilidade e a dinâmica de distribuição do oxigênio na água são
fundamentais para a compreensão da distribuição, comportamento e crescimento dos
organismos aquáticos (WETZEL, 2001).
As principais fontes do oxigênio na água provêm da atmosfera e da fotossíntese,
as perdas são ocasionadas pelo consumo em função da decomposição de matéria
orgânica (oxidação), perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e
oxidação de íons metálicos como, por exemplo, o ferro e o manganês (ESTEVES, 1998).
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Figura 2- Resultados das médias mensais de precipitação no município de GuaraçaíSP entre o período de 1943-2018

Fonte: DAEE/SP - 2019/ Organização: Os autores
Tabela 2- Resultados da análise física e química
Unidade

Coleta
S1

Dez/2018
S2

Coleta
S1

Abr/2019
S2

Oxigênio
Dissolvido

mg/L

6,28

6,48

3,27

6,27

Temperatura da
água

ºC

29,9

27,4

25,5

24,4

N.E

pH

U.pH

6,24

6,56

6,15

6,36

6,0 a 9,0

Condutividade
Elétrica

µs/cm

124,2

114

136,4

122,3

N.E

Turbidez

NTU

17,6

20,1

27,7

28,3

< 100

Material em
suspensão total

mg/L

0,0056

0,0126

0,0569

0,0114

N. E

Fósforo Total

mg/L

0,0205

0,0205

0,0338

0,0338

< 0,1

Amônia

mg/L

0,0478

0,1278

0,0995

0,1361

3,7mg/L para pH≤7,5

-

0,79

N.E

Vazão
m s
2,37
*N.E (não estabelecido), Organização: Os autores
3/

CONAMA 35/05
≥5

A temperatura da água obteve uma variação de 24,4 a 29,9 ºC, apresentando
pequenas variações, a seção 2 apresentou menores valores de temperatura em relação
a seção 1, ressaltando que no entorno da seção 1 não há cobertura vegetal.
A temperatura é um fator de grande importância na estruturação e distribuição
das comunidades bióticas em ecossistemas lóticos, os fatores fisiográficos influenciam
a variação de temperatura, tais como: latitude, altitude, gradiente longitudinal do rio
e sombreamento da mata ciliar, rios de maior altitude e rios de cabeceira tendem a

146

possuir temperaturas mais baixas; com o corte da vegetação ripária, há um aumento
da temperatura da água, diminuindo a capacidade de solubilização do oxigênio, a
elevação da temperatura também aumenta a taxa em que os nutrientes aderidos aos
sólidos suspensos são convertidos em formas (solúveis) prontamente disponíveis,
como no caso do fósforo. Isto tem implicações sobre o processo de eutrofização, pois
com uma maior oferta de nutrientes para os produtores primários (algas e fitoplâncton),
maior será o seu crescimento e taxa de consumo de oxigênio (através da respiração),
provocando um aumento da matéria orgânica e a queda da concentração de oxigênio
dissolvido na água (SILVEIRA, 2004).
As concentrações de pH apresentaram pouca variação, oscilando entre 6,15 a
6,56; comparando as duas seções os menores valores foram observados na seção 1 e em
relação ao período os valores obtiveram diminuição na amostragem de abril de 2019.
O pH representa a concentração de íons hidrogênio indicando uma condição de
acidez, neutralidade ou alcalinidade da água, por origem natural os íons hidrogênio
provém da dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria
orgânica e fotossíntese e por origem antropogênica por efluentes domésticos e
industriais (VON SPERLING, 2005).
A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente
devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies, tanto de acordo com
a legislação federal, quanto pela legislação do Estado de São Paulo os critérios de
proteção à vida aquática fixam o pH entre 6 e 9 (CETESB, 2017).
A condutividade elétrica obteve uma variação de 114 a 136,4 µs/cm, onde a
seção 1 apresentou valores maiores em relação a seção 2 e em relação ao período da
amostragem as concentrações obtiveram um ligeiro aumento na amostragem de abril
de 2019.
Os valores expressados pela condutividade demonstram a capacidade que a
água possui para conduzir corrente elétrica, representando uma medida indireta da
concentração de poluentes, esses valores estão relacionados com as concentrações
iônicas indicando a quantidade de sais presentes na coluna d’água, os valores desta
variável conseguem indicar se há modificações na concentração mineral, porém não
indica quais minerais e nem a quantidade relativa dos componentes; conforme aumenta
a presença de sólidos dissolvidos na água, a condutividade aumenta também, níveis
superiores a 100 μs/cm demonstram ambientes impactados (CETESB, 2017).
Os valores de turbidez oscilaram entre 17,4 a 28,3 NTU, assim como a variável
condutividade elétrica os valores de turbidez mostraram a mesma modificação em
relação ao tempo e ao espaço. Em relação aos limites estabelecidos pela resolução
consultada os valores de turbidez estiveram dentro dos padrões apresentando valores
menores que 100 NTU.
De acordo com Von Sperling (2005) a turbidez é caracterizada pelo nível
de interferência da passagem de luz através da água, ocasionada pelos sólidos em
suspensão, ocorrendo de forma natural através das partículas de rocha, argila, silte,
algas e outros microrganismos.
A erosão das margens dos canais fluviais acentuada pela má conservação do
solo é um dos exemplos que justificam o aumento da turbidez na água, o despejo de
efluentes domésticos e industriais também ocasionam elevações nos níveis de turbidez
(CETESB, 2017).
A concentração do material em suspensão total variou de 0,0056 a 0,0569 mg/L,
entre a primeira e segunda amostragem a seção 1 apresentou aumento e a seção 2
apresentou queda, porém na seção 2 a diferença entre as concentrações foi pouco
significativa.
Santos (2011) ao estudar o córrego Embirí em Regente Feijó-SP encontrou valores
variando 0,000071 a 0,000195 mg/L de sólidos em suspensão; Souza, Rodrigues e Boin
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(2014) ao estudar o córrego Anhumas em Anhumas-SP encontrou valores menores
que 0,1 mg/L; Barboza (2010) ao estudar o córrego Coqueiro na região Noroeste do
Estado de São Paulo encontrou valores variando de 0,0 a 90,3 mg/L, os canais fluviais
de menor ordem apresentam uma carga menor de sólidos em suspensão transportado
no qual é alterada devido as atividades antrópicas do entorno juntamente com a
conservação da bacia.
Os sólidos em suspensão são materiais transportados pela correnteza, são
originados a partir da matéria orgânica como detrito, ou de origem aluvial, restos de
rocha, argila, areia e semelhantes, os sólidos suspensos podem ser vistos a olho nu
como pequenas partículas ocasionando a turbidez da água, do ponto de vista ecológico,
águas com grandes quantidades de sólidos dissolvidos aumentam a condutividade
que pode ser um fator limitante para a vida de muitas espécies devido a uma pressão
osmótica, por outro lado, um alto teor de sólidos em suspensão, também é limitante
para o ecossistema aquático, já que impede a passagem de raios solares e danifica e
bloqueia o sistema de troca gasosa nos animais aquáticos (PÉREZ; RESTREPO, 2008).
As concentrações de fósforo oscilaram entre 0,0205 e 0,0338 mg/L mantendo o
mesmo valor para as duas seções, porém, a concentração teve um ligeiro aumento na
amostragem de abril.
O fósforo é um dos principais elementos para os sistemas biológicos, esta
importância deve-se à participação deste elemento em processos fundamentais do
metabolismo dos seres vivos, sendo na maioria das águas continentais o principal
fator limitante de sua produtividade, em níveis elevados este elemento é principal
responsável pela eutrofização artificial destes ecossistemas, as fontes naturais de fósforo
provém das rochas da bacia de drenagem que constituem a fonte básica de fosfato para
os ecossistemas aquáticos continentais, outros fatores naturais que permitem o aporte
de fosfato podem ser apontados, como: material particulado presente na atmosfera e
o fosfato resultante da decomposição de organismos de origem alóctone. (ESTEVES,
1998).
O aumento da carga de fósforo em águas naturais ocorre principalmente devido
as descargas de esgotos sanitários, sendo a matéria orgânica fecal e os detergentes
de uso doméstico as principais fontes, efluentes de indústrias como de fertilizantes,
pesticidas e químicas em geral, além dos frigoríficos e laticínios e também as águas
drenadas das áreas agrícolas e urbanas acarretam o aumento do fósforo em águas
naturais (CETESB, 2017).
As concentrações de amônia tiveram uma variação de 0,0478 a 0,1361 mg/L, as
maiores concentrações foram registradas na seção 2, em relação ao tempo obtiveram
um aumento na amostragem de abril de 2019 e em relação ao espaço os valores foram
maiores na seção 2 que está localizada a jusante do ponto de recebimento de efluentes.
De acordo com resolução consultada a concentração de amônia para pH ≤ 7,5 devem
estar abaixo de 3,7 mg/L, sendo assim as concentrações estão dentro dos limites
estabelecidos.
Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos, depois do
carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelas células vivas.
Quando descarregados nas águas naturais, conjuntamente com o fósforo e outros
nutrientes presentes nos despejos, provocam o enriquecimento do meio, tornando-o
eutrofizado (CETESB, 2017).
A amônia é formada pela decomposição tanto aeróbia como anaeróbia da parte
nitrogenada da matéria orgânica por organismos heterotróficos, sendo o sedimento o
principal sítio de realização deste processo (ESTEVES, 1998).
Segundo a Cetesb (2017) os processos de tratamento de esgotos empregados
atualmente no Brasil não contemplam a remoção de nutrientes e os efluentes finais
tratados lançam elevadas concentrações destes compostos nos corpos d´água.
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Vanotte et.al (1980) discorre em sua teoria que desde as cabeceiras até a jusante os
sistemas fluviais apresentam um gradiente ecológico contínuo em seu perfil longitudinal
incluindo largura, profundidade, velocidade, volume de fluxo e temperatura, essas
variações contínuas nas condições físicas do sistema fluvial provocam uma contínua
adaptação nas comunidades bióticas que resulta em diferentes padrões de transporte,
utilização e armazenamento da matéria orgânica ao longo do sistema fluvial.
Tal consideração pode ser verificada no comportamento das variáveis oxigênio
dissolvido, pH, turbidez e amônia, mostrando uma variação longitudinal ao longo do
curso do rio apresentando maiores valores no sentido da foz.
A bacia do córrego Volta Grande possui área total de 179 km2 e canais fluviais
com extensão total de 55,7 km, a tabela 3 mostra o cálculo da área referente as classes
da bacia e a figura 2 representa a classificação do uso e cobertura da terra do córrego
Volta Grande para o ano de 2019.
Tabela 3 - Cálculo da área referente as classes de uso e cobertura da Terra
Classes
Cultura temporária (cana-deaçúcar)
Fragmento florestal
Outras culturas
Campo/pastagem
Solo exposto
Vegetação ripária
Área úmida
Usina de açúcar e álcool
TOTAL
Organização: Os autores

Área total (km2)
92,0
12,0
1,6
27,1
20,0
20,0
5,5
0,8
179

Área total (%)
51,8
6,4
0,9
15,1
11,1
11,1
3,0
0,6
100

A vegetação natural da bacia do córrego Volta Grande é composta pelas feições
da Floresta Estacional Semidecidual ocupando um percentual de 17,5% da bacia
(fragmentos florestais e vegetação ripária).
A presença da vegetação ripária juntamente com as áreas úmidas e os mosaicos
de vegetação que acompanham os corpos d’água exercem um papel de extrema
importância na proteção dos recursos hídricos, o ciclo da água, a composição química
da água drenada, o transporte de matéria orgânica e a intensidade do escoamento
superficial e da descarga dos aquíferos dependem diretamente das condições da
vegetação ripária, sua preservação, diversidade e densidade. (TUNDISI & TUNDISI,
2010).
Estudos realizados por Tundisi e Tundisi (2010) comparam as características
limnológicas da água em trechos de um mesmo rio comparando uma seção com
vegetação ripária protegida e outra com vegetação desmatada e uso intenso do solo,
o aumento na condutividade elétrica da água, turbidez, amônia, fósforo e nitrogênio
total foi evidenciado como resultado de remoção da vegetação e degradação da bacia
hidrográfica.
De acordo com o estudo de Gonçalves, Rocha e Ferreira (2011) as variáveis
condutividade elétrica, turbidez e sólidos em suspensão obtiveram aumento
significativo em áreas com cultivo de cana-de-açúcar sem correto manejo no entorno
das seções amostradas, em relação ao uso e cobertura da terra a cobertura de vegetação
natural da bacia estudada por estes autores foi 13,59%.
Ao analisar os dados apresentados na Figura 03, juntamente com os dados da
Tabela 02 é observado o predomínio na bacia hidrográfica pela cultura da cana-de-açúcar,
ocupando mais da metade da área da bacia, as outras culturas estão representadas por
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pequenas áreas com plantio de eucalipto, urucum e hortaliças ocupando uma pequena
parte da bacia representando 0,9% da área, a classe solo exposto representa 11,1% da
área, algumas destas áreas são destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar, porém, no
período analisado de abril a julho de 2019 não houve plantio, estando então o solo
desnudo, assim sendo, as categorias antrópicas representam 79,5% da área da bacia.
Figura 3 - Mapa de uso e cobertura da Terra da bacia hidrográfica do córrego Volta
Grande em 2019

Fonte: Os autores

Durante os trabalhos de campo e de validação do estudo referente ao
mapeamento do uso e cobertura da terra da bacia foram identificados muitos pontos
de armazenamento e aplicação de vinhaça no entorno das seções amostradas.
A vinhaça é um resíduo gerado decorrente da produção do álcool, utilizado nas
lavouras de cana-de-açúcar como fertilizante, este efluente é caracterizado por ser um
líquido de odor forte, coloração marrom-escuro, baixo pH, alto teor de potássio e com
alta demanda química de oxigênio (DBO), ou seja, com alta carga de matéria orgânica
contida no efluente sendo um material altamente poluidor (SILVA; BONO; PEREIRA,
2014).
Os compostos químicos componentes da vinhaça quando aplicados em solos
bem drenados como os Latossolos, podem percolar e atingir o lençol freático levando
à contaminação das águas subterrâneas. No transporte desses compostos através
dos solos, eles podem ser adsorvidos por constituintes da fração sólida ou serem
lixiviados quando alcançam o limite de saturação do solo e, desta forma, atingem as
águas superficiais. O risco potencial de contaminação do lençol freático e das águas
superficiais depende, portanto, das quantidades de vinhaça aplicada, da dinâmica
hidrológica e das características químicas dos solos (BARBALHO; CAMPOS, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho permitiu verificar o comportamento espacial e temporal
das variáveis limnológicas permitindo a compreensão da dinâmica do corpo d’água.
Em relação as seções, houve aumento das variáveis oxigênio dissolvido, pH, turbidez,
material em suspensão total e amônia ao longo do perfil longitudinal nas duas
amostragens, a temperatura foi maior na seção 1 devido à falta de cobertura vegetal
nesta seção, as concentrações de fósforo se mantiveram iguais nas duas seções, em
relação aos períodos amostrados em abril quando diminuiu a precipitação e a vazão as
variáveis condutividade elétrica, turbidez, fósforo total e amônia obtiveram aumento.
Este comportamento mostrou que no período em que ocorre o maior volume de
chuva, aumento da vazão e consequentemente o maior aporte de carga suspensa no
canal as variáveis oxigênio dissolvido, temperatura e pH obtiveram aumento, porém
com a diminuição da vazão as variáveis condutividade elétrica, turbidez, material em
suspensão, fósforo total e amônia obtiveram aumento, mostrando que o aumento da
chuva-vazão promoveu um efeito diluidor para estas variáveis.
Em relação ao uso e cobertura da terra da bacia estudada as categorias antrópicas
se mostraram predominantes tendo destaque a cultura da cana-de-açúcar que ocupa
mais da metade da área da bacia.
REFERENCIAS
BARBALHO, M.G da S; CAMPOS, A.B. Vulnerabilidade natural dos solos e águas do
Estado de Goiás à contaminação por vinhaça utilizada na fertirrigação da cultura de
cana-de-açúcar. Boletim Goiano de Geografia. Goiânia-Go, v.30, n.1, p. 155-170, jan./
jun. 2010.
BARBOZA, G.C. Monitoramento da qualidade e disponibilidade da água do córrego
do Coqueiro no noroeste paulista para fins de irrigação. 143 p. Dissertação (Mestrado
em Agronomia) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira, 2010.
BOIN, M. N. Chuvas e erosões no oeste paulista: uma análise climatológica aplicada.
2000. 264f. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente). Universidade Estadual
Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Rio Claro, 2000.
BRANCO, S. M. A água e o homem. In: PORTO, R. L. L. et al. (org.). Hidrologia
Ambiental. São Paulo: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 1991. v. 3.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução no 357, de 17 de março de
2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes, e dá outras providências. Brasília: 2005.
CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia nacional
de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e
efluentes líquidos. Organizadores: Carlos Jesus Brandão et al. São Paulo: CETESB;
Brasília: ANA, 2011.

151

______. Apêndice D: significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade
das águas. São Paulo: CETESB, 2017. Disponível em: http://aguasinteriores.cetesb.
sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/12/2018/03/Ap%C3%AAndice-E-SignificadoAmbiental-eSanit%C3%A1rio-dasVari%C3%A1veis-de-Qualidade-2016.pdf. Acesso
em: 28 de junho 2019.
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE, 2008. Plano
das bacias dos rios Aguapeí e Peixe. Caderno Síntese das Bacias dos Rios Aguapeí
e Peixe, CBH-AP. Marília-SP. Disponível em: http://cbhap.org/publicacoes/pbh/.
Acesso em: 29 mar. 2018.
______. Relatório de situação dos recursos hídricos das bacias dos rios Aguapeí e
Peixe (Ano 1997). Relatório Zero. Disponível em: http://cbhap.org/publicacoes/
relatorios/. Acesso em: 09 abr.
2018.
CUNHA, D. G. F. et al. Resolução CONAMA 357/2005: análise espacial e temporal de
não conformidades em rios e reservatórios do estado de São Paulo de acordo com seus
enquadramentos (2005-2009). Engenharia Sanitária Ambiental. Rio de Janeiro, v. 18,
n. 2, p. 159-168, jun. 2013.
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998.
GONÇALVES, F. Interações entre o ambiente físico, a cobertura da terra e as
características físicas e químicas no canal fluvial: a bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio, Oeste Paulista (dez, 2009 – dez. 2010). 2011. 145 p. Dissertação (Mestrado
em Geografia) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Presidente Prudente, 2011.
GONCALVES, D. R. P; ROCHA, C. H. Indicadores de qualidade da água e padrões
de uso da terra em bacias hidrográficas no Estado do Paraná. Pesquisa Agropecuária
Brasileira. Brasília, v. 51, n. 9, p. 1172-1183, 2016.
GONÇALVES, F., ROCHA; P. C., FERREIRA, C. C. Uso e ocupação da terra e suas
influências em parâmetros químicos e físicos da água da bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio, Oeste Paulista. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto –
SBSR. Curitiba: 30 de abril a 05 de maio de 2011, p. 1248-1255
KOROLEFF, F. Determination of nutrients. In: GRASSHOFF, K (Ed.). Methods of
seawater analysis. New York: Verlag Chemie Weinheim, 1976, p. 117-181.
LEITE, M.S.B et al. Coleta de água: amostragem em ambientes lóticos. Enciclopédia
Bioesfera, Centro Científico Conhecer, v.9, n.16, p.21-37, 2013.
MACKERETH, F. Y. H., HERON, J., TALLING, J. F. Water analysis: some revised
methods for limnologists. Inglaterra: Biological Association, 1978.
MEYBECK, M. HELMER, R. An introduction to water quality. In CHAPMAN, D.
(1992). Water quality assessment. Cambridge, University Press.1992, 585 p.

152

PÉREZ, G.R.; RESTREPO, J.J.R. Fundamentos de Limnologia Neotropical. 2ª ed.
Medellín: Editorial Universidad del Antioquia, 2008. 442 p.
PIROLI, E.D. Água: Por uma nova relação. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.143 p.
PORTO, M. F. A.; PORTO, R. L. Gestão de Bacias Hidrográficas. Estudos Avançados
v. 22, n. 63, p. 44-60, 2008.
RODRIGUES, B.M; SOUZA, A.T; BOIN, M.N. Qualidade dos recursos hídricos na
bacia do ribeirão Anhumas, município de Anhumas/SP. Coloquium Exactarum, v. 6,
n.3, Set-Out. 2014, p.122 –132. DOI: 10.5747/ce.2014.v06.n3.e093.
ROSSI, M. 2017. Mapa pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São
Paulo: Instituto Florestal, 2017. V.1. 118p.
SANTOS, F.M. Planejamento ambiental da bacia hidrográfica do córrego Embirí –
UGRHI Pontal do Paranapanema – São Paulo: inventário e diagnóstico 2011. 110 p.
Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2011.
SILVA, B.S; ARAÚJO, R.R. Estudo da qualidade da água do córrego dos Macacos,
município de Álvares Machado/SP. X Fórum Ambiental da Alta Paulista, Tupã, SP.
v. 10, n. 2, p. 342-356, 2014.
SILVA, A.P..M; BONO, J.A.M; PEREIRA, F.A.B. Aplicação de vinhaça na cultura da
cana-de-açúcar: Efeito no solo e na produtividade de colmos. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, PB. v.18, n.1, p. 38-43, 2014.
SILVEIRA, M. P. Aplicação do biomonitoramento para avaliação da qualidade da
água em rios. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 68p. (Embrapa Meio Ambiente.
Documentos, 36). 2004.
SOUZA, A.D.G. de; TUNDISI, T.G. Hidrogeochemical Comparative Study of the Jaú
and Jacaré-Guaçu River Watersheds. Revista Brasileira de Biologia, v.60, n.4, p.563570, 2000.
TUNDISI, J.G; TUNDISI, T.M. Impactos potenciais das alterações do Código Florestal
nos recursos hídricos. Biota Neotropica. Campinas, SP. v. 10, n. 4, p. 67-75, 2010.
VANNOTE, R.L. et al. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries
and Aquatatic Sciences, v.37, p.130137, 1980. http://dx.doi.org/10.1139/f80-017.
VON SPERLING. M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3ª
ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade
Federal de Minas Gerais, 2005.
WETZEL, R.G. Limnology: Lake and River Ecosystems. 3ª ed. Elsevier, 2001.
WETZEL, R.G.; LIKENS, G.E. Limnological Analysis. 2. ed. New York: Spring Verlag,
1991.

153

ANÁLISE E PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL NA SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIACHO CONTENDAS MASSAPÊ/MERUOCA-CE
Cleciane Rodrigues Martins1
Ernane Cortez Lima2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

INTRODUÇÃO
O semiárido brasileiro é marcado por grandes disparidades sociais, culturais e econômicas, além das particularidades geoambientais, que englobam áreas suscetíveis
à degradação e exploração dos recursos naturais. Os impactos ambientais podem ser
percebidos através de uma análise integrada dos elementos naturais. A análise desses
processos naturais,nas feições geoambientais no semiárido, contribui para um melhor
aproveitamento das potencialidades e diminuição dos efeitos negativos, ocasionados
pela exploração antrópica dos recursos naturais.
Esta pesquisa consiste em uma análise geoambiental da sub-bacia hidrográfica
do riacho Contendas, que abrange os municípios de Massapê e Meruoca, localizada
na região noroeste do estado do Ceará. Uma vez que está localizada em uma área do
Nordeste brasileiro, onde apresenta uma baixa disponibilidade hídrica, e é cada vez
mais importante um estudo dos processos atuantes nesses ambientes.
A sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas drena os municípios de Meruoca
e Massapê. Suas nascentes localizam-se na serra da Meruoca e sua desembocadura no
açude Acaraú Mirim em Massapê.A área em que se situa a sub-bacia é na unidade geoambiental do maciço residual (alto curso) como nas unidades da depressão sertaneja e
planície fluvial (médio e baixo curso). A sub- bacia esta inserida na bacia hidrográfica
do rio Acaraú.
O acesso à área a partir de Fortaleza é inicialmente pela rodovia BR-222 até Sobral, seguindo pela rodovia CE-362 até Massapê. A sub-bacia do riacho Contendas esta
localizada na região noroeste do estado do Ceará e abrange uma área total de 111Km²,
onde estão inseridos os municípios de Meruoca eMassapê.
Como principais problemas da sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas
pode-se citar as áreas com processo de erosão avançada, principalmente na serra da
Meruoca, bem como seu processo de desmatamento relativo à vegetação nativa e da
mata ciliar ao longo do riacho Contendas.
É necessário enfatizar também, as potencialidades da área e dar especial atenção
ao estado que se encontram as unidades geoambientais. Fazendo uma caracterização
geral da área verifica-se um ambiente cada vez mais ocupado, os recursos hídricos e os
ecossistemas sofrem uma pressão crescente, deixando os ambientes descaracterizados
e suas feições ambientais fragilizadas.
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DESENVOLVIMENTO
1.1 Materiais e métodos
Para delimitação das unidades geoambientais foi adotada a metodologia de
Bertrand (1972), que analisa as categorias espaciais inferiores em: geossistema, geofácies, geótopo, representada em uma escala de 1:70.000. A pesquisa baseia-se ainda em
definir cartograficamente os ambientes com diferentes níveis ecodinâmicos segundo
Tricart (1977) em meios estáveis, intergrades e fortemente instáveis.
1.1.1 COMPARTIMENTAÇÃO GEOAMBIENTAL E CLASSIFICAÇÃO ECODINÂMICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHOCONTENDAS
A compartimentação geoambiental foi realizada segundo as categorias inferiores de análise da paisagem de Bertrand (1972): Sendo eles, geossistema, geofácie e
geótopo.
As unidades geoambientais ao nível do geossistema e geofáceis foram estabelecidas através da interpretação de imagens de satélites e comprovadas em várias visitas
a campo.
Baseando em critérios científicos como:
Integração dos componentes geoambientais geologia, geomorfologia, solos e
clima; Relação entre as condições morfopedológicas, cobertura vegetal e fauna.
O geossistema e geofácie foram identificados conforme os principais atributos
ambientais a eles relacionados, baseando-se nas adversidades internas contidas na
unidade territorial.Mas, houve a necessidade de conhecer e mapear as sub-unidades
homogêneas menores que representam os geofácies.
A unidade geossistêmica constitui-se da maior área, ou seja, toda a sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas, apresentando 05 geofácies: Platô sub-úmido, vertente
norte, vertente sul, alto vale e superfície deaplainamento.
A partir dos componentes morfogenéticos e os pedogenéticos pode-se estabelecer um grau de estabilidade ambiental dos diferentes meios ecodinâmicos. Criando
assim, a partir da intensidade ou da sobreposição de um sobre o outro no espaço,
uma taxonomia própria, que expõe ser capaz de avaliar seu nível de estabilidade e de
degradação, sendo estes formados por meios estáveis, intergrades ou de transição e
fortemente instáveis. A análise da Ecodinâmica dos geofácies foi baseada nos critérios
de Tricart (1977), levando em consideração as particularidades da área, compreende-se,então:
Meios estáveis: definidos pela predominância de pedogênese e de uma maior
contenção dos fenômenos erosivos, menor desgaste das encostas, cobertura vegetal
pouco alterada ou em rápido processo de recuperação.
Meios intergrades: apresentam concomitantemente a ação da morfogênese e da
pedogênese, correspondendo a um estágio de passagem de um ambiente estável para
um instável, ou vice-versa.
Unidades ecodinâmicas instáveis: meios com predominância da morfogênese
que se constitui como elemento predominante para caracterização da dinâmica natural desses sistemas. Há forte ausência da vegetação, solos bastante passivos a erosão e
forte dissecação dorelevo.
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1.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Nascimento e Sampaio (2005), a geografia utiliza suporte técnico e metodológico de outras ciências, como a Geologia, a Hidrologia, a Geomorfologia, a Pedologia, a Biogeografia, a Climatologia, entre outras. Assim, a Geografia Física possui duas
características básicas: sua proximidade com as ciências naturais e a outra direcionada
atenção às alterações do quadro natural do planeta com proximidade da Ecologia e da
Geografia Humana.
A geografia física vem reconhecendo e utilizando a bacia hidrográfica como
unidade espacial em seus estudos desde a década de 1960. Oliveira (2002, p.128) expõe
que Horton (1945) e Strahler (1952), já utilizavam essa delimitação em seus trabalhos
expondo que estes “estão entre os pioneiros em considerar a bacia hidrográfica como
unidade ecossistêmicabásica”.
Segundo Souza (2000) o conhecimento e a análise dos recursos naturais são
importantes, pois melhoram o entendimento das condições ambientais, o que gera
bem-estar para sociedade em geral. Como ressalta Guezzi (2003) o planejamento ambiental nas bacias hidrográficas pode minimizar os impactos ambientais, orientando a
ocupação humana para assegurar as áreasde preservação ambiental, garantindo uma
melhor conservação dos recursosnaturais.
Para melhor detalhamento da área, construiu-se um mapa síntese que representa a unidade geossistêmica (sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas), com seus
geofácies. Com o intuito de analisar e estabelecer uma melhor compreensão a respeito
dos níveis de estabilidade ecodinâmica, os mesmos foram relacionados à cada geofácie
em questão.(ver mapa01)
1.2.1 Geofácies
Platô Sub-Úmido
Compreende a superfície de cimeira com um relevo colinoso de topos arredondados e vertentes íngremes em forma de “V” (Figura 1A), as colinas separam-se por
vales profundos com presença de alvéolos. Apresentando níveis altimétricos entre 700
e 900m. Em alguns trechos há alternância de alongamento e estreitamento no fundo
dos vales, tais aspectos influem diretamente sobre os outros componentes geoambientais em função da deposição de sedimentos sobre a própria cobertura vegetal, logo
sobre as diferentes formas de uso e ocupação do solo.
Nesse geofácie tem-se a predominância dos argissolos, revestidos pela caatinga arbustiva e mata seca. Os índices pluviométricos concentram-se no período de janeiro a
maio, apresentando rios e riachos com regime intermitente. A vegetação que se destaca é a floresta subcaducifólia tropical pluvial e subperenifólia tropical pluvio- nebular.
(Figura1B).
Sobre a forma de uso e ocupação do solo predomina plantações de milho, feijão,
mandioca, café de sombra. Vale ressaltar que vastas áreas foram desmatadas para dar
lugar ao cultivo de plantas frutíferas como bananeira, mangueira, caju e outras, descaracterizando a paisagem que antes era formada por espécies arbóreas como a aroeira
(Myracrodrumurundeuva), mulungú (Erythrina velutina), ingazeira (Lonchocarpussericeus) e, etc. As residências são bem modestas e encontram-se pela área várias casas
de farinha, umas abandonadas e outras ainda em fabricação.
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O Platô sub-úmido foi classificado como um ambiente fortemente instável, pois
apresenta relevos dissecados e vertentes íngremes, presença de processos morfogenéticos e clima de semiaridez, além disso, a vegetação encontra-se descaracterizada e
solos erodidos verificando clara deterioração.
Figuras 1A-Vertentes íngremes na sub-bacia. 1B- Presença da floresta subcaducifólia
tropical

Fonte: Martins, 2015

Vertente Norte
Corresponde às áreas de encostas entre as altitudes de 100 e 500m, com caimento topográfico em direção ao fundo do vale, situa-se mais a leste da área do platô na
margem esquerda do riacho. A área de contato entre o platô e o fundo do vale, apresenta significativo número de afloramentosrochosos.
Por esta vertente perpassam os riachos e pequenos cursos d’água (nascentes)
que vão dando origem ao curso principal do riacho. Riachos esses caracterizados como
intermitentes, existindo água corrente em seus leitos apenas no período de chuvas que
não passa de cinco meses e durante o restante do ano não existem fluxo hídrico, o que
limita o uso agrícola local. São áreas que apresentam certa homogeneidade do ponto
de vista ambiental, possibilitando um melhor entendimento da caracterização da paisagem.
O solo predominate é o argissolo com drenagem de padrão dendritico/subdendritico. A cobertura vegetal apresenta floresta subcaducifólia tropical pluvial de mata
seca. Vale ressaltar, que a cobertura vegetal nessas áreas de encostas deve ser preservada para evitar o deslizamento do material, que por sua vez, irão colmatar o fundo
dos vales, intensificando os processos de inundação durante o período chuvoso, que
por sua vez chegam em torno de 216 mm anuais nos meses mais chuvosos.
Quanto ao uso e ocupação, estas áreas apresentam fortes limitações devido à declividade acentuada, são, portanto, ocupadas em alguns trechos com culturasanuais de milho, feijão e mandioca, desenvolvem-se cultivos tradicionais, tanto temporários como
permanentes.
Assim, as ações intempéricas agem com maior intensidade sobre essa área,
impulsionando os processos morfogenéticos proporcionando, de acordo com Tricart
(1977), um meio fortemente instável.
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Vertente Sul
São áreas de encostas entre 100 à 500m de altitude, com caimento topográfico
ao fundo do vale (Figura 2A). Esse geofácie corresponde à margem direita do riacho
Contendas compreendida entre a superfície de platô sub-úmido e da superfície de alto
vale.
Dentre os solos desse geofácie tem-se os argissolos vermelho-amarelo, propiciando uma vegetação exuberante, devido aos solos profundos. A precipitação pluviométrica chega a atingir 280 mm nos meses mais chuvosos de janeiro a abril.
O uso e ocupação são menos intensos, devido à elevada declividade, o que dificulta
o uso do solo, ainda assim é bem diversificado apesar de ser em pequena escala apresentando áreas de plantação de banana, mangueira, mandioca, café de sombra e casas
pontuadas de baixa infraestrutura. Na área, observamos ainda, grandes afloramentos
rochosos. Nas áreas mais rebaixadas, precisamente nos flancos mais retilíneos, temos
uma vegetação de floresta mais preservada.
Esses geofácies possuem níveis de erosão pouco acentuados, a vegetação bem
preservada em quase toda a sua extensão, com o predomínio da floresta subcaducifólia tropical pluvial (Figura 2B), apresenta ainda maior grau de preservação da mata ciliar ao redor dos riachos, contribuindo para uma boa permanência de água e umidade
dessasáreas.
Desta forma, essas condições de maior grau de preservação possibilitam enquadrá-lo como um ambiente mais equilibrado, com dinâmica mais estável, mas que ao
mesmo tempo passa por processos de uso e ocupação, geradores de instabilidade de
sua dinâmica, sendo assim, um ambiente instável.

2A-Áreas com caimento topográfico ao fundo do vale. 2B-Predomínio da floresta subcaducifólia tropical
pluvial;
Fonte: Martins, 2015 Alto Vale

Vale encaixado entre as vertentes norte e sul, apresentando um relevo entalhado, tipo corredor ou depressão longitudinal, ocupada pelo riacho Contendas e seus
afluentes, com uma altitude entre 100 a 300m. Essa unidade também apresenta feições
geomorfológicas singulares, com mares de morros, típicos de rochas graníticas. .
Algumas das nascentes encontram-se nessas áreas, a cobertura vegetal bastante desmatada devido a forte presença da ocupação humana, com suas práticas de agricultura de subsistência.
A vegetação é mais preservada devido à declividade do vale, porém apresenta
uma alteração devido à mudança do clima, pois as áreas se encontram em uma faixa
de transição entre o maciço e a depressão sertaneja, havendo assim uma diminuição
significativa naprecipitação.
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Este geofácie foi classificado como ambiente de transição onde a dinâmica atual
distingue-se pelas intervenções pedogênese/morfogênese, incidência moderada dos
processos erosivos areolares. Apresenta áreas de diminuição dos efeitos das chuvas,
com relevo mais rebaixado e solos moderadamente profundos.
Superfície de Aplainamento
Áreas de aplainamento apresentando altitudes entre 60 e 100m, estendem-se
desde o sopé do alto vale (300m) até a desembocadura do riacho Contendas no açude
Acaraú Mirim. Forma a planície fluvial, constituída de terraços aluvionais e áreas de
deposição de sedimentos finos que vão sendo carreados pelorio.
Nessas áreas,encontram-se os neossoloslitólicos e no leito os solos aluvionais. A vegetação constitui-se de arbustos e com a presença da capoeira, atrelado a forma de uso e
ocupação do solo ao longo dosanos.
Este geofácie foi classificado como ambiente fortemente instável, por possui
uma baixa capacidade protetora exercida pela vegetação sobre os solos, vegetação caatinga bastante descaracterizada, solos erodidos pelo efeito de intensos desmatamentos, evidenciando clara deterioração ambiental e da capacidade produtiva dos recursos naturais.
Planície Fluvial do riacho Contendas
Apresenta altitude entre 60 e 100m e corresponde às áreas do riacho Contendas,
que atravessa o perímetro urbano da cidade de Massapê, sofrendo assim, diversos
impactos como: derrubada da mata ciliar, construção em suas margens, plantio inadequado e poluição.
As áreas ribeirinhas dessa planície têm a função de manter estáveis os taludes
dos rios atuando como protetor contra o processo de assoreamento, servindo também,
para filtrar a água e os sedimentos antes da chegada ao leito.
Nesse âmbito, procura-se compreender todos os fatores que podem interferir
diretamente na planície fluvial do riacho Contendas. Já a mata ciliar no decorrer do riacho encontra-se descaracterizada constando de uma vegetação secundária. Em muitos
dos trechos a calha do riacho encontra-se assoreada e mal definida, não existindo um
desnível significativo entre o nível de base local com a superfície circunjacente.
Ao longo dos estudos e análise do novo Código Florestal chegamos à conclusão
que se deve manter 50 metros de APP a partir do leito menor do riacho Contendas,
visto que a média da largura do riacho ao calcular apresentou 25,75m em estação seca,
essa área deve ser respeitada para que o objetivo de preservação seja alcançado. No
estudo, constatou-se que o ordenamento da cidade de Massapê não tem respeitado a
APP, visto que as casas se encontram a menos de 50m da calha do riacho, como também, plantações e balneários sendo que a área de APP para esse local é de 50 metros.
Quanto à classificação do geofácie segundo a ecodinâmica, tem-se um ambiente
fortemente instávelpor apresentar áreas desmatadas que mostra uma degradação do
ambiente comprometendo a capacidade de resiliência dos recursos naturais.
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Mapa 01- Compartimentação geoambiental

Fonte: Martins, 2015

1.2.2
PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL	PARA
-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHOCONTENDAS

A

SUB-

Ao concluir a análise geoambiental da sub-bacia, verificaram-se vários problemas decorrentes do mau uso e ocupação do espaço. Dessa forma, foram necessárias
ações que procurassem melhorar a qualidade ambiental da área em estudo, no caso a
proposta de zoneamento ambiental.
O zoneamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente. A Lei nº 6.938ª de 31/08 de 1981 é uma ferramenta que tem por objetivo
principal o planejamento do uso do solo, baseado nas características de cada localidade e de forma a mapear o potencial de cada região, definindo os usos possíveis sem
comprometer os recursos naturais e o meio ambiente, ou seja, é um meio de restringir
o uso do solo, definindo quais atividades podem ser executadas em cada área delimitada, a fim de garantir a sustentabilidade a longo prazo, para que o efetivo planejamento seja possível.
Pensando nisso, foi elaborado um zoneamento para sub-bacia hidrográfica do
riacho Contendas (Ver mapa 02) que possibilite um desenvolvimento econômico, em
contrapartida com a conservação ambiental. Os critérios estabelecidos foram à declividade, conservação e uso/ocupação do solo.
Conforme esses critérios tem-se as seguintes zonas: (Mapa 2):
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•

Zona de PreservaçãoAmbiental

•

Zona de ConservaçãoAmbiental

•

Zona de RecuperaçãoAmbiental

•

Zona de UsoDisciplinado

1.1.1.1 Zona de PreservaçãoAmbiental
Correspondem às áreas com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades locais e tem como objetivos básicos,
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursosnaturais.
Nessa zona classifica-se a vertente sul e platô sub-úmido, as quais apresentam
um relevo em declive acentuado maior que 45 à 75%. Dessa forma, propõe-se que
essa área seja mantida em preservação permanente para manutenção da vegetação
nas encostas e topo do maciço. Ficando estabelecido que essa zona será reservada às
atividades de pesquisa, ecoturismo e monitoramento ambiental.
Dessa forma, a zona de Preservação Ambientalé de grande importância para a
preservação das nascentes, já que a Serra da Meruoca é um divisor de água de duas
bacias importantes, a do Coreaú e Acaraú, abrigando nascentes de rios que são tributários dessas duas bacias.
1.1.1.2 Zona de ConservaçãoAmbiental
São áreas que apresentam declividade entre 20 a45% e formam a zona onde é
possível a convivência do homem com o ecossistema, apresenta características naturais, culturais e paisagísticas que são relevantes para preservação. Nessa área pode
apresentar densidade populacional e construtiva consolidada, que necessita de restrições especificas e controle da ocupação. Nesse caso, refere-se às áreas da sub-bacia
hidrográfica onde o homem já se introduziu, mas que ainda não sofreram grandes
agressões, o que possibilita atividades para o turismo ecológico, desde que obedeça ao
plano de controleambiental.
As áreas agrícolas já existentes podem ser mantidas, ficando impedido a sua
expansão, pois essas áreas necessitam de um manejo agrícola adequado que evite os
processos erosivos. Recomenda-se um programa de cultivo agroflorestal, pois irá contribuir com a melhoria do microclima. Os sistemas agroflorestais, implicam no manejo
sustentável da terra, aumentando a produção total, combinando a agricultura, fruticultura e silvicultura ou pecuária, simultaneamente. Na sub-bacia a área que compreende essa zona é a vertente norte.
A zona de conservação não é protegida por lei, por isso as formas de uso e
ocupação são mais intensas, recomenda-se para as áreas de encosta, plantio em nível e
mecânico através do cultivo em terraços, pois cria obstáculos na descida da enxurrada,
diminuindo a velocidade de arraste e aumentando a infiltração de água no solo. É importante ressaltar, que haja uma mudança de postura, em relação à queima realizada
pelos agricultores, para técnicas menos nocivas ao ambiente, assegurando a capacidade produtiva do solo. É importante um acompanhamento técnico com os agricultores,
que recebam cursos de capacitação para melhor uso dosolo.
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1.1.1.3 Zona de RecuperaçãoAmbiental
Diz respeito às zonas de declividade entre 8 a 20%, onde a deterioração ambiental já está muito acentuada e que necessita de uma intervenção urgente. Nessas áreas
são praticadas atividades como a agricultura e o pastoreio, levando ao empobrecimento e lixiviação do solo, apresentando solo exposto e recoberto por uma vegetação
arbustiva e extrato herbáceo.
A área que corresponde a essa zona é a superfície de aplainamento, onde se
localiza a sede urbana e onde há a retirada da vegetação ribeirinha, provocando impactos ambientais significativos. Nessa zona devem haver usos proibidos, a fim de
manter um equilíbrio, para recuperar seu grau de estabilidade natural. Dentre as ações
imediatas, recomenda-se o reflorestamento e estagnação de práticas agrícolas nos trechos mais afetados.
Os fatores que aceleram esses processos de degradação estão vinculados a práticas inapropriadas de agricultura que comprometem a capacidade natural dos solos.
A criação dessa zona surge com o objetivo de estabilizar o uso dos recursos naturais,
sendo necessária a criação de um projeto de recuperação de áreas degradadas, que
estabelecerá os procedimentos a serem adotados para a recuperação dessazona.
1.1.1.4 Zona de UsoDisciplinado
Essa zona compreende as áreas de declive entre 0 a 8%. É destinada ao uso disciplinado das variáveis naturais, levando em conta as condições naturais do ambiente,
incluem-se nessa zona as áreas de várzea do riacho Contendas, seus tributários, os arredores do açude Acaraú Mirim e a depressão sertaneja de Massapê, todas essas áreas
devem obedecer a restrições devido à vulnerabilidade em que se encontram.
O processo de ocupação dessa zona deve ocorrer respeitando a legislação ambiental para que não haja processos de ocupação irregular que tragam danos futuros, a
exemplo,as áreas de APP que ao sofrer impacto é necessário adotar políticas públicas
que envolvam a sua recuperação, monitoramento e fiscalização, ou seja, a ocupação
urbana dessa zona deve assegurar o uso sustentável que garanta a qualidade de vida
da população e dos recursos hídricos.
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Mapa 02- Zoneamento ambiental

Fonte: Martins, 2015

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa pesquisa foi possível fazer uma análise e proposta geoambiental
da sub-bacia hidrográfica do riacho Contendas. Seguindo os procedimentos técnicos-metodológicos foi identificado o estado de conservação das unidades geoambientais,
ficando evidente que no geossistema em questão há níveis diversificados de degradação ambiental, sendo mais acelerada na vegetação, erosão do solo, na ocupação relativa aos cultivos inadequados, principalmente nas encostas da Serra da Meruoca e na
descaracterização das áreas de nascentes dos riachos. Portanto, ao analisar a sub-bacia
hidrográfica do riacho Contendas, verifica-se um contexto de apropriação inadequada
ao longo dos anos.
Com a compartimentação geoambiental foi possível destacar as potencialidades e limitações de cada área, sendo assim, mais fácil realizar a classificação da ecodinâmica dos ambientes. Nesse panorama, verificou-se que a sub-bacia apresenta forte
grau de instabilidade na vertente norte e superfície de aplainamento, decorrentes dos
impactos e da alta vulnerabilidade dos componentes naturais, ou seja, consta de uma
área rica nos fatores socioeconômicos e naturais, o que acarreta um ambiente com uma
alta capacidade de carga, tornando a mesma insustentável.
A degradação ocasionada pelas atividades econômicas pode trazer uma série
de problemas, visto que no topo das chapadas, ocorre a infiltração da água que podem
alimentar mananciais em suas vertentes. A erosão nessas áreas é pequena, mas podem
aumentar à medida que essas atividadessedesenvolvamnasvertentes.Nessesentido,es
sapesquisabuscoucontribuirpormeio de uma proposta de zoneamento ambiental que
apresentasse os impactos das zonas, a fim de solucioná-los ou minimizá-los.
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INTRODUÇÃO
A água é indispensável para a sobrevivência e manutenção da vida na Terra.
Grandes civilizações, como as do Egito, Mesopotâmia, Índia, Sri Lanka, China,
se estabeleceram e desenvolveram em função de rios. Dessa forma, o homem vem
interagindo com os sistemas fluviais há mais de 5.000 mil anos e, em especial nas
últimas três décadas, praticamente todos os sistemas fluviais do planeta sofreram ou
sofrem algum tipo de interferência humana. (LATRUBESSE; STEVAUX, 2017).
As cabeceiras também chamadas de nascentes, fontes, minadouro, mina,
lacrimal, pantanal manancial, é uma área onde se origina um canal fluvial. Pode
constituir uma área grande de forma que seus limites não podem ser definidos com
facilidade (GUERRA; GUERRA, 2015). Calheiros et al. (2004) afirmam que as nascentes
são um afloramento do lençol freático, que vai originar uma fonte de água de acúmulo
(represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios), as nascentes se localizam “em
encostas ou depressões do terreno ou ainda no nível de base representado pelo curso
d’água local; podem ser perenes (de fluxo contínuo), temporárias (de fluxo apenas
na estação chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por apenas
alguns dias ou horas)”. (CALHEIROS et al., 2004, p. 15)
Quando as águas fluviais entram em contato com efluentes domésticos,
industrial e agrícola, pode acarretar em risco sanitário para os seres humanos que tem
contanto com a água afetada, e para a biodiversidade do ambiente devido à presença
de microrganismos patogênicos e compostos químicos, como surfactantes. (ESTEVES,
2011).
As cabeceiras iniciam os canais de primeira ordem de uma bacia hidrográfica por
isso a sua conservação e proteção é de extrema importância para o sistema fluvial como
um todo. O Código Florestal Brasileiro define como Áreas de Proteção Permanente –
APP as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros (BRASIL, 2012).
Este trabalho teve como objetivo geral analisar as condições das nascentes do
Igarapé do Mindu; e como objetivos específicos: realizar a análise bacteriológica das
águas das de suas nascentes; e entender como o relevo e sua ocupação na área de
entorno afetam estas cabeceiras.
1
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2. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos essenciais para o desenvolvimento da
pesquisa compreenderam a caracterização da área de estudo. Pesquisas de Campo
e Bibliográficas. Análise bacteriológica das nascentes. Técnicas de Sensoriamento
Remoto foram utilizadas para subsidiar a mesma.
2.1 Área de Estudo
A cidade de Manaus se localiza geograficamente na margem esquerda do rio
Negro, próximo à sua foz no rio Solimões, onde se forma o rio Amazonas. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia – IBGE a população estimada
da cidade no ano de 2018 era de 2.145.444 habitantes. O Parque Municipal Nascentes
do Mindu (Figura 1), onde se localiza a cabeceira do Igarapé do Mindu, fica localizado
na zona leste da cidade, no bairro Jorge Teixeira, um dos mais populosos da cidade.
Figura 1 – Localização do Fragmento Florestal dentro do Parque Municipal Nascentes
do Mindu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.

O parque foi institucionalizado em 15 de março de 2006 pelo decreto N° 8.348,
tratando-se uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com uma área total de
161.625,75 m² com um perímetro de 1.895,75 m lineares. O parque tem como objetivo
principal proteger as nascentes do rio Mindu, proteger as amostras ecossistêmicas e
integrar a sociedade com a dinâmica natural através de eventos. (MANAUS, 2006).
O parque foi criado com o intuito de proteger a cabeceira do rio Mindu no ano
de 2006, em área de expansão urbana, reflexo do contínuo fluxo migratório para cidade
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que a partir da década de 1980, se adensa para as zonas norte e leste, onde o parque
se localiza. Portanto, a interferência humana já ocorria nas nascentes antes da criação
do parque, tanto que se notam estruturas de residências desapropriadas dentro das
dependências do parque.
2.2 Pesquisas de Bibliográficas e de Campo
As pesquisas bibliográficas foram realizadas em livros, teses, dissertações,
artigos, trabalhos completos em anais de eventos. Foram realizadas pesquisas de
campo para verificar as formas de relevo, mensurar feições erosivas e compreender a
dinâmica geomorfológica atual na área de entorno da cabeceira; e coletar amostras de
suas águas, para posterior análise bacteriológica.
2.3 Análise bacteriológica das nascentes
Foi coletada uma amostra de água cada uma das três nascentes do Mindu, sendo
nomeada nascentes 1, 2 e 3. Para evitar possíveis alterações nas amostras, as coletas
foram realizadas após 24 horas de evento de precipitação. A coleta foi realizada de
acordo com o Manual de Análise de Água da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
(BRASIL, 2010), com o auxílio de luvas, a fim de evitar possíveis contaminações. No
laboratório da faculdade Estácio do Amazonas foi realizado a semeadura das amostras
de água em placas de Petri descartáveis com aproximadamente 15 ml de Ágar
Nutriente, para evidenciar a maior quantidade de espécies bacteriológicas possíveis.
Foi coletada uma gota de água do frasco e então semeada na placa com meio de cultura,
no formato de estria. Posteriormente, as placas foram armazenadas em estufa própria
para crescimento bacteriano (37,5°C) por 24 horas.
Para o cultivo em caldo TSB (Trypic Soy Broth), utilizou-se uma pipeta automática
de 1000 microlitros com ponteira estéril. Desse modo, foi adicionado 1 ml (equivalente
a 1000 microlitros) da água coletada das nascentes em cada tubo de ensaio com 2ml
do caldo. Terminado este processo, foram colocados na estufa bacteriana (37,5°C) por
24 – 48 horas, para seu crescimento, o crescimento de microrganismos é indicado pela
turbidez na amostra.
Após o período de incubação, foi feita a semeadura por esgotamento das
bactérias, a fim de obter culturas puras e identificá-las em nível de gênero. Após a
devida esterilização da alça de platina, ela foi mergulhada no caldo nutritivo com
cultura mista (que contém mais de um microrganismo) e semeada em estrias na
superfície de um meio nutritivo, como o Ágar Nutriente (TORTORA, 2012).
Com as culturas crescidas no meio, pegou-se um esfregaço da colônia mais
pura e isolada (verificou-se as colônias na lupa) e fez-se o esgotamento em meio E.M.B.
(Eosina Azul de Metileno), Cetrimide e Ágar Manitol. O meio Cetrimide é utilizado
para a identificação de Pseudomonasaeruginosa e suas cepas (PISANI et al., 2007). O
meio E.M.B indica bactérias da família Enterobacteriaceae, que podem causar problemas
gastrointestinais (ABREU e CABRAL, 2003).
2.4 Uso de Sensoriamento Remoto
Técnicas de sensoriamento remoto foram empregadas como subsídios à
pesquisa. As imagens utilizadas são do satélite japonês ALOS, sensor PALSAR, com
resolução espacial de 12,5 metros, disponibilizados pelo Alaska Satellite Facility,
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disponível em: https://www.asf.alaska.edu. As imagens foram corrigidas no software
Quantum-GIS e trabalhadas usando o software GRASS 8.
Foi calculada a declividade do relevo da área de entorno das nascentes, usando
as fórmulas propostas por Horn (1981) em porcentagem. Os resultados obtidos foram
comparados e agrupados de acordo com a classificação da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2006) que classifica as formas de relevo em seis
classes: plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado,
de acordo com a declividade do terreno (Quadro 1).
Quadro 1 – Classes de declividade do terreno

Fonte: EMBRAPA, 2006.

Declividade (%)

Forma do Relevo

0 -3
3-8
8 - 20
20 - 45
45 - 75
75 -

Plano
Suave Ondulado
Ondulado
Forte Ondulado
Montanhoso
Escarpado

Foram calculadas as curvaturas de perfil (Profile Curvature), vertical, e curvatura
tangencial (Tangencial Curvature), horizontal, do relevo. A curvatura de perfil é a taxa
de variação da declividade medida na direção perpendicular à vertente, e exprime o
comportamento de aceleração/desaceleração de fluxos sobre a superfície topográfica.
Os valores positivos indicam curvaturas côncavas (desaceleração de fluxo) e valores
negativos indicam curvaturas convexas (aceleração de fluxo) (GROHMANN, 2008, p.
51).
A curvatura tangencial é medida na direção perpendicular à declividade da
vertente, e exprime a relação de convergência/divergência de fluxos sobre a superfície.
Valores positivos indicam vertentes côncavas, fluxo convergente, e valores negativos
indicam vertentes convexas, fluxo divergente (Figura 2) (GROHMANN, 2008, pp. 5152).
Foi analisada a relação entre as curvaturas de perfil e tangencial para entender
como se comporta a dinâmica da vertente quanto à erosão e o tipo de fluxo que
predomina na encosta. Com isso é possível identificar se a forma da vertente pode
contribuir com carreamento de sedimentos para as nascentes e, levando em conta a
ocupação humana, o transporte de resíduos sólidos e/ou esgoto para as nascentes,
impactando a qualidade das águas.
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Figura 2 – Relação entre curvatura de perfil, vertical, e curvatura tangencial (Tangential
Curvature), horizontal

Fonte: GROHMANN, 2008.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Análise Bacteriológica das Nascentes do Mindu
A partir da análise bacteriológica das águas das nascentes do Igarapé do
Mindu, identificou-se a presença de bactérias dos gêneros Pseudomonas, Staphylococcus
e Escherichia. A bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada a partir do meio
Cetrimide sendo que as colônias desse gênero são as que melhor se desenvolvem
no meio, tornando perceptível a diferença de classificação de outros gêneros. Com o
meio E.M.B foi identificada a bactéria Escherichia coli que, quando semeada neste meio,
adquire a coloração verde metálico devido à formação de um corante sob condições
ácidas e pode causar problemas de trato gastrointestinal (HORVATH; ROPP, 1974).
As bactérias de gênero Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus
spp. e levedura Candida spp foram identificas nas nascentes 1 e 2 (Figuras 3 a, b)
tornando evidente que ambas estão poluídas. O fato de ter sido encontrada a bactéria
Escherichia coli indica que as nascentes 1 e 2 tem potencial para transmissão de doenças
de veiculação hídrica e causar problemas de trato gastrointestinal. Para a nascente
3 (Figura 3 c), não foi identificada crescimento de microrganismos indicando que a
nascente segue preservada.
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Figuras 3 a, b, c – Nascentes do igarapé do Mindu
Figura 2 a – Coleta de água para análise laboratorial da nascente de número 1. Foto:
Clarice Virgínia Santos Goiabeira, 2018. Figura 2 b – Nascente de número 2. Figura
3 c – Coleta de água para análise laboratorial da nascente número 3. Fotos: Matheus
Silveira de Queiroz, 2018.

As nascentes mais afetadas com a presença humana foram as de número 1 e 2.
Na primeira encontram-se resíduos domésticos, e por se localizar no sopé da encosta,
essa nascente recebe atualmente as águas de esgoto doméstico que são liberados na
rua e direcionados para a vertente, além dos resíduos sólidos que são carregados para
o sopé da encosta pelas águas pluviais. A segunda foi represada para a construção de
uma piscina natural, o que ocasionou um aumento na quantidade de água acumulada
nas nascentes e que passou a receber uma carga de poluentes devido o seu uso como
balneário. Na sua proximidade também é possível observar a presença de resíduos
sólidos.
A nascente de número 3 permanece intacta e sem a presença de microrganismos
patogênicos, causadores de doenças de veiculação hídrica. No topo da encosta, á
montante da mesma, localiza-se a Casa de Retiro Vicente Cañas, que acabou criando
uma barreira impedindo o acesso de pessoas, e o despejo de resíduos sólidos e águas
servidas na encosta.
3.2 Análise do Relevo da área de entorno das cabeceiras do Igarapé do Mindu
As condições de erosão superficial de uma encosta são controladas pelo
clima, litologia, manto de intemperismo, topografia, cobertura vegetal e uso do solo.
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Parâmetros morfométricos, como forma, declividade (Figura 4) e extensão da encosta
são importantes para definir a intensidade da erosão superficial (LATRUBESSE,
STEVAUX, 2017).
Figura 4 - Declividade do Relevo no Parque Nascentes do Mindu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.

A área onde se localizam as cabeceiras do igarapé do Mindu é classificada como
plana ou levemente ondulada, de acordo com a classificação da Embrapa (Quadro 1).
Nas áreas planas (declividade de 0 a 3%) a erosão devido ao impacto dos pingos de
chuva (splash) é mais comum que a erosão por escoamento laminar (LATRUBESSE,
STEVAUX, 2017), porém como a vegetação local é densa, esta amortiza o impacto
das gotas de chuva no solo, reduzindo os processos erosivos. Nas áreas de encostas
a declividade do relevo, varia de 8 a 45%, caracterizando o terreno como ondulado e
forte ondulado, os processos erosivos podem ser deflagrados, promovendo a erosão
laminar que podem evoluir para feições erosivas do tipo sulcos, ravinas e voçorocas.
Guerra (2011) coloca que ao longo do perfil de uma encosta ela raramente é
classificada em apenas um único tipo de forma, mas que existem combinações entre
si. A forma das encostas é importante para mensurar e compreender o papel dos
processos erosivos que as atinge (GUERRA, 2011; 2002; 2007; SELBY, 1993). A forma da
vertente, convexa ou côncava, influencia no tipo de fluxo da vertente e pode acelerar
ou desacelerar os processos erosivos (Figuras 5, 6).
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Figura 5 – Curvatura tangencial (Tangential Curvature) do relevo no entorno do
Parque Municipal Nascentes do Mindu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.

Figura 6 – Curvatura de Perfil (Profile Curvature) do relevo no entorno do Parque
Municipal Nascentes do Mindu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.
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A encosta da área de entorno o Parque Nascentes do Mindu, posicionada
para a direção Sudoeste (SW) apresenta curvatura tangencial (tangential curvature)
predominante côncava, indicando que a mesma converge os diferentes fluxos em
direção ao sopé da encosta. Na curvatura de perfil (profile curvature) predomina a forma
convexa, que indica que o fluxo das águas pluviais acelerado ao longo da vertente,
ou seja, a encosta tem uma susceptibilidade natural para erosão por fluxo acanalado
superficial (MOSLEY, 1974).
Esta encosta permanece vegetada o que é um fator que colabora para a redução
da erosão do solo e movimentos gravitacionais de massa (GUERRA; BOTELHO, 2003;
GUERRA, 2011; JORGE; GUERRA, 2013). O topo desta encosta é densamente ocupado
e apresenta o solo impermeabilizado o devido às obras de infraestrutura e construção
de áreas residenciais e comerciais, acarretando na redução das taxas de infiltração
das águas pluviais, aumentando o escoamento superficial, cujo fluxo é direcionando
para a base da encosta. Além das águas pluviais, os esgotos domésticos são lançados
diretamente na encosta, visto que o bairro não possui rede de esgoto. Estes fatores
somados à susceptibilidade natural das encostas à erosão promoveu a formação de
duas feições erosivas do tipo voçoroca (Figuras 7 a, b).
Figuras 7 a, b – Feições erosivas do tipo voçoroca no Parque Municipal Nascentes do
Mindu

Fotos: Matheus Silveira de Queiroz, 2018.

A voçoroca da figura 7a possui da cabeceira (headcut) à base aproximadamente
20 metros, sendo que essa é uma medida aproximada, pois a voçoroca é de difícil
acesso. A voçoroca da figura 7b possui 2 metros de altura (h). Ambas tiveram sua
formação potencializada pela ação antropogênica, sendo a 3a voçoroca receptora de
efluentes domésticos e do escoamento das águas pluviais; a voçoroca 7b tem próximo
de sua cabeceira empreendimentos que utilizam grande volume de água que é escoado
para a encosta, agravando o processo erosivo do tipo remontante. Ambas possuem
resíduos sólidos em suas bases.

173

O material removido pela erosão é transportado para as áreas mais baixas
do relevo (plano e levemente ondulado) onde se localiza as nascentes do Mindu. O
material removido das voçorocas e das encostas pode vir a afetar a rede de drenagem
e as nascentes, pois além dos sedimentos, são transportados resíduos sólidos que
comprometem a qualidade da água.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As condições atuais, biológicas e geomorfológicas, das cabeceiras do Igarapé
do Mindu, bem como do relevo que as circunda estão sujeitas a interferência antrópica
promovendo alterações das condições naturais daquela área. As águas de duas,
das três nascentes existentes, apresentaram a presença de microrganismos do tipo
Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli e Staphylococcus spp. e levedura Candida spp.
que podem causar problemas de trato gastrointestinal. A ocupação humana anterior
à criação do parque e a ocupação do topo das encostas contribuíram para a condição
atual das nascentes, sendo que apenas a nascente de número 3 segue preservada.
O relevo do entorno possui tendências, devido à forma da vertente, ao
agravamento dos processos erosivos; e a ocupação humana no topo da encosta
direciona o escoamento, em fluxo acanalado, das águas pluviais e dos esgotos das
residências propiciando o aparecimento de duas feições erosivas do tipo voçoroca.
Estas condições podem vir a afetar a cabeceira devido ao acréscimo de sedimentos e os
resíduos sólidos que são descartados nas encostas e dentro das voçorocas.
Nota-se que a delimitação do Parque não foi o suficiente para impedir que as
nascentes do Mindu fossem afetadas. É necessária uma revisão do plano de ação do
Parque em conjunto com os órgãos governamentais e sociedade civil organizada para
buscar soluções junto a população residente visando mitigar os efeitos antrópicos que
a cabeceira do rio Mindu vem sofrendo nos últimos anos.
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Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas

INTRODUÇÃO
No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH foi instituída por
meio da Lei Federal n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, designando instrumentos para a
gestão de recursos hídricos de domínio da União, além de criar o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH.
Nesse contexto, o objetivo da PNRH é estabelecer um pacto nacional para
a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de
água, em qualidade e quantidade, gerenciando as demandas e considerando a água
como elemento estruturante para implementação das políticas setoriais, sob a ótica do
desenvolvimento sustentável.
Para alcance do objetivo elencado, a PNRH conta com a aplicação de seus
instrumentos, que são: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos
de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos
de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a compensação
a municípios; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
A partir desse novo arcabouço legal, conhecido por seu caráter descentralizador,
por criar um sistema nacional que integra União e Estados, e participativo, por inovar
com a instalação de Comitês de Bacias Hidrográficas -CBH’s que unem poderes públicos
nas três instâncias, usuários e sociedade civil na Gestão de Recursos Hídricos, a PNRH
é considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos pelo
uso das águas, por meio dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas, e
arbitrar conflitos no âmbito administrativo (BRASIL, 2018).
Vale ressaltar que os CBH’s são organismos colegiados que fazem parte do
SINGREH e estão previstos na Constituição Federal desde 1988. A sua composição
diversificada e democrática contribui para que todos os setores da sociedade com
1
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interesse sobre a água na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua
gestão (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2018).
A partir desse cenário nacional, o Estado do Amazonas instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos – PERH e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hídricos – SEGRH por meio da promulgação da Lei Estadual n.º 2.712, de
28 de dezembro de 2001, sendo reformulada através da Lei n.º 3.167, de 28 de agosto
de 2007, nos mesmos moldes da PNRH e do SINGREH.
Dessa forma, este trabalho abordará a seguinte problemática: Em que cenário e
perspectivas futuras se encontra o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu e
qual sua relevância para a Gestão dos Recursos Hídricos no Estado do Amazonas?
Em decorrência da problemática apontada, o referido estudo será justificado
pelo fato de realizar uma análise situacional da trajetória do Comitê, assim como
elucidar os possíveis desafios e experiências relacionadas à gestão desse importante
recurso.
Portanto, o objetivo desta pesquisa é abordar a trajetória, realidade atual e
perspectivas futuras do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu e seu
contexto na Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa é caracterizada como revisão bibliográfica e documental,
sendo classificada como qualitativa e exploratória, além de ter tido como suporte à
base de dados Google Acadêmico.
Dessa maneira, a revisão bibliográfica e documental tem como finalidade colocar
o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido
transcritos por alguma forma, querem publicadas, querem gravadas. À vista disso,
a presente pesquisa propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem,
chegando a conclusões inovadoras (MARCONI & LAKATOS, 2010).
Assim sendo, inicialmente foi realizado uma busca sobre a produção de
conhecimento referente à Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas, para
que assim pudesse ter uma visão ampliada sobre o entendimento do tema em questão.
A partir de então foi realizado uma busca inicial onde foram considerados os
títulos e os resumos de teses, dissertações, monografias, artigos científicos e relatórios
técnicos, assim como as legislações nacional e estadual, resoluções, instruções
normativas, portarias e os cadernos de capacitação em Recursos Hídricos da Agência
Nacional de Águas – ANA, selecionando assim as prováveis bibliografias de interesse
que tivessem como palavras chave: Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado
do Amazonas, Comitês de Bacia Hidrográfica e Rio Tarumã-Açu.
Portanto, foram utilizados como critérios de inclusão, as bibliografias que
abordassem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu (visando aproximar
a discussão ao tema) durante todo seu período de existência.
Ao final, foram selecionados os trabalhos que se aproximavam da problemática
abordada, realizando uma síntese dos mesmos para que se pudesse prosseguir com a
revisão de literatura.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
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3.1 A Política Estadual de Recursos Hídricos e outros dispositivos legais
A Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH no Estado do Amazonas
foi reformulada por meio da Lei n.º 3.167, de 28 de agosto de 2007, designando
instrumentos para a gestão de recursos hídricos de domínio do Estado, além de criar o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH.
A referida lei institui no seu Art. 4º, os instrumentos voltados para a gestão,
sendo:
I – o Plano Estadual de Recursos Hídricos;
II – os Planos de Bacia Hidrográfica;
III – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água;
IV – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
V – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
VI – o Fundo Estadual de Recursos Hídricos;
VII – o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos;
VIII – o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas; IX – o
Plano Ambiental do Estado do Amazonas.
Tais instrumentos tem como finalidade estimular o uso racional da água e gerar
recursos financeiros para investimentos na recuperação e preservação dos mananciais
das bacias.
É importante esclarecer que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA
é o órgão gestor dos recursos hídricos no Estado do Amazonas, conforme estabelece a
Lei Estadual n.º 4.193, de 22 de julho de 2015, e o Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas – IPAAM é o órgão executor da Política Estadual de Recursos Hídricos.
Vale destacar também que o Estado do Amazonas possui atualmente os
seguintes dispositivos legais que dão suporte à Gestão de Recursos Hídricos, conforme
detalhamento na
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Tabela 1. Legislações aplicadas à Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas.
Leis
Lei n.º 2.712, de 28 de dezembro de 2001.
Lei n° 3.167, de 28 de agosto de 2007.

Disciplina a Política Estadual de Recursos ídricos, estabelece o Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências.
Reformula as normas disciplinadoras da Política Estadual de Recursos Hídricos e
do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estabelece outras
providências.

Decretos
Decreto n.º 25.037, de 1º de Disciplina a composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH,
junho de 2005.
instituído pelo artigo 64, da Lei n.º 2.712, de 28 de dezembro de 2.001, com as
modificações promovidas pela Lei n.º 2.940, de 30 de dezembro de 2.004, e dá
outras providências.
Decreto n.º 28.678, de 16 de Regulamenta a Lei n.º 3.167, de 27 de agosto de 2007, que reformula as normas
junho de 2009.
disciplinadoras da Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
Decreto n.º 29.249, de 19 de Dispõe sobre a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu,
outubro de 2009.
aprova o seu regime interno e dá outras providências.
Decreto n.º 37.412, de 25 de Institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Puraquequara e dá outras provinovembro de 2016.
dências.
Resoluções
Resolução CERH-AM n.º Estabelece critérios técnicos a serem utilizados pelo Instituto de Proteção Am01, de 19 de julho de 2016. biental do Amazonas – IPAAM para o processo de análise de pedido de outorga do
direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas.
Resolução CERH-AM n.º Estabelece critérios e classifica os usos insignificantes de derivação, captação,
02, de 19 de julho de 2016. acúmulo e lançamento de recursos hídricos de domínio do Estado do Amazonas,
que são dispensados de outorga.
Portarias
Portaria Normativa/SEMA/
IPAAM n.º 001, de 30 de
novembro de 2016.
Portaria Normativa/SEMA/
IPAAM n.º 012, de 20 de
janeiro de 2017.

Dispõe sobre os procedimentos administrativos e documentação necessária para
emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, no âmbito do Estado do
Amazonas, bem como sua respectiva dispensa.
Dispõe sobre os procedimentos administrativos e documentação necessária para
instrumentalização do processo de solicitação ou dispensa de outorga.

Fonte: Amazonas (2001, 2005, 2007, 2009, 2016); CERH (2016); SEMA/IPAAM (2016, 2017).

A partir desses dispositivos legais para a Gestão das Águas no Estado do
Amazonas, a legislação estadual representa uma normatização de planejamento de
recursos hídricos, dotado de fundamentos, instrumentos, metodologias e técnicas para
o alcance de metas e objetivos estabelecidos.
Vale ressaltar que de acordo com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
CERH, o Amazonas está dividido em nove Unidades Estaduais de Gestão de Recursos
Hídricos, que abrangem os seguintes municípios:
I – Rio Negro (São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Novo Airão);
II – Japurá/Médio Solimões (Japurá, Tefé, Coari, Codajás);
III – Alto Solimões (Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá, Jutaí);
IV – Juruá (Guajará, Jutaí, Juruá);
V – Purus (Boca do Acre, Lábrea, Anori);
VI – Madeira (Manicoré, Humaitá, Apuí, Borba);
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VII – Baixo Solimões (Careiro, Careiro da Várzea, Manaquiri, Autazes);
VIII – Região de Manaus (Manaus, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente
Figueiredo); X – Baixo Amazonas (Maués, Urucará, Parintins).
Dessa forma, a partir da implantação dessas unidades de gestão será possível
auxiliar no desenvolvimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos que irá nortear
os caminhos dos demais instrumentos de gestão previstos na Lei n.º 3.167/2007.
3.2 O Comitê de Bacia Hidrográfica e seu contexto na Legislação Estadual
De acordo com a Lei Estadual n. º 3.167, de 28 de agosto de 2007, os CBH’s
integram o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SEGRH e as
decisões sobre uso das águas do Estado serão tomadas dentro do contexto de bacia
hidrográfica por meio de comitês.
Tanto as legislações nacional e estadual, estabelecem que os CBH’s são
órgãos colegiados descentralizados por bacias hidrográficas, sendo compostos por
representantes do governo, usuários da água e sociedade civil. Cada CBH terá uma
Agência de Água que exercerá a função de secretaria executiva de um ou mais comitês.
Vale destacar que as decisões sobre as prioridades para a outorga de direitos
de uso de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica são estabelecidas no âmbito do
comitê. Tais prioridades farão parte do Plano de Recursos Hídricos da bacia. A partir
de então será estabelecido as prioridades para que se condicione o enquadramento
dos corpos de água em Classes de Uso. Ressalta-se ainda que a Classe de Uso está
associada a qualidade da água estabelecida na forma de padrões visando atender as
recomendações da Resolução CONAMA n.º 430, de 13 de maio de 2011.
são:

No Art. 64º da Lei 3.167, as atribuições previstas para os CBH’s, dentre outras,
I – promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e
articular a atuação das entidades intervenientes;
II – arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados
aos recursos hídricos;
III – aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV – acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V – propor ao Conselho Nacional e ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca
expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos
de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI – estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e
sugerir os valores a serem cobrados;
VII – estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo;
VIII – elaborar e aprovar o seu próprio Regimento Interno;
IX – aprovar o Plano de Bacia Hidrográfica respectivo, elaborado pela
SEMA, para integrar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, assim como o
programa de ações imediatas, quando ocorrerem situações críticas.
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É importante salientar que no Art. 67º estabelece que os CBH’s serão compostos
de membros indicados – titular e suplente, representados pela:
I – Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA;
II – Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM;
III – Municípios situados no âmbito de influência da bacia hidrográfica
correspondente, beneficiados ou interessados diretos na gestão dos recursos
hídricos locais;
IV – usuários das águas, representados por entidades associativas
comunitárias, cooperativas ou empresariais;
V – organizações civis de recursos hídricos, entidades ambientalistas e
organizações não governamentais legalmente constituídas, sediadas ou
com atuação na bacia hidrográfica.
Outro ponto importante previsto no Art. 84º, estabelece que caso inexista os
CBH’s e as Agências de Água no Estado, ou por solicitação destes, e enquanto não
estiver aprovado o Plano Estadual de Recursos Hídricos, caberá à SEMA o exercício
das competências estabelecidas para os referidos organismos e, por meio da Secretaria
Executiva de Recursos Hídricos o exercício das funções de Secretaria Executiva dos
Comitês de Bacia Hidrográfica.
Dessa forma, os CBH’s possuem poder de decisão e cumprem papel fundamental
na elaboração das políticas para gestão das bacias, sobretudo em regiões com problemas
de escassez hídrica ou na qualidade da água.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Manaus, capital do Estado do Amazonas, tem uma área física
de 11.401 km2, população estimada para o ano de 2018 foi de 2.145.444 pessoas e Índice
de Desenvolvimento Humano de 0,709, um dos mais baixos do país (IBGE, 2019).
O espaço urbano de Manaus é drenado por quatro bacias hidrográficas, duas
encontram-se integralmente dentro do município – do igarapé do São Raimundo e do
igarapé do Educandos – e duas parcialmente inseridas na malha urbana – do igarapé do
Tarumã-Açu e do rio Puraquequara. Essas duas últimas bacias são os limites naturais
da expansão urbana de Manaus, o rio Puraquequara é o limite pela parte oriental e o
curso inferior do igarapé Tarumã-Açu é o limite pela parte ocidental (VIEIRA, BRITO
& TEIXEIRA, 2012).
Vale ressaltar que a capital amazonense se desenvolveu de forma desordenada e
sem planejamento, que de acordo com Vieira, Brito & Teixeira (2012), relatam que com
a pressão demográfica, centenas de moradias estão localizadas em faixas marginais
dos cursos d’água, áreas consideradas como de preservação permanente.
Dessa forma, esses corpos d’água sofrem diariamente com a ação antrópica em
decorrência da poluição e de outros fatores, ocasionando o comprometimento de sua
quantidade e qualidade.
A partir desse panorama, a PERH e o SEGRH foram instituídos com a finalidade
de reverter o cenário atual em que os recursos hídricos no Estado do Amazonas se
encontravam, designando instrumentos de gestão que estimulassem o uso racional da
água e gerassem recursos para a recuperação e preservação de bacias, assim como a
promoção da Educação Ambiental.
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À vista disso, faz se necessário o fortalecimento do SEGRH, composto pelo:
Plano Estadual de Recursos Hídricos; legislação correlatada; CERH-AM; CBH’s ou
órgãos colegiados similares; órgãos dos poderes federal, estadual e municipal, cujas
competências se relacionem com a questão dos recursos hídricos; Fundo Estadual de
Recursos Hídricos e agências de Bacias Hidrográficas.
E para que haja a consolidação do SEGRH, faz se necessário a implementação
de CBH’s. Vale destacar que no Estado do Amazonas, possui dois CBH’s constituídos,
sendo que somente um está operacionalizando – o CBH do Rio Tarumã-Açu, criado
no ano de 2006 e instituído por meio do Decreto n. º 28.678, de 16 de junho de 2009. O
segundo, o CBH do Rio Puraquequara, foi constituído em 2014 e implementado através
do Decreto n.º 37.412, de 25 de novembro de 2016, porém encontra-se em processo de
organização para que ocorra seu funcionamento.
No que se refere a Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, a mesma constitui
uma importante unidade de paisagem que tem no seu baixo curso forte proximidade
com a zona urbana de Manaus, onde as modificações da paisagem estão diretamente
relacionadas com forte tendência de ocupação humana e de expansão de suas
atividades. Essas modificações estão essencialmente vinculadas à velocidade e ao seu
grau de ocupação do espaço (COSTA & BORDALO, 2010).
Quanto a caracterização física da bacia, Costa, Silva & Silva (2013), apontam
como resultado, uma área de drenagem de 1.353,271 km2, classificada como de
tamanho grande, pois apresenta área superior a 1.000 km2. Seu perímetro é de 229.122
km, comprimento do canal principal de 42.105 km, comprimento vetorial do canal
principal de 37.612 km e comprimento total dos canais da bacia de 1.065,387 km.
Considera-se também que essa bacia tem pouca tendência a enchentes, devido a sua
forma mais alongada e maior área, conforme mostra a figura 1.
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Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu localizada no município de Manaus-AM.

Fonte: Wachholz (2018).

Vale destacar que a BH do Rio Tarumã-Açu vem sendo ameaçada por
dois grandes vetores de degradação ambiental: na margem esquerda, por meio do
esgotamento sanitário, e na margem direita, por causa do assoreamento dos corpos
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d’água, causado pelos desmatamentos ilegais na área do Assentamento do Tarumã
Mirim, que foi criado pelo INCRA através da Resolução n.º 184, de 20 de março de
1992, em domínio de terras da União (COSTA & BORDALO, 2010).
De acordo com Quadros (2015), o que ocorre com a BH do Rio Tarumã não é
muito diferente de outras regiões de Manaus em que as políticas públicas quanto à
distribuição de água tratada e saneamento básico não acompanharam o crescimento
demográfico.
A partir desse cenário o CBH do Rio Tarumã-Açu foi implementado por meio
do Decreto n.º 29.249, de 19 de outubro de 2009, que também aprovou seu regimento
interno. Todavia, vale destacar que o mesmo foi constituído no dia 6 de junho de 2006
na VI Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, sendo
o primeiro Comitê da Região Norte. Tal iniciativa para criação do Comitê partiu do
Governo do Estado no intuito de gerenciar e acompanhar tensões sociais e problemas
quanto ao desordenado crescimento demográfico e a consequente degradação de suas
águas.
De acordo com seu regimento interno, o CBH do Rio Tarumã-Açu atuará na
Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu, sendo definida como uma unidade físicoterritorial de planejamento e gerenciamento, que reconhece o recurso hídrico como
um bem público de valor econômico, cuja utilização deve ser submetida à cobrança,
mediante outorga, observados os aspectos de quantidade, qualidade e peculiaridades.
O CBH do Rio Tarumã-Açu será composto pelo Poder Público, usuários da
água e sociedade civil, atendendo o que preconiza as legislações federal e estadual.
Vale considerar que no regimento interno fica determinado que cada composição
do Comitê deverá indicar um representante titular e um suplente, escolhidos por cada
instituição dos segmentos, que terão direito a voz e voto durante as reuniões do Comitê,
na ausência do titular. Ressalta-se também que o mandato de cada representante será
de dois anos, com direito a uma recondução, por determinação expressa e formal do
segmento representado.
A partir de então o Comitê iniciou seu funcionamento no ano de 2009 onde o
Estado tomou frente para articular estratégias de gestão hídrica na bacia. Mas, como
a iniciativa surgiu do Poder Público que na medida que passou a se distanciar do
Comitê, deixou de intervir nas articulações políticas e na estruturação da gestão,
enfraquecendo o grau de interesse entre os seus membros.
Outro ponto a ser observado por Quadros (2015) está relacionado aos conflitos
de interesses entre seus membros e apesar de muitas instituições de destaque fazerem
parte do Comitê, seus representantes não internalizavam os problemas existentes na
BH do Rio Tarumã-Açu, exercendo assim apenas um papel formal. Dessa forma, essas
situações ocasionaram a inoperância do Comitê, sendo que no ano de 2011 todos os
gestores do Comitê entregaram os seus cargos, ficando o mesmo sem representação.
Isso ocasionou a continuidade dos problemas existentes na BH do Rio TarumãAçu, assim como o surgimento de novos. E somente no dia 24 de novembro de 2016,
o CBH do Rio Tarumã-Açu foi reativado pela SEMA com o objetivo de reestruturar o
colegiado, levantar demandas pendentes e estabelecer um calendário de pautas com
os temas prioritários para o plano de gestão da nova diretoria para o biênio 2017/2018,
e no dia 21 de dezembro de 2016 foi empossada a nova presidência do Comitê.
A reativação foi fundamental para que se buscasse intervenções que
possibilitassem a conservação e recuperação de nascentes e a preservação de
ecossistemas naturais da BH do Rio Tarumã-Açu.
Nesse período em que o Comitê estava inoperante, o Estado aderiu ao Programa
de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO, por
meio do Decreto nº 34.059, de 9 de outubro de 2013, o qual definiu como entidade
coordenadora do Programa a SEMA. De acordo com a Agência Nacional de Águas
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(2016), o PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais
para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento
de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade
de gestão (tipologias A, B, C e D) escolhida pela unidade da federação.
À vista disso, o Estado selecionou a tipologia A de gestão pelo fato de haver
baixa incidência de conflitos pelo uso da água, aprovou o Quadro de Metas junto ao
CERH e assinou o contrato PROGESTÃO com a ANA em 31 de dezembro de 2013,
definindo para a certificação o período de 2014 a 2017. Durante esse período foram
repassados a SEMA até o ano de 2017, o montante de R$ 2.648.475,00, equivalente a
3,6% do total repassado aos Estados brasileiros e Distrito Federal.
Essas iniciativas da ANA são importantes para o fortalecimento da gestão
hídrica no Estado, que passa por contínuas mudanças, tanto de caráter institucional
como político.
A partir desse panorama do CBH do Rio Tarumã-Açu, a presidência atual
desenvolveu no ano de 2017 seus trabalhos com poucos aportes financeiros, sendo esta
a maior dificuldade em reestabelecer as atividades do comitê. Entre as dificuldades
encontradas, destacam-se as deficiências com instalações físicas e quadro de pessoal,
além da falta de equipamentos.
No ano de 2018, com a realização da 4ª Reunião do CBH-TA, realizada 14 de
maio, foi eleita a nova diretoria para o biênio 2018/2020, sendo que sua primeira ação
foi reativar as Câmaras Técnicas (CT’s) de Projetos e de Educação Ambiental.
Ainda no mesmo ano, segundo informações do portal eletrônico da ANA, o
Estado do Amazonas aderiu ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de
Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS. Tal iniciativa da ANA previu o repasse de até
R$ 300 mil para o fortalecimento do CBH do Rio Tarumã-Açu, único do Estado apto a
participar do Programa. Deste modo, pela assinatura do contrato, publicado no Diário
Oficial da União – DOU, de 2 de janeiro de 2018, a ANA repassará até R$ 300 mil para
a SEMA.
Por consequência, por meio da assinatura do contrato, foram repassados
inicialmente o valor de R$ 50 mil e as demais cinco transferências de até R$ 50 mil
cada serão realizadas em cinco ciclos anuais, sendo que o valor será proporcional ao
cumprimento de metas definidas em contrato. A parceria entre a ANA e o Estado do
Amazonas tem vigência até 30 de setembro de 2023, sendo que as metas definidas em
contrato são pactuadas entre a SEMA, o CERH-AM e o CBH do Rio Tarumã-Açu, que
optou por participar do PROCOMITÊS.
Dessa forma, com a participação do CBH-TA no PROCOMITÊS será possível
capacitar seus membros visando reduzir assimetrias de conhecimento e organização
entre os diferentes setores e segmentos representados nos colegiados. Além disso, será
possível estimular ações de comunicação para que a sociedade reconheça o comitê
como capaz de exercer suas funções no SEGRH. Desta maneira contribuirá para
implementação e efetividade dos instrumentos de gestão da água em prol da melhoria
da qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos da bacia.
Consequentemente, o CBH-TA passou a desempenhar papel de significativa
relevância no processo de implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos,
exercendo a gestão dos recursos hídricos, no âmbito da sua área de atuação, de forma
democrática e participativa, ao possibilitar o debate sobre as questões que atingem a
bacia hidrográfica do Rio Tarumã-Açu.
Sendo assim, a desativação do comitê constituiu um processo de interrupção
das demandas existentes na bacia hidrográfica, onde os fóruns de negociação dos
conflitos existentes deixaram de ser realizados. Ao mesmo tempo que com sua
ativação, surge uma nova oportunidade de reestruturar o comitê e principalmente
preservar os recursos hídricos da BH do Rio Tarumã-Açu que passam por processo
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de degradação ambiental. Além do mais, o comitê precisa construir um corpo técnico,
social e financeiro que represente todos os múltiplos interesses e usos da bacia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrográfica do Rio Tarumã-Açu tem diversidade de interesses em
relação ao uso da água, tanto na distribuição desigual quanto ao seu uso inadequado,
o que tem gerado conflitos e ameaçado a garantia desse recurso. Reverter esse quadro
e estabelecer acordos entre os múltiplos usos demandam arranjos institucionais que
permitem a conciliação dos diferentes interesses e a construção coletiva das soluções.
Dessa forma, o CBH do Rio Tarumã-Açu foi instituído com a finalidade de ser o
fórum em que um grupo de pessoas representadas pelo Poder Público, sociedade civil
e usuários pudessem se reunir para discutir sobre um interesse comum – o uso d’água
na bacia.
Entretanto, decorridos mais de dez anos de Comitê, ainda não se percebe a
implementação efetiva do mesmo e muito menos a operacionalização dos instrumentos
de gestão previstos nas legislações nacional e estadual. Fato esse que pode estar
relacionado com a ausência de estudos técnicos e sistemas de informações eficientes,
para que assim possa haver a tomada de decisões e formulação de políticas eficientes.
Outro agravante a ser considerado, é a ausência de mapeamento dos corpos
hídricos da bacia do Rio Tarumã-Açu, no que diz respeito a quantidade e qualidade.
Vale considerar que cabe ao CBH do Rio Tarumã-Açu uma maior atuação no
que se refere a gestão de seus próprios recursos hídricos de tal maneira que possa
melhorar as condições existentes e evitar o avanço das condições danosas.
É importante evidenciar que no contexto da adequação à Lei Estadual n.º
3.167/2007, o comitê precisa e deve investir em capacitação técnica para efetivar as
etapas de consolidação das atividades do mesmo, além de orientação quanto a obtenção
de recursos financeiros para aplicação na própria bacia, e principalmente evitar sofrer
descontinuidades de atividades a cada mudança de gestão.
Outro ponto a ser observado, é que em decorrência da ausência de aplicabilidade
dos instrumentos legais, o Estado não dispõe de recursos para fomentar as atividades
de gestão, ou seja, os entraves políticos e burocráticos no âmbito estadual impedem
que sejam produzidos os investimentos de gerenciamento de recursos hídricos.
Atualmente, os recursos financeiros para a viabilização das atividades de gestão
do CBH do Rio Tarumã-Açu são fomentadas pela Agência Nacional de Águas, a qual
repassa recursos federais que são condicionados ao cumprimento de metas. Esta é a
principal fonte de receitas para o manejo da gestão dos recursos hídricos na bacia.
Por fim, o cenário do Estado do Amazonas em relação a Gestão de Recursos
Hídricos ainda tem muito a se avançar, sendo necessário uma maior aplicabilidade
de seus instrumentos legais. Fato esse que pode reverter o cenário atual em que se
encontra o CBH do Rio Tarumã-Açu.
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ANÁLISE HIDROLÓGICA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS (UGRHI) 5 – PIRACICABA/SÃO PAULO
Beatriz de Azevedo do Carmo1
Beatriz Alves Umbelino2
Paulo Cesar Rocha3

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS
Entender o regime hidrológico de um rio vai muito além do que compreender
apenas um fluxo d’água, é preciso compreender a dinâmica existente na bacia da qual
o mesmo faz parte, como também verificar as mais diversas formas de uso e como
funciona o sistema ali existente. Desta forma conforme Casseti (1991) a natureza deve
ser entendida em dois momentos distintos, onde ocorre uma transição no decorrer da
história, através de processos de apropriação e transformação, os quais são realizados
pela sociedade.
Em análise aos mais diversos cenários presentes no meio físico, mesmo que esta
seja realizada de maneira superficial, é possível identificar um descaso com a drenagem
fluvial, como também com todos os outros componentes do meio. Conforme
Benedito
(2015) os riscos ambientais vão surgir da conexão entre os riscos naturais
(fruto do próprio sistema) e os riscos que são provenientes de elementos naturais,
contudo, são potencialização pela ação da sociedade em uso daquele determinado
território.
Com vistas a realizar um estudo integrado é importante estabelecer a unidade
de analise a ser considerado, sabe-se que a rede de drenagem tem grande importância
para a obtenção dos dados deste estudo de caso, contudo a mesma pertence a um
sistema maior, sendo este a bacia hidrográfica, que moldada a partir da estruturação
e modelagem provinda da rede de drenagem. Assim, Christofoletti (1980) explana
que os rios promovem um papel primordial na dinâmica fluvial, tendo em vista que
os mesmos são importantes agentes no processo de erosão, transporte e deposição.
Conforme o autor supracitado é impossível considerar as vertentes e os rios de maneira
isolada, tendo em vista que os mesmos compõe um sistema aberto, denominado
de baciahidrográfica, desta forma estando em constante integração.
A cerca dos estudos sobre bacias hidrográficas diversos pesquisadores
contribuem na construção do conceito, dentre eles é possível destacar Tucci (1997), o
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qual afirma que esta seria composta por um conjunto de vertentes, que apresenta um
leito único que seria resultado de uma confluência de cursos d’água, a chamada rede
de drenagem. Por outro lado, Garcez e Alvarez (1998) trazem a ideia de que também é
possível conceitua-la como uma área que é definida por ser fechada topograficamente
num ponto do curso d’água, a qual irá formar toda a vazão afluente, que poderá ser
medida ou descarregada neste ponto.
De maneira geral os autores citados trabalham a ideia de que a bacia hidrográfica
seria um sistema aberto composto por vertentes e demais conjuntos ali presentes, mas
principalmente por uma rede de drenagem, assim, surge a necessidade de compreender
o que necessariamente seria esta rede. Conforme Rocha et al. (2016) a rede de drenagem
teria sua distribuição e densidade de acordo com os estágios de evolução do relevo,
assim, seriam fruto da correlação entre a densidade dos processos morfogenéticos
(morfodinâmicos), os quais são orientados por ações do clima e biosfera, com uma
ligação especial voltada para as taxas de escoamento superficial e infiltração.
Partindo da premissa do que compõe e dá suporte para a manutenção de uma
rede de drenagem, faz-se importante levar em consideração o que é caracterizado
enquanto escoamento superficial. Suertegaray (2008) irá defini-lo como o escoamento
que ocorre nas encostas durante a chuva, basicamente seria o momento em que o
solo está saturado de água pela infiltração e começa a escoar de forma regular sobre a
superfície, este divide-se em laminar, linear ou concentrado (em canais).
Ainda se tratando da rede de drenagem, Christofoletti (1980) ressalta que
a drenagem fluvial é comporta por um conjunto de canais de escoamento que são
conectados, formando para além, a bacia de drenagem, que seria composta por toda
a área drenada por um rio ou por um sistema fluvial. Completando o raciocínio,
considerando neste caso que a rede de drenagem compõe a bacia hidrográfica, Garcez e
Alvarez (1988) tratam que a mesma tem seu comportamento hidrológico controlado de
maneira significativa, pelas características topográficas, geológicas, geomorfológicas,
pedológicas, térmicas e tipo de cobertura do solo.
Assim, conforme o que foi exposto, para compreender um comportamento
hidrológico de um determinado curso d’água, ou até mesmo da bacia em si, se faz
importante o entendimento de um sistema maior, desta forma, as partes que compõe
o todo, pois cada ação fora da rede de drenagem irá inferir em seu comportamento.
Por este motivo, há a importância de uma gestão de bacias eficientes, para que assim
seja possível garantir a disponibilidade, bem como a qualidade da água em uma
determinada região.
Ao trabalhar-se com uma Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
torna-se importante o entendimento da origem desta forma de gestão. Desta forma
conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi instituída pela Lei Nacional
no 9.433, em 1977, é determinado que o gerenciamento dos recursos, ao qual a lei
faz mensão, deve ser realizado de forma descentralizada e de maneira participativa e
integrada.
Dentre os principais objetivos do trabalho, o foco é a análise da variabilidade
hidrológica, onde inicialmente realizou-se a delimitação temporal do período a ser
examinado, seguido pela delimitação dos períodos hidrológicos, esse por sua vez
se deu de maneira visual, posteriormente foi realizado a investigação de possíveis
motivos de quebras dos períodos, que neste caso foram fenômenos climáticos.
O estudo de caso aqui exposto toma como área de estudo a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 5 – Piracicaba, área de atuação do
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ),
localizada na região leste do Estado de São Paulo (Brasil), como pode ser observado na
figura 1.
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Figura 1 – Mapa de localização da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
5 - Piracicaba

Organizado pelas autoras

Segundo o CBH-PCJ, a UGRHI 5 encontra na borda centro-leste da Bacia
Sedimentar do Paraná, sendo formada por grande variedade de litologias que podem
ser agrupadas em quatro grandes domínios geológicos: as rochas metamórficas
(essencialmente metassedimentares) e as rochas graníticas, ambas pertencentes ao
embasamento cristalino; o pacote de rochas sedimentares mesozóicas e paleozóicas; as
rochas efusivas e os corpos intrusivos básicos e, as coberturas sedimentares Cenozóicas.
E está inserida em três grandes compartimentos geomorfológicos do Estado de São
Paulo: o Planalto Atlântico, situado a leste, caracterizado pelo embasamento cristalino,
a Depressão Periférica, composta por sedimentos finos, localizada na porção centro
– oeste da bacia e as Cuestas Basálticas, restritas a uma pequena faixa localizada no
extremo oeste da região.
Em relação ao clima, a área é caracterizada como sendo tropical típica, com um
período chuvoso, de outubro a abril, e um período de estiagem, de maio a setembro,
podendo variar o início e o término de cada um dos períodos. Atuam na região as
massas de ar Tropicais Atlântica e Continental, e Polar Atlântica, apresentando
diferenças dadas, principalmente, pela distância ao mar e influência do relevo, que
atuam basicamente na circulação regional, afetando a distribuição e ocorrência das
chuvas e o regime térmico.
A área é caracterizada pelo bioma de Mata Atlântica, possuindo remanescentes
da Mata Atlântica com a mesma fisionomia da Serra do mar. É considerada área de
interface entre a Mata Atlântica e as Florestas Estacionais Semideciduais de planalto,
representada por fragmentos dispersos. Possui também manchas de vegetação de
cerrado com flora e fauna características. Caracterização definida pelo CBH-PCJ.

192

Conforme escrito no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI 5,
as características naturais elencadas, especialmente à disposição do relevo e dos cursos
d’água, explicam a localização dos primeiros caminhos integrando núcleos urbanos
desde o século XVIII. A implantação de outras vias, e das rodovias de forma particular,
seguiram em parte os primeiros traçados, posteriormente, acompanhando quase como
rotas paralelas as vias férreas instaladas no século XIX que, com a concorrência das
rodovias, foram perdendo competitividade sem que recebessem investimentos para
seu aprimoramento.
Os processos históricos de ocupação e formação do território que, grosso modo,
corresponde à Região Administrativa de Campinas vinculam-se à produção do espaço
brasileiro e paulista especialmente a partir do século XVIII, destaca-se neste primeiro
período a presença de atividades de subsistência, apoio às atividades mineradoras
e de ação dos bandeirantes que serão aos poucos substituídas pela implantação da
produção de cana-de-açúcar, que, de fato, fincará os marcos constitutivos da região,
pelo acréscimo populacional, estruturas de produção e comercialização, viabilizando
conexões com outras áreas. Outra importante consequência do ciclo do açúcar foi o
crescimento, a melhoria e diversificação do sistema viário.
O processo de desconcentração industrial da Região Metropolitana de São
Paulo, transformou a região que abrange a bacia do Piracicaba/Capivari/Jundiaí em
uma das frentes mais avançadas da economia paulista, com destaque para a elevada
diversificação de sua base produtiva e para a importância da presença de plantas
industriais intensivas em capital e tecnologia, concentradas principalmente nos
municípios de Sumaré, Indaiatuba e Paulínia. A localização dessa região, junto a eixos
viários de ligação entre a RMSP e vasta porção do interior do Estado e o Triângulo
Mineiro, tem sido um forte fator de atração para as empresas que buscam localizar-se
fora da metrópole.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. Metodologia
Este estudo de caso baseou-se no levantamento bibliográfico e no trabalho de
gabinete. Sabe-se que nos mais diversos tipos de estudos o levantamento bibliográfico
faz-se indispensável, tanto pelo fato de dar suporte para o pesquisador, como também
para responder algumas indagações que venham a surgir durante a realização da
pesquisa. Nas palavras de Marconi e Lakatos (2010), esta metodologia é baseada em
fontes secundárias, as quais contemplam toda a bibliografia já publicada a respeito
da pesquisa em andamento, seu objetivo geral em um sentido mais amplo, seria
colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito a respeito do tema
pesquisado.
Ao tratar-se do trabalho de gabinete, nesta pesquisa utilizou-se de dados
provenientes do site SIGHR, como também se fez uso de geotecnologias para a
elaboração do mapa de localização. Contudo, o trabalho baseou-se substancialmente
em dados de pluviometria e fluviometria trabalhados no Excel, onde gerou-se gráficos
e tabelas para a melhor exposição dos dados encontrados.
O desenvolvimento se deu através de coleta de todos os fatos e informações;
definição, análise e classificação dos fatos e informações, segundo a metodologia
descrita por Christofoletti (1999). É importante lembrar que para a análise de dados
foi escolhida uma série longa, com mais de 50 anos de dados. A série do rio Piracicaba
conta com uma série de 74 anos (1944 – 2018).
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Os dados analisados foram adquiridos pelo site do SIGHR, onde por meio da
opção “banco de dados hidrometeorológicos” e após “banco de dados fluviométricos”
teve-se acesso aos dados fluviométricos e pluviométricos. Na opção de busca foi
escolhido por curso d’água (Rio Piracicaba) e na opção de dados foram escolhidos
os dados mensais e anuais, onde primeiro tivemos acesso às médias mensais e
posteriormente calculada a média anual, e a média mensal da série, assim como os
períodos hidrológicos identificados.
Feito isso, conseguiu-se o acesso aos dados da estação com a série histórica
disponível, em tabela. Essa tabela foi copiada para o Excel, onde se pôde produzir
novas planilhas e tabelas. Assim, no Excel, foi produzida uma tabela com os dados
anuais de média (vazão ou cota), onde na primeira coluna colocou-se os anos da série
avaliada e na segunda coluna, os dados de média anual. Após, foi elaborado um gráfico
do tipo “dispersão” em linhas ou do tipo “x/y” conforme o modelo do Excel.
Para a série de dados mensais calculou-se a média mensal da série histórica
com os dados da planilha da estação de interesse, Piracicaba. Foi elaborada uma tabela
com os meses (janeiro a dezembro) e com os valores médios dos anos para cada mês,
devidamente calculados e um gráfico de linhas baseado na tabela. Elaborou-se também
uma tabela contendo o desvio padrão, coeficiente de variação e a média mensal de
cada mês.
No que se refere ao uso de geotecnologias, fez-se uso do software ArcGIS 10.5,
para a elaboração do mapa de localização, contendo, a localização nacional e regional
da área, bem como os cursos d’água e as represas presentes na UGRHI 5, as quais
foram vetorizadas visualmente, a partir da análise de imagens orbitais provenientes
do satélite Landsat 8.
2.2 Resultados e discussao
Em um primeiro momento de análise do regime hidrológico do rio Piracicaba foi
possível tecer algumas considerações iniciais. Dentre elas pode-se dizer que o mesmo
possui um regime um tanto regular, contudo principalmente pelo pico observado nos
anos centrais do gráfico essa regularidade acaba se perdendo. Na figura 2 e na tabela
1 é possível observar os parâmetros e padrões do regime, onde o mesmo foi dividido
em períodos, partindo do princípio de que a cada declínio na vazão é o ano final do
período identificado. Para isso foi utilizado a vazão média anual, que posteriormente
foi dividido em períodos hidrológicos, os quais foram divididos visualmente, tendo
assim, 6 períodos hidrológicos disponíveis na série de dados utilizada. Contém na
figura também a média geral dos períodos de vazão. Os períodos de vazão identificados
foram: período 1 (1945-1953); período 2 (1954-1967); período 3 (1968-1984); período 4
(1985-2001); período 5 (2002-2013) e período 6 (2014-?).
Observa-se dois picos de vazão que se sobressaem aos outros durante o período
3 (1968-1984), tais picos podem estar associados à construção de barragens ao longo do
curso do rio Piracicaba no mesmo período, ou então a fenômenos climáticos, como El
ninõ e La niña.
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Figura 1 – Gráfico com os períodos de vazão identificados (m³/s) do rio Piracicaba

Organizado pelas autoras

Ao relacionar o gráfico anterior (Figura 2) com o gráfico pluviométrico (Figura
3), é possível realizar uma certa correlação entre os altos picos observados no terceiro
período de vazão com os altos picos de chuva. Tal correlação pode estar ligada ao
fenômeno do El Niño que esteve com ação forte perto dos anos dos picos de maior
ação.
Figura 3 – Gráfico pluviométrico (mm) da série histórica do rio Piracicaba
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É válido lembrar que para o gráfico pluviométrico utilizou-se de locais de
amostragem como: Monte alegre do Sul, Nazaré Paulista, Campinas e Artur Nogueira.
O fenômeno do El Niño representa o aquecimento anormal das águas
superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Na atualidade, as
anomalias do sistema climático que são mundialmente conhecidas como El Niño e
La Niña representam uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano Pacífico
tropical, e que tem consequências no tempo e no clima em todo o planeta (CPTEC/
INPE).
Como consequência de tal fenômeno, a região Sudeste do Brasil apresenta
características com elevação da temperatura e maior quantidade de chuva, o que pôde
ser constatado através do gráfico pluviométrico, identificado no terceiro período de
vazão e analisado na tabela adquirida pelo CPTEC-INPE, onde se vê que em tais anos
ocorreu o El Niño com alta intensidade. Na tabela 1, é possível constatar os anos de
maiores incidências do fenômeno El Niño.
Tabela 1 - com os anos de ocorrência de El Niño

Fonte: CPTEC/INPE
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Sobre os dados de vazão a Figura 4 confirma a caracterização climatológica da
área como tropical típica, mostrando que há uma maior vazão nos meses de setembro
à fevereiro e um declínio de vazão de março a agosto.
Figura 4 - Média mensal anual de vazão (m³/s) do rio Piracicaba

Organizado pelas autoras

Como aspecto fundamental para a caracterização da distribuição de frequências
que a vazão proporciona temos os dados de dispersão que podem ser definidos como
a posição dos dados em relação a uma referência fixa, neste caso, a referência utilizada
é a média. Como exemplo de dispersão utilizamos o desvio padrão e o coeficiente
de variação. Tanto os dados de média como os de desvio padrão e o coeficiente de
variação estão disposto na Tabela 2.
Tabela 2 – Dados de média, desvio padrão e coeficiente de variação (m³/s) do rio Piracicaba

Geral
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Média
95,68
87,78
103,38
119,31
88,68
82,94
69,18

Desvio Padrão
38,89
22,35
27,19
65,67
13,20
21,26
29,84

Coeficiente de variação
40,67
21,62
26,30
55,05
14,88
25,63
43,13

Organizado pelas autoras
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O coeficiente de variação é um parâmetro adimensional que mede a variabilidade
da amostra, quanto maior o coeficiente de variação, maior será o desvio padrão em
relação à média, isto é, mais dispersos estão os dados em torno da média.
Isso pôde ser observado através da tabela que contém os valores das médias,
desvio padrão e coeficiente de variação, ou seja, a variabilidade da amostra possui um
alto coeficiente de variação, resultando na alteração do desvio padrão também.
Figura 5 - Coeficiente de variação (m³/s) do rio Piracicaba

Organizado pelas autoras

Já o desvio padrão é uma medida de dispersão que mostra o comportamento do
conjunto de desvios em relação à média. Se a dispersão é grande, os desvios dos dados
em relação à média são grandes e o desvio padrão será elevado. O contrário também
se verifica quando os desvios são pequenos.
Ao relacionar o gráfico de desvio padrão com o gráfico de média mensal anual
de vazão percebe-se uma grande diferença entre os meses de maio e junho e entre
agosto e novembro, estando com grande desvio padrão em relação à média.
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Figura 6 – Desvio Padrão (m³/s) do rio Piracicaba

Organizado pelas autoras

Os dados apresentados são frutos de cálculos associados a todos os anos no
regime hidrológico, pois só assim seria possível a compreensão do perfil hidrológico
do rio Piracicaba, que pode ser descrito com certa regularidade, contudo possuindo
alguns momentos específicos que há picos na vazão em decorrência do clima. É
importante ressaltar que dados sobre a construção de represas não foram consultados,
desta forma a análise se restringe a parâmetros climáticos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No período analisado (1943 – 2018), foram identificados seis períodos, onde é
possível constatar que cinco deles (um, dois, quatro, cinco e seis) possuem um padrão
de certa forma regular, acompanhando a média, contudo um deles (três) possui índices
de vazão muito superiores à média, como também dos demais períodos. Quando se
faz a análise dos dados de pluviometria não há nada muito irregular no geral, porém
quando é realizada a análise de ambos os dados tomando como ponto de partida os
índices de vazão e realizando a sobreposição dos dados, os índices pluviométricos
aumentaram no mesmo período.
Desta forma é possível concluir que os índices referentes a vazão de um
determinado canal, ou então de uma bacia hidrográfica, pode ser influenciado pela
entrada de água no sistema através da chuva, como também por fenômenos climáticos,
como foi o caso do curso do rio Piracicaba, que sofreu interferência do El niño,
quando ocorreram os maiores índices de vazão. Dentro desta perspectiva a análise do
regime hidrológico nos possibilita a dimensão da disponibilidade hídrica para região,
como também em qual proporção as diferentes formas de uso do solo irão influir na
disponibilidade do mesmo, além de é claro dar um suporte muito bom para a parte do
planejamento e gestão de bacias.
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GEOMORFOLOGIA URBANA E BACIA HIDROGRÁFICA: APONTAMENTOS
PARA BOA VISTA - RR
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior1
Flávio Rodrigues do Nascimento2

Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas

INTRODUÇÃO
A cidade de Boa Vista capital do estado de Roraima, o qual alcança status de
Estado no ano de 1988 com a promulgação da Constituição Federal Brasileira tem, a
partir deste momento histórico, um acelerado crescimento populacional, promovido
em grande parte por incentivos do Governo do Estado (doação de terras) recém
criado. Para tanto, o uso do solo e a ocupação urbana não foram pensados de maneira
a congregar fatores político-econômicos à fatores físicos do terreno.
A apropriação social dos espaços no urbano, por vezes, não considera aspectos
físicos como vegetação, solos e cursos d’água, os quais são essenciais para que a
sociedade usufrua plenamente dos espaços apropriados. Não considerar aspectos
físicos no processo de apropriação social dos espaços urbanos pode desencadear
fenômenos que afetam negativamente a sociedade como deslizamentos, inundações e
alagamentos.
Para tanto, uma visão mais holística da paisagem urbana e a necessidade de
compreensão da relação entre a natureza e a sociedade criaram novas visões e enfoques
às pesquisas ambientais (MARQUES, 2015), para se entender quais consequências são
geradas ou intensificadas no meio físico, ganhando espaço nesta discussão análises com
acepções que consideram o “homem-sociedade” como agente genético e transformador
da paisagem.
Além de estudos que enfoquem unicamente a dinâmica e processos formadores
do meio físico, a análise ambiental tenta aliar trabalhos teóricos à práticas que
possibilitem a solução de problemas por conta da interferência da sociedade no meio
físico, com o objetivo de ocupar determinada área sem maximização de possíveis
problemas ambientais (degradação de cursos d’água, deslizamentos de encostas,
inundações, alagamentos etc.).
As transformações na/da sociedade urbana vêm tomando contornos que
exigem outros olhares interpretativos. Tal apontamento se faz em razão do atual estágio
técnico-científico vivido pela sociedade, no qual o ambiente não mais é modificado
unicamente por fenômenos de ordem natural (tufões, furacões, terremotos etc.). Há
também que se analisar os impactos no ambiente ocasionados pela urbanização,
considerando as transformações provocadas em sistemas naturais, diretamente pela
construção de áreas urbanizadas e indiretamente pela sua ação de influência e relações
(CHRISTOFOLETTI, 2015).
Assim, com foco na geomorfologia urbana, busca-se entender como as formas do
relevo presentes e alteradas no sítio de Boa Vista podem contribuir para o ordenamento
1
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2 Universidade Federal do Ceará e e-mail: flaviorn@yahoo.com.br
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da cidade, tendo como limites para fins de planejamento e expansão do espaço urbano
as suas bacias hidrográficas (figura 1).
Figura 1 – Localização da área de estudo. Fonte: Araújo Júnior (2016a).

Como metodologia foi adotada a revisão bibliográfica sobre o tema geomorfologia,
relacionado ao uso e ocupação espacial, bem como foi utilizada imagem do satélite
Landsat 8 do ano de 2018 da área em estudo, a qual teve por finalidade entender como
o uso e cobertura se apresentam no tempo presente.
Dados SRTM (Shuttle Radar TopographyMission) do Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS) foram utilizadas para construção do mapa de declividade da
cidade de Boa Vista. Assim, tem-se subsídio para mesurar as condições do terreno em
termos de condições para uso e ocupação, tendo em conta a ampla presença de corpos
hídricos perenes e intermitentes. Tais dados também foram base para se delimitar as
bacias hidrográficas urbanas.
Também foram utilizadas imagens do satélite Landsat do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) dos anos de 1985, 1995 e 2005 para que se tenha uma
noção de como os corpos d’água respondem ao avanço urbano. E por fim, incursões
em campo para análise em lócus de possíveis impactos positivos e negativos na área
de estudo relativos a expansão urbana sobre as formas de relevo e como esta expansão
influência na produção do espaço de Boa Vista.
GEOMORFOLOGIA E PLANEJAMENTO URBANO DE BOA VISTA - RR
Os estudos em geomorfologia tem seus desdobramentos, dentre os quais, para
este se fazem importante mencionar a Geomorfologia Ambiental, a Geomorfologia
Antropogenética e a Geomorfologia Urbana.
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O termo Geomorfologia Ambiental é apresentado por Coates (1971, apud,
PANIZZA, 1996), e trata do “[...] uso prático da geomorfologia para a solução de
problemas onde o homem intenta transformar ou usar e mudar processos superficiais”.
Seu objeto de estudo implica a consideração das questões ambientais (relações
sociedade/ambiente) na transformação e produção do relevo do presente e do passado,
com especial atenção para os impactos das ações humanas no meio biofísico e nas
formas que compõem a paisagem.
Felds (1958) no âmbito da Geomorfologia Antropogenética considera que
o homem exerce numerosos efeitos diretos ao executar grandes deslocamentos de
massas nos lugares de habitação, na exploração de minas, na agricultura. Ele age mais
ainda pela sua ação sobre o regime das águas, construindo as barragens e os diques;
criando novos cursos d’água e lagos de barragem.
Desta feita, o autor supracitado diz que se deve desejar que a Geomorfologia
se preocupe energicamente com os problemas antropogenéticos, pois se torna análise
complementar aos estudos de Geomorfologia que do seu início, até hoje, tem a noção
de ciência da ação e da eficácia das forças da natureza inanimada modelando a
multiplicidade das forças da superfície da terra.
No campo da Geomorfologia Urbana Bathrellos (2007) a define como o estudo
do homem, o qual age como um processo físico de mudança, onde ele metamorfoseia
um terreno mais natural para uma paisagem urbana antropogênica. A geomorfologia
urbana está relacionada com o gerenciamento de riscos naturais e o planejamento
espacial, havendo a necessidade de geologia de engenharia e planejamento urbano se
relacionar com a geomorfologia em áreas perigosas.
Para Bathrelos (2007) e Gyekye (2011) a Geomorfologia Urbana combina a
geologia ambiental, as formas de relevo e os processos geomorfológicos com a avaliação
dos impactos trazidos para estes pela urbanização. Os praticantes de geomorfologia
urbana tendem a se concentrar na alteração, utilizando o ambiente físico como uma
linha de base. O quadro 1 abaixo mostra semelhanças e diferenças entre estas tipologias
geomorfológicas.
Quadro 1 - diferenças e semelhanças de tipologias geomorfológicas.
Tipologias
Diferenças
Semelhanças
Geomorfologia Especial atenção para os Tratam o homem como agente
Ambiental
impactos das ações humanas ativo na gênese e transformação
no meio biofísico e nas formas das formas do relevo.
que compõem a paisagem.
Geomorfologia O homem exerce numerosos
efeitos diretos ao executar
grandes
deslocamentos
de massas nos lugares de
habitação, na exploração de
minas, na agricultura etc.
Geomorfologia Está relacionada com o
Urbana
gerenciamento
de
riscos
naturais e o planejamento
espacial urbano.
Fonte: Elaborado a partir de Penteado (1980), Felds (1958), Bathrellos (2007).

A Geomorfologia Ambiental, Antropogenética e Urbana, têm em comum o fato
de considerarem a sociedade como agente ativo nos processos de transformação da
paisagem, atuando com maior ou menor intensidade, direta ou indiretamente sobre
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o espaço geográfico a depender das intencionalidades construídas e deliberadas
pelos entes sociais que desejam ocupar determinadas áreas, ou seja, são visões que
complementam a visão tradicional de Geomorfologia, na qual a sociedade é agente
passivo na gênese e modificação da paisagem.
A relação entre sociedade e natureza não pode desconsiderar suas interconexões
em nenhum caso, como exemplificado em Araújo Júnior (2016b) na figura 2, pois estão
transformam ou mesmo criam formas na superfície da Terra.
Figura 2 – Esquema representando as relações entre sociedade e natureza. Fonte:
Araújo Júnior (2016b).

As intervenções e transformações sociais sobre o espaço se avolumam e seus
reflexos no atual período técnico-científico tornam-se mais evidentes, por meio de obras
de engenharia grandiosas, como hidrelétricas, transposição de grandes rios e grandes
cidades com padrões arquitetônicos e infraestruturais que desafiam a formação natural.
Boa Vista, sendo uma cidade de porte médio, abriga inúmeros processos políticos com
fins de expansão urbana que comprometem a estabilidade física cidade, devido não
consideração de suas características fisiográficas.
Boa Vista está inserida na unidade morfoestrutural do Pediplano Rio Branco Rio Negro, a qual, segundo Beserra Neta e Tavares Júnior (2008), caracteriza-se como
uma extensa superfície de aplainamento (...) com altitudes variando de 80 a 160 metros,
bem como Falcão e Costa (2012) os inserem Boa Vista na Depressão Boa Vista, que de
acordo com Brasil (2005), corresponde a um modelado de acumulação (agradação),
distribuindo-se no setor central de Roraima caracterizada por ser uma extensa região
plana com altitude média variando entre 80 e 110 metros.
Somado ao terreno rebaixado da cidade de Boa Vista, acrescenta-se o elemento
pluviosidade, a qual é concentrada no período de abril-setembro na região. A
relevância de entender como os ciclos pluviométricos contribuem para a análise dos
perigos a inundação está associado à superfície aplainada da região de Boa Vista e a
alta potencialidade de acumulo destas águas.
O conhecimento desta distribuição pluviométrica favorece o planejamento a
médio e longo prazo, viabilizando ações do poder público, por meio das defesas civis
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municipal e estadual no concernente as inundações e alagamentos, pois, apesar de
muitas áreas não se localizarem nas proximidades dos cursos d’água, o lençol freático
pouco profundo favorece o afloramento das águas em lagos intermitentes que surgem
no período chuvoso.
A figura 3 mostra a imagem de lagos aflorados em ampla planície, entre os
municípios de Boa Vista e Mucajaí, em Roraima, mês de maio, início do período
chuvoso.
Figura 3 – Lagos aflorados na região de Boa Vista.

Fonte: Thiago Morato de Carvalho.

Para tanto, percebe-se que mesmo de posse de informações morfológicas e
pluviométricas, ocupações desordenadas continuam a ocorrer, principalmente na
zona oeste de Boa Vista, nas áreas de entorno dos lagos, o que vem a potencializar os
impactos provenientes de altas pluviosidades.
Assim, a geomorfologia urbana torna-se necessária para o planejamento urbano
de Boa Vista, principalmente em seus processos de expansão, devendo ter em conta a
participação e ação da sociedade como agente ativo nos processos de uso, modificação
e criação de formas na superfície terrestre, caso não, coloca-se em posição de não
orientação aos usos e ocupações diversos no espaço urbano.
A escolha teórica metodológica de aplicação da geomorfologia urbana
neste trabalho se deve ao fato de a mesma trabalhar com questões relacionadas ao
planejamento e a gestão de áreas perigosas, vulneráveis e em riscos ambientais,
buscando um elo positivo entre o processo de apropriação da natureza e a implantação
do meio urbano, de forma a minorar as agressões promovidas pela sociedade sobre
a natureza, evitando o desencadeamento de riscos diversos, os quais podem vitimar
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diversos agentes que produzem a cidade, para tanto, as bacias hidrográficas são o
recorte espacial que permitem circunscrever a gênese e transformação destas formas.
GEOMORFOLOGIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS DA CIDADE DE
BOA VISTA-RR
As alterações geomorfológicas mais significativas no espaço urbano boavistense
foram e são sentidas por intervenções em seus corpos d’água por conta do rápido
processo de expansão urbana da cidade descrito por Veras (2009), Araújo Júnior (2016a),
Araújo Júnior e Tavares Júnior (2017, 2018), promovendo a supressão de canais e de
nascentes (figura 4).
Batista (2013) e Batista e Silva (2018) ao analisarem as políticas públicas
relacionadas ao planejamento urbano de Boa Vista, chegam à conclusão que o
caráter político-eleitoral é o que impulsiona as gestões municipais. Há com isso, a
pormenorização das características físicas locais na instalação e expansão de áreas
urbanas, acabando por comprometer o bem estar daqueles que ocupam e ocuparão
áreas de planícies de inundação ou nascentes aterradas. Estas em períodos chuvosos e
devido à pouca profundidade do lençol freático enfrentarão inundações e alagamentos.
Figura 4 – Expansão urbana da cidade de Boa Vista acompanhada do processo de
supressão dos corpos d’água (cursos d’água e nascentes).

Fonte: Araújo Júnior (2016a).

A partir dos estudos efetuados pelo Zoneamento Ecológico-Econômico de
Roraima (RORAIMA, 2002), os aquíferos de Roraima destacam principalmente a
potencialidade do domínio intergranular, que constitui 36% da extensão superficial
do ZEE-Roraima, comdestaque para o Sistema Aquífero Boa Vista (SABV), o qual tem
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uma ocorrência de 14.000 km2. Aespessura média deste sistema, na área urbana e nas
suas proximidades, é de 40m.
Cabe destacar que o SABV, no Estado de Roraima, é um aquífero composto
pelaFormação Serra do Tucano (Cretáceo), Formação Boa Vista (Terciário), Formação
AreiasBrancas (Quaternário), além de depósitos coluvionares e aluvionares do
Quaternário (MELLO, 2009).
Na área de pesquisa domina a Formação Boa Vista, de origem flúvio-aluvionar,
constituída por intercalações de sedimentos argilosos, siltosos e arenosos de granulação
fina a grossa. A formação Boa Vista com sua área de abrangência e suas características
geológicas é o principal aquífero que abastece o município de Boa Vista (CPRM, 2002).
Este aspecto do meio físico para a implantação e expansão urbana é primordial,
pois pode conduzir ou não todo um conjunto de pessoas a áreas com alto potencial de
risco à inundação e alagamento, em razão da profundidade do lençol freático, devido
a aspectos de formação geológica recente que tornam os terrenos “rasos”.
Ávila (2007) mostrou que o nível do lençol freático é em geral pouco profundo,
em média 6,3metros de profundidade durante o período de estiagem. O nível freático
mais profundo, em torno de10 metros, foi observado no bairro Cidade Satélite (zona
noroeste da cidade). Por outro lado, o nívelmais raso foi observado, nas zonas sudoeste
e sul da cidade (figura 5), onde variou de 1,35 a 4,00 metros de profundidade.
Figura 5 – Zonas da cidade de Boa Vista-RR.

Fonte: Araújo Júnior (2016a).
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Desta feita, chama atenção o fato de a cidade de Boa Vista estar assentada em terrenos
holocênicos com uma geomorfologia pouco acidentada, com predominância de relevo
plano a plano suave ondulado (figura 6).
Figura 6 – Representação da declividade da cidade de Boa Vista – RR.

Fonte: Araújo Júnior (2016a).
Assim, coadunando com Evangelista e Wankler (2008) deve-se ressaltar que as
zonas de expansão mais recentes da área urbana (zonas oeste e sul) são as mais afetadas
por alagamentos duradouros durante o período de chuvas, refletindo a elevação e
muitas vezes o afloramento do lençol freático. O fato destas zonas não possuírem
serviços de coleta de esgotos e serem abastecidas por água de poços ali situados,
agrava e expõe a riscos a população, devido à maior probabilidade de proliferação de
doenças de veiculação hídrica e ascensão do lençol freático.
Os lagos e igarapés destas áreas de lavrado caracterizam-se por se desenvolverem
em uma ampla superfície de aplainamento da porção Nordeste de Roraima, a qual se
localiza a cidade de Boa Vista, cuja área é de 43.281,519 km², com cotas predominantes
entre 50 a 200 metros, as quais segundo Ignácio (2017) abrangem 73,53% da região de
savana, com gradiente topográfico entre 00 - 10 (~2% de declividade), dominada por
feições morfológica agradacionais – região estável com dissecação fraca, caracterizada
por uma superfície aplainada e composta pela rede de drenagem dos rios Uraricoera,
Tacutu e Branco – em meio a uma vegetação campestre arbustiva esparsa. Suas bacias
lacustres são rasas, de pequeno porte e com o nível de água controlado sazonalmente
pelos períodos chuvoso e estiagem.
Batista (2013) e Batista e Silva (2018) ao analisarem as políticas públicas
relacionadas ao planejamento urbano de Boa Vista, chegam à conclusão que o caráter
político-eleitoral foi o que impulsionou as gestões municipais.
Há com isso, a pormenorização das características físicas-geomorfológicas
locais na instalação e expansão de áreas urbanas, acabando por comprometer o bem
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estar daqueles que ocupam e ocuparão áreas de planícies de inundação ou nascentes
aterradas. Estas áreas em períodos chuvosos e devido a pouca profundidade do lençol
freático, passarão por inundações e alagamentos (destaque que no período sem chuvas,
tais áreas não aparentam consistência alagadiça, o que dá a falsa impressão que são
possíveis de serem ocupadas).
Percebe-se, assim, que a expansão de Boa Vista, vem sendo condicionada por
fatores que não consideram os aspectos geomorfológicos do sitio ao qual a cidade
esta assentada, como o fato desta estar sobre relevos planos, e também a pouca
profundidade do lençol freático que associado ao primeiro elemento potencializa
inundações e alagamentos, ou seja, potencializa áreas de risco.
As bacias hidrográficas aparecem neste contexto como um importante
indicador de como a expansão urbana vem suprimindo seus cursos d’água, por meio
de infraestruturas necessárias para ampliação do sítio de Boa Vista. No entanto, esta
supressão ao não considerar a geomorfologia plana do terreno, potencializam a geração
de áreas de risco, principalmente a inundações e alagamentos, tendo como principais
impactados as populações que se instalam nestas áreas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade de Boa Vista, com 30 anos de criação teve seu processo de expansão
urbana potencializado a partir do ano de 1988, ou seja, trata-se de uma expansão
recente a qual assume contornos nocivos para os recursos hídricos presentes no espaço
citadino.
Por meio de análise prévia, observa-se que a consideração dos aspectos
geomorfológicos do espaço citadino boa vistense, o qual apresenta terreno plano,
viabilizam a ocupação urbana, desde que considerem que determinados setores são
impossíveis de ser ocupados, pois podem gerar áreas de risco a inundação e alagamento,
devido a conformação a planura do terreno.
Mesmo intervenções infraestruturais não possam vir a dar conta da dinâmica
hidrogeomorfológica da área em períodos de alta pluviosidade, uma vez que tais áreas
estão propensas a fenômenos retentivos e estagnantes das águas, ou seja, seu acumulo,
gerando inundações e alagamentos.
A associação entre geomorfologia aportada nas delimitações físico-naturais das
bacias hidrográficas, tendo por base seus divisores de águas em cartas planialtimétricas
viabilizam um ordenamento ótimo para Boa Vista, deste que aspectos políticoeconômicos sejam aasociados de forma a considerar o relevo da cidade, visto que, o
percebido hoje é que o espaço deve ser ocupado ao custo de geração de áreas de risco,
geralmente atreladas a populações em vulnerabilidade socioeconômica.
Uma proposta seria utilizar os dados geomorfológicos da cidade, associados
aos limites de bacias hidrográficas, com a inúmeras nascentes já mapeadas e muitas
presentes no mapa da figura 4 (página 9), as quais ainda não foram ocupadas, para
planejar e ordenar o espaço urbano a ser ocupado, minorando ou mesmo promovendo
um uso e ocupação do solo urbano livre de riscos para a população que futuramente
irá habitar tais áreas.
Conclui-se que a associação não planejada entre demandas sociais e dinâmicas
biofísicas expõe a população urbana a riscos ambientais diversos e medidas preventivas
deveriam ser melhor exploradas pela administração pública para diminuir os
efeitos de enchentes, inundações, alagamentos, etc., sobre a população, em sua
maioria, carente de recursos financeiros e sócio-pedagógicos, a fim de dotá-la de poder
de resiliência para lidar com tais fenômenos nocivos, bem como considerar elementos
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endógenos e exógenos da Terra nos processos de apropriação e transformação de sua
superfície pelo agente antrópico.
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POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO DE MANANCIAL
DE ABASTECIMENTO URBANO: estudo aplicado na bacia hidrográfica do manancial do alto curso do rio Santo Anastácio
São Paulo – Brasil
Matheus Naoto Archangelo Okado
Antonio Cezar Leal
Renata Ribeiro de Araújo
Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
Neste trabalho são apresentados resultados de pesquisas desenvolvidas, com
apoio do CNPq e da CAPES, na bacia hidrográfica do manancial do alto curso do
rio Santo Anastácio, localizado na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, Brasil, abrangendo parcialmente os
municípios de Álvares Machado, Anhumas, Pirapozinho, Presidente Prudente e
Regente Feijó.
O abastecimento público de água de Presidente Prudente é realizado pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com captações
superficiais no Rio do Peixe (cerca de 70%), Rio Santo Anastácio (cerca de 30%) e
Balneário da Amizade (nos momentos de maior demanda). Entretanto, apesar de
sua importância, em relação às áreas de preservação permanente (APP) na bacia
hidrográfica deste manancial, cerca de 75% das APPs estão sem vegetação nativa
(LEAL et al., 2015).
As pesquisas foram realizadas com objetivos principais de: identificar uso
e cobertura das terras na bacia hidrográfica do manancial, as áreas de preservação
permanente e os conflitos entre sua proteção e os usos para atividades antrópicas;
priorizar áreas para restauração ecológica; analisar as políticas municipais de meio
ambiente dos cinco municípios e elaborar propostas para a proteção e recuperação
desse manancial.
A metodologia de trabalho incluiu revisão bibliográfica e documental, trabalhos
de campo, elaboração de mapas temáticos, sistematização de dados e informações.
Os resultados principais são apresentados na sequência, na perspectiva de
subsidiar o debate com os pesquisadores presentes no VII Workshop Internacional
sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em bacias Hidrográficas.
DESENVOLVIMENTO
1.1. Bacia hidrográfica do manancial do alto curso do rio Santo Anastácio: uso e
cobertura da terra, Área de Preservação Permanente e conflitos de uso
Este manancial é responsável pelo abastecimento de cerca de 30% da população
de Presidente Prudente, polo regional do oeste paulista com aproximadamente 207
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mil habitantes, segundo censo do IBGE de 2010. Sua bacia hidrográfica possui área
de 197,70 km², abrangendo parte dos municípios de Presidente Prudente (65,29 km² 33,02%), Pirapozinho (57,09 km² - 28,88%), Regente Feijó (27,01 km² - 13,66%), Anhumas
(35,39 km² - 17,90%) e Álvares Machado (12,92 km² - 6,54%) – Figura 1.
Fig. 1. Bacia Hidrográfica do Manancial do Alto Curso do Rio Santo Anastácio.

Fonte: Dibieso (2013)

Em relação ao uso e cobertura da terra, foi identificado que dos 19.981,24 ha da
bacia hidrográfica do manancial, em 2018, as pastagens ocupavam 15.218,17 ha, cultura
temporária 948,18 ha, área edificada 1.005,40 ha, silvicultura 140,19 ha, vegetação
arbórea 2.461,81 ha e corpos d’água 206,48 ha. (Figura 2 e 3).
Figura 2. Porcentagem das classes de uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do
manancial do alto curso do Rio Santo Anastácio – 2018.
Uso e cobertura da terra
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Figura 3. Uso e Cobertura da terra da bacia hidrográfica do manancial do alto curso do
rio Santo Anastácio – 2018.

Quanto às Áreas de Preservação Permanente (APP), foram identificados 2.736,32
ha de APP na bacia hidrográfica do manancial. Com a sobreposição do mapa de uso
e cobertura da terra, identificou-se que 1.720,87 ha (62,89%) estavam em situação
inadequada, sendo ocupados com pastagens 1.671,26 ha (61,08%), Cultura temporária
com 31,92 ha (1,17%), Área urbanizada com 12,65 ha (0,46%), Silvicultura com 5,04 ha
(0,18%) e apenas 1.015,45 ha (37,11%) das APPs estavam em situação adequada com a
presença de vegetação arbórea (Figura 4 e 5).
Figura 4. Porcentagem de uso e cobertura da terra nas APP da bacia hidrográfica do
manancial do alto curso do rio Santo Anastácio – 2018.
Uso e cobertura da terra nas APP
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Figura 5. Conflitos de Uso da Terra nas Áreas de Preservação Permanente da bacia
hidrográfica do Manancial do Alto curso do Rio Santo Anastácio.

Foram identificadas as áreas de APPs para cada município na bacia hidrográfica
do manancial e quanto dessas áreas estão adequadas, ou seja, com vegetação arbórea,
obtendo-se para: Álvares Machado - 181,74 ha de APP e 60,20 ha (33,12%) com
vegetação arbórea; Anhumas: 434,38 ha e 143,50 ha (33,03%); Pirapozinho 786,89 ha
e 180,99 ha (23%); Presidente Prudente 907,07 ha e 449,91 ha (49,60%); e Regente Feijó
426,25 ha e 180,85 ha (42,43 %), respectivamente.
A proteção e recuperação das APPs são fundamentais para que cumpram sua
função ecológica, com benefícios para as águas. Assim, há necessidade dessa proteção
e recuperação ocorrer em cada propriedade rural, uma vez que os proprietários
rurais devem cumprir o previsto no Código Florestal. Assim, buscou-se identificar os
limites das propriedades rurais via Cadastro Ambiental Rural (sem a identificação dos
proprietários), o tamanho de cada propriedade rural cadastrada em relação ao módulo
fiscal (MF) do respectivo município e sua classificação em área: igual ou menor a 1 MF,
1 a 2 MF, 2 a 4 MF, 4 a 10 MF e maior que 10 MF (Figura 6).
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Figura 6. Imóveis Rurais na bacia hidrográfica do manancial do Alto Curso do Rio
Santo Anastácio.

Dessa forma, foram identificados os limites de 592 propriedades rurais
cadastradas no CAR na bacia hidrográfica do manancial, embora outras ainda devam
ser cadastradas. Destas, 422 tem até um módulo fiscal, constituindo 71,28% dos imóveis
rurais cadastradas e ocupando 24,15% da área cadastrada; 85 imóveis tem até dois MF,
sendo 14,36% dos imóveis e 16,75% da área; 57 imóveis tem de 2 a 4 MF, sendo 9,63%
dos imóveis e 22,05% da área; 19 imóveis tem de 4 a 10 MF, sendo 3,21% dos imóveis e
17,70% da área; e 9 propriedades em mais de 10 MF, sendo 1,52% os imóveis e 19,35%
da área.
Esse levantamento das propriedades rurais por módulo fiscal visou identificar o
potencial de áreas a serem restauradas, uma vez que conforme o tamanho da propriedade
em módulos fiscais, a faixa de APP a ser recuperada pode ser reduzida. Entretanto, nos
estudos de restauração ecológica a proposta tem sido indicar a restauração de pelo
menos 15 metros de APP (nos casos em a APP a ser restaurada poderia ser menor),
tendo em vista a importância de sua recuperação na bacia hidrográfica do manancial
que abastece a cidade polo regional. Essa proposta também se baseia no fato que os
projetos tem sido executados com apoio do CBH-PP, com recursos financeiros oriundos
de acordos realizados nos órgãos ambientais, desonerando o proprietário rural do
custo de plantio e cercamento das APPs, que seriam de sua responsabilidade.
2.2 Políticas Municipais de Meio Ambiente na bacia hidrográfica do manancial
Em relação às políticas públicas e sistemas ambientais dos municípios, verificouse nas informações disponíveis no IBGE que Álvares Machado, Anhumas, Pirapozinho,
Presidente Prudente e Regente Feijó têm órgãos municipais de meio ambiente, sendo
secretaria exclusiva ou secretaria em conjunto com outras políticas setoriais no caso de
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Álvares Machado e Anhumas, bem como Conselhos Municipais de Meio Ambiente e
fundos municipais do meio ambiente, embora apenas Presidente Prudente e Regente
Feijó tenham informado a utilização de recursos financeiros.
Quanto à legislação e instrumentos de gestão ambiental, os cinco municípios
contém dispositivos específicos em suas leis orgânicas, os quais estão voltados à
preservação do meio ambiente, como saneamento, incluindo diretrizes para proteção
dos recursos hídricos (em alguns casos denominados de mananciais), combate à
poluição, reflorestamento de matas ciliares e nascentes, em seus territórios municipais,
e a participação social na gestão.
No caso de Presidente Prudente, a lei orgânica apresenta vários dispositivos
voltados ao planejamento e proteção dos cursos d’água e das bacias hidrográficas. A
Lei Complementar Nº 153/2008 estabelecia faixas maiores para áreas de preservação
permanente nas margens do Rio Santo Anastácio e afluentes, tendo sido utilizada em
projeto de restauração ecológica de uma das propriedades rurais estudada. Todavia, foi
revogada em dezembro/2018, quando foi aprovada a Lei Complementar Nº 231/2018,
que dispõe sobre a Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do município, e dá
outras providências.
Nessa lei foram definidas as Zonas de Preservação e Proteção Ambiental –
ZPPA, as quais se destinam exclusivamente à preservação e proteção de mananciais,
fundos de vales, nascentes, córregos, ribeirões, matas e vegetações nativas. A Lei
também restringiu os tipos de obras nestas zonas para correções de escoamento de
águas pluviais, saneamento, combate à erosão ou de infraestrutura, e equipamentos
de suporte às atividades de lazer e recreação. E estabeleceu que os limites das zonas
de preservação e proteção ambiental deverão observar, no mínimo, o disposto na Lei
Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro) e da Lei Federal nº 6.766/1979 (Lei
do Parcelamento do Solo Urbano).
No que se refere à proteção de recursos hídricos, a lei orgânica do município de
Regente Feijó, mais especificamente em seu Art. 197, atribui como responsabilidade do
município a realização de programas permanentes de racionalização do uso das águas
destinadas ao abastecimento público, industrial e à irrigação, bem como combate a
erosão rural e urbana e medidas de conservação do solo e da água. O artigo ainda
exige, quando da aprovação de novos loteamentos, a completa infraestrutura para
drenagem urbana, proteção do solo e reserva de áreas destinadas ao escoamento de
águas pluviais e à canalização de esgoto.
No caso de Álvares Machado, o Inc. VII do Art. 145 estabelece que o município
deve incentivar a preservação e o reflorestamento das margens dos mananciais
existentes no município, tais como: Córrego Guaiçara, Córrego Ouro Verde, Córrego
do Macaco, Córrego São Geraldo, Córrego do Matadouro e demais rios que atravessam
o município.
Em Anhumas, a lei orgânica do município aborda os recursos hídricos em
seus artigos 109 e O Art. 109 afirma que o município deverá instituir por lei diretrizes
permanentes de conservação e proteção contra a poluição das águas superficiais
e subterrâneas. O Art. 110 obriga os munícipes proprietários de imóveis rurais a
restaurarem uma porcentagem das margens dos rios que se localizam em suas
propriedades. Para tal, o município se compromete a celebrar convênios com o Estado
e prestar assistência técnica quando necessário.
Por fim, a lei orgânica do município de Pirapozinho estabelece, em seu Art.
153, que o município implantará, com ajuda da União e do Estado, um plano de
recuperação do solo rural através da orientação técnica e incentivo fiscal, estimulando
os proprietários, especialmente de pequenas e médias propriedades, a fazer manejo
adequado e a conservação do solo visando, sobretudo, o controle da erosão e a
manutenção da vegetação ciliar.
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Ainda, no Plano Diretor do município de Pirapozinho, especificamente no
Art. 65, são definidas como diretrizes básicas da política para os recursos hídricos a
recuperação da qualidade ambiental dos córregos inseridos no município, bem como
suas matas ciliares, sendo eles o córrego Pirapozinho, córrego do Peru, ribeirão das
Laranjeiras e o córrego do Lajeado.
Os municípios têm promovido ações em prol dos recursos hídricos, como a
realização de eventos temáticos em datas comemorativas e o plantio de mudas em áreas
públicas e em áreas de preservação permanente urbanas, especialmente em nascentes.
Por sua vez, os municípios de Anhumas e Regente Feijó, além de ações específicas de
apoio e mobilização de proprietários rurais, tem desenvolvido ações em conjunto com
instituições públicas e privadas e proprietários rurais, para a restauração ecológica
da nascente principal e primeiros afluentes do Rio Santo Anastácio. Neste contexto,
pode-se citar as instituições parceiras Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do
Paranapanema (CBH-PP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP), Concessionária Auto Raposo Tavares (CART), Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e Companhia de Desenvolvimento Agrícola
de São Paulo (CODASP) e dentre outras. Procedimento semelhante tem sido realizado
pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente em relação aos córregos que drenam
o município na bacia hidrográfica do manancial, especialmente nos córregos Cedro e
Cedrinho.
Todavia, no Programa Município Verde e Azul, da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente há o critério Gestão das Águas, no qual consta a avaliação dos municípios em
relação às ações voltadas à proteção e recuperação das nascentes, incluindo: definição
de nascente modelo (o município de Anhumas tem como nascente modelo a nascente
do rio Santo Anastácio, que foi recuperada em ação envolvendo várias parcerias, e no
local há placa e visita monitorada de alunos, professores e comunidade); promoção
do uso racional da água, informações sobre estação de tratamento de água e seu
monitoramento; inserção de dados em sistema nacional de vigilância e qualidade da
água; recuperação de nascentes e seu entorno; e educação ambiental para proteção
das nascentes. Nesse critério, com até 10 pontos, os municípios obtiveram, em 2017,
as seguintes pontuações: Álvares Machado: 3,48; Anhumas: 5,46; Pirapozinho: 1,59;
Presidente Prudente:4,74; e Regente Feijó: 1,59. Os dados evidenciam a necessidade
de fortalecer os trabalhos municipais na gestão das águas, especialmente para a
recuperação das nascentes na bacia hidrográfica do manancial. Uma alternativa será
maior articulação para desenvolvimento do Programa Nascentes, da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do
manancial.
Ressalta-se que os municípios tem plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos e, exceto Pirapozinho, tem coleta seletiva implantada nas cidades,
apoiando organizações de catadores(as) de materiais recicláveis. A gestão dos
resíduos sólidos contribui para a diminuição de problemas relacionados à deposição
inadequada de resíduos sólidos em nascentes, margens e leitos fluviais, embora
permaneçam alguns problemas na bacia hidrográfica do manancial, em estradas rurais
e periferias de bairros, onde tem ocorrido deposição de resíduos sólidos ilegalmente.
Dessa forma, é importante aprimorar o gerenciamento municipal de resíduos sólidos
na bacia hidrográfica do manancial.
Como propostas para políticas públicas municipais de meio ambiente voltadas
ao manancial, sugere-se:
1) aprovar legislação municipal específica para implantação de pagamento
por serviços ambientais na bacia hidrográfica do manancial, especialmente
no município de Presidente Prudente que é abastecido por essas águas;
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2) atender aos critérios previstos no Programa Município Verde e Azul,
especialmente em relação à Gestão das Águas;
3) desenvolver ações para ampliar a proteção das nascentes e córregos nos
territórios municipais;
4) atuar junto com órgãos de estado e CBH-PP para a proteção e recuperação
das áreas de preservação permanente;
5) promover ações integradas com a CT-RE/CBH-PP para a indicação e
elaboração e estudos de restauração ecológica em propriedades rurais.
6) controlar a urbanização na bacia hidrográfica do manancial, especialmente
em Presidente Prudente e Regente Feijó, aplicando-se e cumprindo-se a
legislação ambiental.
7) desenvolver programa de Educação Ambiental com a comunidade local,
especialmente voltada ao cuidado com as nascentes, córregos e APPs;
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cinco municípios pertencentes a bacia hidrográfica do manancial do alto
curso do rio Santo Anastácio apresentaram degradação em regiões de suas Áreas de
Preservação Permanente. Estas degradações estão relacionadas aos conflitos de uso,
como pastagens, cultura temporária, área urbanizada e silvicultura.
Diante da importância ecológica da Áreas de Preservação Permanente, para a
integridade dos recursos hídricos e tendo em vista de que se trata de uma área de
manancial, é urgente e eminente a necessidade de recuperação ecológica destas áreas.
Aliada a restauração da vegetação, é de suma importância que as políticas
públicas municipais sejam protetivas e garantam a conservação e preservação das
Áreas de Preservação Permanente. Destaca-se que estas políticas públicas devem
promover incentivos a preservação e conservação, bem como uma manutenção
preditiva e corretiva das ações antrópicas para uma gestão sustentável dos recursos
hídricos.
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OS FRAGMENTOS FLORESTAIS REMANESCENTES NA UNIDADE
DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO PONTAL DO
PARANAPANEMA (UGRHI 22): CARACTERÍSTICAS E RELEVÂNCIA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS AOS RECURSOS HÍDRICOS
Breno Vasconcelos de Oliveira1
José Mariano Caccia Gouveia
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
Inserida no território do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado
de São Paulo, a UGRHI 22 abrange 26 municípios desse território, possuindo como
principais rios o Rio Santo Anastácio e afluentes, Rio Paranapanema (Baixo curso
- Margem direita e afluentes), e Rio Paraná e afluentes, totalizando uma área de
drenagem de 12.395 km². A vegetação natural da UGRHI 22 ocupa hoje 1.000 km², que
correspondem a aproximadamente 8% de sua área total, majoritariamente referentes
as unidades de conservação (UCs), a saber, Parque Estadual Morro do Diabo, Estação
Ecológica Mico Leão Preto, Reserva Particular de Patrimônio Natural Mosquito e
Reserva Particular de Patrimônio Natural Vista Bonita. (SIGRH, 2019).
Com o avanço de invasores humanos sobre as matas virgens do novo mundo,
que apenas pouco mais de um século após o início do processo de exploração das
riquezas vegetais já se demonstrara aos próprios colonizadores como uma atividade
de inexorável finitude, o processo de galopante desflorestamento, iniciado pela costa
continental e que adentrou o interior do território, se constituiu como premente
desdobramento que determinou o atual estado do bioma Mata Atlântica. DEAN (1996)
Em meados da década de 1910, acarretada pelo avanço das estradas de ferro e a
necessidade de escoamento da produção agrícola, a instalação de aglomerados urbanos
deu início ao episódio mais intensivo do processo de desflorestamento da região do
hoje conhecido Pontal do Paranapanema. Inicialmente a partir das cidades fundadas às
margens das ferrovias, e décadas depois a partir do estabelecimento de propriedades
rurais mais distanciadas desses núcleos urbanos, os latifúndios produtores de grãos e
de cabeças de gado usurparam o espaço da floresta nativa da região. BITTENCOURT
(1988).
O processo de perda e fragmentação florestal no Pontal é relativamente recente, tendo
iniciado cerca de 50 anos atrás. Em 1956, toda a região era praticamente um único contínuo
florestal [...], com cerca de 78% de cobertura florestal, em 1965 esse número caiu para 38%
e, em 1978, para 27%, e a partir de 1984, a proporção florestal atingiu níveis similares ao
que se encontra hoje em dia. (PAESE et al., 2012, p. 15).

De forma que a remodelação da paisagem natural da UGRHI 22, pautada
na supressão de vegetação nativa a fim de dar lugar a monoculturas e pastos para
engorda de bovinos, se efetuou de maneira indiferente aos instrumentos de lei que
protegeriam essa vegetação, acarretando o decréscimo do volume e da qualidade dos
serviços ecossistêmicos propiciados pela própria existência do então vasto florestal.
1
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Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo, avaliar a qualidade
ambiental e funções ecológicas dos fragmentos florestais remanescentes e, a partir dessas
análises, estabelecer sua importância quanto aos serviços ecossistêmicos prestados no
que concerne à qualidade e disponibilidade de recursos hídricos existentes na área de
estudo.
DESENVOLVIMENTO
1.1. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa desenvolve-se lançando mão da taxonomia apresentada pela
Avaliação do Milênio (MEA, 2003), através do levantamento de dados referentes aos
cursos d’água e fragmentos florestais remanescentes na UGRHI-22 - possibilitados
pelo banco de dados DATACETAS. Com o manuseio dessa informação através do
Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcMap®, busca-se avaliar a qualidade
ambiental e funções ecológicas dos fragmentos florestais remanescentes. Para tanto,
serão avaliados indicadores quali-quantitativos relativos ao tamanho, à forma, e ao
potencial de conectividade dos fragmentos florestais remanescentes; bem como os
percentuais de proteção dos cursos d’água propiciados pelos fragmentos de matas
ciliares ainda existentes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.2.1 Contexto Histórico do Bioma Mata Atlântica
O estabelecimento das atividades e assentamentos humanos ao longo da história
do bioma mata atlântica remete há aproximadamente 11 mil anos, período no qual a
densa floresta certamente pouca utilidade despertava aos olhos dos homens que ali
chegaram atraídos pela megafauna do cerrado, não fosse pela capacidade de prover
sombra e recursos provenientes dos rios, como água e peixes. Porém, as descobertas
antropológicas de assentamentos humanos referentes a esse período histórico indicam
que as primeiras interações envolvendo o homem e a floresta repercutiam em sua
derruba através da queimada, possibilitando a captura dos animais da copa e abrindo
terreno para investidas de caças ou de vistoria do terreno. (DEAN, 1996).
A relação com a floresta se alterou de modo que, por motivos ainda não bem
esclarecidos, os grandes herbívoros do cerrado entraram em declínio, e os povoados
humanos migraram para as franjas florestais costeiras. Ao encontrarem subsídios a partir
da pesca, coleta de mariscos, e ainda parcialmente da caça, o gradual conhecimento
das plantas da floresta – como alimento, medicamento, tinturas, etc. – foi escrito um
importante capítulo que guiou os moldes de assentamentos humanos posteriores.
O definitivo adentramento e estabelecimento em região florestada se deveu ao
desenvolvimento da prática da agricultura, que impunha ao bioma uma forma mais
agressiva de ocupação do solo. As queimadas ainda se constituíam como a tônica na
supressão de matas, parcialmente auxiliadas pela derrubada manual. Técnicas que
“limpavam” o terreno para a plantação de espécies vegetais como a mandioca e o
milho, fertilizadas pelas cinzas da derrubada, e graças ao fecundo solo antes florestado
possibilitando um cultivo de safras por tempo mais prolongado que, por exemplo, os
solos do cerrado, constituíram o tipo de lavoura denominada itinerante ou de derrubada.
Apesar dessa segunda experiência ainda inferir danos a fisionomia florestal, a prática
permitia, após o declínio da produtividade das safras e o consecutivo abandono da
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área, a reconstituição natural da floresta em moldes basicamente idênticos aos que
ocorreriam por qualquer processo natural de supressão. (DEAN, 1996).
As capoeiras - áreas de regeneração de vegetação secundária antes utilizadas
para a agricultura - representavam algum nível de equilíbrio existente entre o processo
de exploração do solo pelo homem e o alívio temporal para que este se recompusesse (ao
menos parcialmente). Nas costas do continente, a agricultura também foi empregada,
o que pressupõe algum nível de desequilíbrio perante a condição original da vegetação
ao longo dos milhares de anos de assentamento humano. (DEAN, 1996).
Inevitavelmente com a chegada de um novo personagem às matas do Novo
Mundo, o homem europeu, um capítulo de devastação de cunho deliberadamente mais
utilitarista fora escrito na longínqua história do bioma Mata Atlântica. Inicialmente com
teor puramente extrativista, através da espécie vegetal Paubrasilia echinata (Pau-brasil),
valorizada pela capacidade de prover um tingimento de cor avermelhada, e contando
com o ingênuo auxílio (se assim pudessem o futuro prever) dos nativos dessas terras,
o homem europeu iniciou o processo de expatriação da floresta que, atualmente, se
encontra fragilmente cercada por nocivos vestígios de atividades humanas.
A primeira metade do século XX testemunhara o cerco final da Mata Atlântica. A
expropriação privada de todo o território estava concluída. Povos tribais e sertanejos que
haviam vivido, se não exatamente como protetores da floresta, pelo menos em equilíbrio
temporário com ela, estavam reduzidos a trabalhar para aqueles cuja intenção era eliminála. A civilização urbana e industrial havia triunfado - seus tentáculos se espalhavam por
toda parte, sua ânsia por combustível, madeira e outros recursos florestais se estendia por
toda a Mata Atlântica. (DEAN, 1996, p.278).

PINTO et al (2012) estimam que, no momento da “descoberta” do Brasil, a Mata
Atlântica recobria uma área equivalente a 1.315.460 km², restando hoje apenas
12,4% da cobertura florestal original. Especificamente no estado de São Paulo, e
Ribeiro (2010) aponta que entre 11% e 16% da cobertura original remanesce intacta.
O território do Pontal do Paranapanema, que engloba a UGRHI-22, não fugindo da
tendência desmedida de estabelecimento predatório de atividades antrópicas,
apesar de amparado pelo Decreto-lei estadual n. 13.075 de 25 de novembro de 1942
– que declarava [...] como necessária à conservação da flora e fauna estadual e para
futuro estabelecimento de florestas protetoras, remanescentes e modelo, conforme o
que dispõe o Código Florestal [...] da jamais devidamente estabelecida Grande Reserva
do Pontaldo Paranapanema (246.840 ha) – apresenta hoje não mais que 10,2% de
cobertura florestal, em contraste aos 78% no ano de 1965. (PAESE, 2012).
1.2.2 Fragmentos remanescentes
Ao que se refere ao estado de São Paulo, as formações vegetais estacionais
do Pontal do Paranapanema foram uma das últimas fronteiras vegetais degradadas
devido a chegada de atividades antrópicas. Assis, um município localizado a leste
e a aproximadamente 120 km de Presidente Prudente, fundado em 1905 – 12 anos
antes de Presidente Prudente - e inserido sobre uma mancha de cerrado, representa
em termos históricos o alcance gradual das estradas de ferros que levaram à região os
coronéis e grileiros de terras que definiram os rumos da ocupação humana da região.
O objetivo dessa geração final de grileiros era novo: não mais estabelecer grandes
fazendas e sim, ao contrário, subdividir suas terras em lotes para venda a prestação a
todos os interessados. (DEAN, 1996).
A grilagem de vastos latifúndios inevitavelmente percorreu os caminhos
premeditados pelos ciclos econômicos viáveis para cada década vindoura.
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Primeiramente suprimida pela simples necessidade de assentamento das instalações
pretendidas – atividade por vezes aproveitada como de cunho extrativista madeireiro
-, para então dar lugar as novas plantações de café – que exauriram o solo de porções
do estado mais a leste em décadas anteriores -, que então se converteram em outras
como de algodão e amendoim, e que concomitante e posteriormente a esses ciclos
também deu lugar a pastos para criação de cabeças de gado – que por si só representou
atividade principal durante pelo menos uma década na região -, a já amplamente
devastada floresta do Pontal encontra-se hoje frente a mais uma página do processo
de implantação de novos usos e ocupação do solo: a abrupta chegada das altamente
quimificadas monoculturas de cana-de-açúcar.
De modo a representar a distribuição espacial dos fragmentos remanescentes, os
dados obtidos através do banco de dados DATACETAS proporcionaram a organização
do mapa abordando a espacialização dos fragmentos florestais da UGRHI-22 (Figura
1). O banco de dados também embasou a tabulação do tamanho dos fragmentos em
classes de tamanho em hectares (Tabela 1).
A análise dos resultados obtidos demonstra que a grande maioria dos
remanescentes florestais da UGRHI-22 apresentam dimensões reduzidas, sendo
aproximadamente 88% com tamanhos menores que 10 hectares e 99% tamanhos
inferiores a 600 hectares. Apenas 10 fragmentos (0,12% do total) possuem dimensões
superiores, correspondendo às UCs existentes, explicitando a grande importância dessas
Unidades. Fragmentos maiores possuem maior capacidade de suporte a populações
animais e vegetais, constituindo importantes bancos genéticos e ecossistemas capazes
de manter relações ecológicas e processos biogeoquímicos.
Figura 1: Fragmentos de cobertura vegetal arbórea remanescentes na UGRHI-22 – 2013.
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Tabela 1: Área dos fragmentos florestais da UGRHI-22 – 2013.

Fonte: DATACETAS, 2013.

Outro parâmetro que torna possível compreender as pressões exercidas sobre
um fragmento o de sua forma (design). A forma indica sua susceptibilidade ao “Efeito
de Borda” que, em síntese, afirma que todo fragmento florestal ou área de preservação
tende a se deteriorar a partir de seus limites externos. Essa deterioração ocorre por
conta de diversas pressões, tais como excesso de insolação, ventos, perda de umidade,
e entrada de espécies invasoras nocivas. Portanto, quanto mais irregular a forma de um
fragmento, maior a sua vulnerabilidade e a velocidade com que se deteriora. Assim,
o efeito de borda será tanto menor quanto mais próxima de um círculo for a forma
do fragmento em estudo. Utilizando a ferramenta de cálculo geométrico das feições
através do SIG ArcMap® fez-se o levantamento dos dados Perímetro e Área de cada
fragmento, posteriormente utilizados para realizar o cálculo do índice de circularidade
dos fragmentos, resultados organizados na Tabela 2.
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Tabela 2: Índice de circularidade dos fragmentos florestais da UGRHI-22 – 2013.

Fonte: DATACETAS, 2013.

Ainda quanto à forma, constatou-se a grande vulnerabilidade desses fragmentos,
onde mais de 91% apresentam índices inferiores à 0,5. Apenas 7 fragmentos (0,09%)
apresentam índices entre 0,8 e 0,9, indicando menor vulnerabilidade.
A proposta de Zoneamento Agroambiental para o Setor Sucroalcooleiro (ZASC),
pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2009), visando a elaboração de um mapeamento
que determinasse as áreas mais desejáveis para instalação desse setor pelo estado de
São Paulo, apenas levou em conta parâmetros edafoclimáticos – clima, solo e relevo – na
atribuição das zonas de adequabilidade para o plantio. Dentre as áreas categorizadas
como “adequadas”, parte da UGRHI-22 estava nessas áreas. Mesmo que maior parte
da UGRHI constasse dentro das categorias “adequada com limitação ambiental”
ou “adequada com restrição ambiental” (referentes às zonas de amortecimento) ou
mesmo “inadequada” (referentes às UCs), a realidade que se apresenta é preocupante.
Apesar do que é exposto pelo Plano de Manejo do Parque Estadual Morro
do Diabo (SÃO PAULO, 2006), no capítulo que discorre sobre o zoneamento, no
subcapítulo sobre a Zona de Amortecimento do Parque (referente a categorização
“adequada com restrição ambiental” do ZASC), pode-se observar que as plantações de
cana-de-açúcar que circundam o parque não obedecem a recomendação do Ministério
Público, publicada no Diário Oficial do Estado em 14/12/2002 (p.50), sob número PGJ
870/2002, na qual se discorre que:
[...] os órgãos ambientais se abstenham de autorizar o emprego de fogo e agrotóxicos em
práticas agrícolas, pastoris e florestais no raio de 1000 (mil) metros contados a partir dos
limites do Parque, como medida mínima necessária para diminuir os impactos negativos
resultantes das práticas rurais. (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2002).
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Outro produto cartográfico confeccionado buscou evidenciar o tipo de uso e
ocupação da terra nos 500 m tangentes aos fragmentos florestais (Figura 2), dados
oportunamente também organizados em forma de tabela (Tabela 3).
Figura 2: Uso e ocupação da terra utilizando buffer de 500m em torno dos fragmentos
florestais da UGRHI-22 – 2013.

Tabela 3: Uso da terra nos 500m em torno dos fragmentos florestais da UGRHI-22 –
2013.

Fonte: DATACETAS, 2013.

1.2.3 Fragmentos em cursos d’água
Ao se estabelecer através do intenso desflorestamento, os moldes de ocupação
humana do território do Pontal do Paranapanema e da UGRHI-22 geraram um amplo
desequilíbrio sobre as relações ecológicas previamente existentes. Como componentes
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intrínsecos da estrutura ecossistêmica da região, e inevitavelmente afetados pela
supressão da vegetação que circunda seus canais mesmo a amplas distâncias, os
cursos d’água da UGRHI-22 sofreram perdas em sua capacidade de vazão ao longo
desse processo. Seja através da retirada da vegetação ripária, capaz de assegurar um
equilíbrio estrutural das margens e de inibir o processo de assoreamento dos cursos
d’água, seja através da supressão de contínuos florestais, possibilitadores de processos
como a infiltração da água no solo – que abastecem o volume de água subterrânea que
a seu tempo alcançará cursos d’água superficiais - e processos biogeoquímicos como
a pedogênese, o fato que se apresenta que os rios dessa bacia hidrográfica foram ao
longo do tempo perdendo um de seus principais componentes capazes de prestar sua
manutenção.
Em vias de representar cartográfica e quantitativamente a presença de rios
inseridos ou tangenciados nos remanescentes florestais da UGRHI-22, foram elaborados
o produto cartográfico da Figura 3 e o levantamento contido na Tabela 4.
Tabela 4: Localização dos cursos d’água da UGRHI-22 – 2013.

Fonte: DATACETAS, 2013.

Figura 3: Destaque dos rios inseridos em fragmentos florestais da UGRHI-22 - 2013.

1.2.4 Serviços ecossistêmicos – Recursos hídricos
O bem-estar humano e o progresso em direção ao desenvolvimento sustentável dependem
de forma vital da melhoria da gestão dos ecossistemas da Terra de modo a assegurar
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sua conservação e uso sustentável. No entanto, enquanto a procura de serviços de
ecossistema, tais como alimento e água potável estão aumentando, ao mesmo tempo, as
atividades humanas diminuem a capacidade de muitos ecossistemas de responder a esta
procura. Políticas apropriadas e intervenções de gestão podem, frequentemente, reverter
a degradação e melhorar a contribuição dos ecossistemas para o bem-estar humano, mas
saber quando e como intervir requer uma grande compreensão dos sistemas ecológicos e
sociais envolvidos. (MEA, 2003, p.10).

Um ecossistema é um complexo dinâmico de comunidades de plantas, animais
e microrganismos e do meio ambiente não-vivo interagindo como uma unidade
funcional. A Avaliação do Milênio dos Ecossistemas (MEA), através de seus relatórios
publicados entre o ano de 2003 e 2005, se constituiu como um esforço empreendido pela
Organização das Nações Unidas (ONU) objetivando fornecer bases de conhecimento
acerca das relações existentes entre sociedade e natureza e, que construindo bases
teóricas e de alcance dessas informações, eventualmente guiassem a tomada de decisões
políticas acerca de assuntos que envolvessem os ecossistemas do planeta. (MEA, 2003)
Costanza (1997), ao apresentar a diferença entre os conceitos de Funções
Ecossistêmicas (hábitos, propriedades biológicas ou sistêmicas, ou processos existentes
em um ecossistema) e Serviços Ecossistêmicos (os benefícios obtidos direta ou
indiretamente das funções ecossistêmicas pelos seres humanos), e ao discorrer sobre
a importância do Capital Natural – constituído por exemplo pelas árvores, animais,
ecossistemas, etc., é esfera superior que engloba o capital (manufaturado) econômico
humano pelo fato de servir de base de sua geração -, traz à mente a importância e a
tentativa de uma valoração dos ecossistemas do planeta. A necessidade de valoração
dos ecossistemas parte do negligenciamento da incorporação e valorização dos
constituintes do capital natural que dão base para o modo de vida humano e que,
ao serem explorados de maneira incontida e irracional, apresentam um quadro de
redução em sua capacidade de regeneração natural, o que comprometeria a própria
sustentabilidade da sociedade humana. (COSTANZA, 1997) & (ANDRADE,
ROMEIRO, 2009).
A Avaliação do Milênio, ao partir de pressupostos conservacionistas alinhados às
preocupações de Costanza, buscou em seu primeiro relatório uma detalhada descrição
dos tipos de serviços ecossistêmicos, categorizados entre serviços de “produção ou
aprovisionamento”, “regulação”, “culturais” e de “suporte”. Os serviços de produção
são constituídos como os bens diretamente adquiridos pelos ecossistemas, como água,
alimentos, fibras, combustíveis e recursos energéticos. Os serviços de produção ou
aprovisionamento remetem a capacidade de regulação dos processos advindos dos
ecossistemas, como a regulação da qualidade da água, do ar, do clima, controle de
erosão, controle de doenças humanas, etc. Os serviços culturais constituem benefícios
não materiais, ligados ao desenvolvimento espiritual e cognitivo, oportunidades de
reflexão, atividades recreativas como o turismo, dentre outras. Por fim, os serviços
de suporte se referem aos serviços necessários para a produção de todos os outros
serviços ecossistêmicos, como produção primária, produção de oxigênio, formação de
solo, etc. (MEA, 2003).
Os recursos hídricos, seja para os elementos bióticos seja para os abióticos,
representam um elo fundamental para o próprio ciclo de vida e de transformações dos
componentes da biosfera. De modo que os utilizadores humanos dos recursos hídricos
de uma região infringem sobre eles formas de uso que os relegam ao utilitarismo
insensível, a cadeia de acontecimentos que, exemplificadamente, em um momento
deu suporte ao desenvolvimento de uma rentável atividade agrícola de uma região,
pelo desconhecimento das perturbações dos processos ecossistêmicos, pode resultar
na extinção de espécies vegetais e animais e mesmo na inviabilidade da continuidade
das atividades econômicas (em vários âmbitos) da região.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mais recente movimento político-econômico que determina o modus operandi
da relação homem-natureza na UGHRI-22 remete à publicação do supracitado ZASC.
Para o já precarizado panorama de qualidade ambiental dos fragmentos florestais e dos
recursos hídricos da região, a chegada de uma monocultura altamente mecanizada e
quimificada representa, mesmo em curto prazo de tempo, uma perturbação às funções
ecossistêmicas remanescentes e, por conseguinte, uma nova forma de ataque aos
serviços ecossistêmicos ainda disponíveis na região.
Seja pela contaminação difusa de águas superficiais e subterrâneas (através dos
químicos e fertilizantes); seja pela deriva técnica advinda da pulverização aérea sobre
as lavouras alcançando fragmentos florestais, os numerosos assentamentos rurais da
região, as culturas de bicho-da-seda e insetos polinizadores; seja pela inadequabilidade
do solo da região em comportar lavouras intensivas devido sua alta fragilidade
a processos erosivos; ou mesmo pela somatória dessas tensões que perpetuam os
conflitos entre os atores do campo; inferem que a categorização da região pelo ZASC
não levou em consideração a particularidade de seus aspectos socioambientais.
No intuito de mitigar as consequências desse processo, faz-se imprescindível
o cumprimento por parte dos proprietários de terras do que é disposto nos planos
de manejo das Unidades de Conservação – a fim de minimizar os impactos dessas
lavouras sobre a floresta -, também do que é previsto pelo código florestal (lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012) e pela lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 – por exemplo
em relação ao respeito das Áreas de Preservação Permanente (APP).
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
A Lei nº 9.433/1997 que entrou em vigor em janeiro de 1997, também conhecida
como Lei das Águas, considera a água como um bem de domínio público e um recurso
natural limitado, dotado de valor econômico, bem como instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH). A Lei prevê que a bacia hidrográfica é a unidade de atuação do
SINGREH e de implementação da PNRH e que a gestão dos recursos hídricos deve
proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa,
contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades
(BRASIL, 1997).
Um dos instrumentos da gestão das águas é a outorga para o uso dos recursos
hídricos. O estabelecimento dos critérios de outorga de direito de uso das águas é
dependente dos sistemas jurídicos e econômicos locais, além de estar vinculado à
disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica. Sendo assim, é necessário o conhecimento
da disponibilidade hídrica dos corpos d’água, pois somente uma parte da vazão estará
acessível para ser utilizada pela sociedade e a outra deverá permanecer no curso
d’água, para preservar o ecossistema aquático.
São adotados indicadores de disponibilidade de água, ou as chamadas vazões
de referência, para identificar a vazão disponível e empregá-la como critério de outorga
de uso dos recursos hídricos. Temos como exemplo a vazão mínima de sete dias
contínuos associada ao tempo de retorno de 10 anos (Q7,10) e as vazões de permanência
Q90 e Q95, que se mantêm no corpo hídrico por um período de 90% a 95% do tempo.
A estimativa dessa disponibilidade hídrica é obtida através da utilização da curva de
permanência.
Nos diferentes estados brasileiros são amplamente utilizadas as vazões
de permanência Qp%, que são obtidas pelas curvas de permanência. Essas curvas
representam graficamente a porcentagem de tempo em que determinadas vazões são
igualadas ou superadas em um período definido.
1
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Como premissa para a determinação da vazão de outorga na gestão de
recursos hídricos, estuda-se neste trabalho a determinação da disponibilidade hídrica
no rio Amazonas através da curva de permanência, além da caracterização de seu
comportamento hidrológico relativo às cheias e vazantes anuais, fazendo-se o uso dos
dados de monitoramento realizados na estação fluviométrica instalada no município
de Óbidos (PA).
MATERIAL E MÉTODOS
1.1 Área de Estudo
O estudo trata do principal rio da bacia Amazônica (figura 1), o rio Amazonas,
e tem como área focal a estação de Óbidos, no interior do Pará, na região norte do
Brasil. A Bacia Amazônica possui uma área de aproximadamente 7.000.000 km²,
segundo Guyot et al. (1999) abrange a quase totalidade dos estados da região Norte
do país, além de países vizinhos: Brasil (63%), Peru (16%), Bolívia (12%), Colômbia
(5,6%), Equador (2,4%), Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%). Trata-se de uma bacia do
tipo sedimentar, possuindo vazão média de 200.000 m³/s, variando de 100.000 m³/s
na estiagem e chega até 300.000 m³/s no período de enchente (Ronchail et al., 2006).
O rio Amazonas é o mais extenso do planeta, com aproximadamente 7.000 km.
Sua nascente ocorre na Cordilheira dos Andes (Peru) e deságua no Oceano Atlântico,
na fronteira entre o Pará e o Amapá. Ao cruzar a fronteira entre o Peru e o Brasil, recebe
o nome de Rio Solimões, só vindo a ser denominado Rio Amazonas após o Encontro
das Águas, onde o Rio Negro mistura suas águas pretas com as águas brancas do
Solimões e segue seu percurso em direção ao Atlântico. Neste longo percurso, recebe as
contribuições de vários rios, dentre eles o Javari, Jutaí, Juruá, Madeira, Purus, Tapajós
e Xingu, na sua margem direita, e, na margem esquerda, dos rios Iça, Negro, Japurá,
Nhamundá e Urube (Silva, 2010).
Figura 1 - Bacia Amazônica, com destaque para o rio Amazonas e seus principais
contribuintes.

Fonte: Wikipédia, 2019

233

1.2 Dados
Para essa pesquisa, os dados de vazão foram coletados na Agência Nacional
Águas (ANA), onde a estação escolhida é cadastrada, por intermédio do Portal
Hidroweb, que por ser pertencente ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos (SNIRH) torna possível o acesso a informações da Rede Hidrometeorológica
Nacional (RHN). A seleção da estação foi feita com base no quantitativo de vazões
disponibilizado possuindo um mínimo de 30 anos e na proximidade da foz do rio
Amazonas. Dentre as quatro estações listadas na tabela 1, a que melhor atendeu aos
critérios supramencionados foi a estação de Óbidos. Utilizou-se 51 anos de medições,
entre os anos de 1968 e 2018, com a exclusão do ano de 1969 por insuficiência de dados.
Tabela 1 - Número de anos de dados de vazão disponíveis

Estação

Código

Santarém 17900000

Distância à foz Número de anos de dados de vazão disponíveis
322 km

Não possui registro de medições

Óbidos

17050001

439 km

51 anos de medição (1968 a 2018)

Parintins

16350002

611 km

Não possui registro de medições

Itacoatiara 16030000

856 km

4 anos de medição (2015 a 2018)

1.3 Métodos
Os dados das vazões foram anexados no software de planilha eletrônica
Excel, disponibilizado e desenvolvido pela Microsoft, para produção de três gráficos:
hidrograma, máximos e mínimos e curva de permanência.
1.3.1 Hidrograma
O gráfico do hidrograma é a representação gráfica da vazão em função do tempo
em um ponto controle, ou seção do curso dágua. Trata-se da relação entre ocorrência
de precipitação e a vazão de uma bacia hidrográfica, com a ação de suas características
físicas. Para a sua elaboração ordenou-se, no software utilizado, todos os dados de
vazão de maneira a formar uma matriz de 366 linhas, onde as colunas representassem
os anos e as linhas os dias. A seguir, utilizou-se a equação 1 para obter a vazão média
de uma mesma data em todos os anos registados nos dados.
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Assim, obteve-se um gráfico onde o eixo horizontal contém os dias do ano de 1
de janeiro a 31 de dezembro e o eixo vertical, as médias das vazões.
1.3.2 Vazões Máximas e Mínimas
Esse gráfico tem a finalidade de informar as vazões máximas e mínimas dos
dados registrados. Para sua obtenção foi utilizado a mesma configuração da planilha
do hidrograma, porém, diferentemente, nela cada ano foi tratado separadamente.
Após isso, para melhorar e facilitar a análise dessas informações, acrescentou-se curvas
obtidas através das equações 2 e 3:
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1.3.3 Curva de Permanência
A curva de permanência é a representação gráfica da função que relaciona a
frequência das vazões e a permanência do seu valor em cada momento. Para a produção
do gráfico foi necessário organizar os dados em classes, que foram determinadas
através das equações 4 e 5:

Após isso, calculou-se a frequência de ocorrência de vazão dentro da classe (f ),
a partir da divisão do número de ocorrências da classe (No ) de vazão pelo seu número
de registros (nr), conforme equação 6:
f = No
nr
Então, foi determinada a frequência acumulada (facm) através da soma entre a
frequência de ocorrência de vazão dentro da classe e a frequência da vazão analisada,
equação 7:
facm = f +fa
Em seguida, obteve-se a permanência das vazões (facm) pela equação 8:
P = 1 - facm
Onde:
f: frequência de ocorrência de vazão dentro da classe;
nr: número de registros de vazões;
No: número de ocorrências da classe de vazão;
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fa: frequência da vazão analisada;
facm: frequência acumulada; e
P: permanência da vazão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No hidrograma, das vazões médias diárias da estação de Óbidos, para o
período de 1968 a 2018, mostrado na figura 2, observa-se dois períodos hidrológicos
bem definidos ao longo do ano, onde percebe-se claramente as características de
sazonalidade do rio Amazonas. A inundação desenvolve-se sobre vários meses e
permanece em sua superfície máxima durante algumas semanas, dando origem a um
hidrograma modal assimétrico, com recessão acelerada e ascensão lenta, resultante
do regime equatorial alterado (Rodier, 1964 e Molinier et al., 1997), sendo sete meses
de cheias e cinco de vazantes. Isso é compreensível, visto que o rio é alimentado por
rios dos dois hemisférios, o que lhe confere a influência de três regimes de cheias: dos
rios do norte, com volume máximo em julho; dos rios do sul, com volume máximo
em março; e no tronco central, volume máximo em abril, maio e junho, de acordo com
Rebouças et al. (2006).
As cheias ocorrem entre os meses de dezembro a junho, onde a vazão média
máxima é 241.236,50 m³/s, em maio. O período de estiagem estende-se durante os
meses de julho a novembro, quando a vazão média mínima é de 103.163,9 m³/s, no
mês de novembro. O dia 29 de fevereiro teve menos dados dentro do intervalo de anos
usado, por isso no gráfico a vazão média correspondente a esse dia aparece fora da
tendência da curva.
Figura 2 - Hidrograma de vazões médias diárias do Rio Amazonas, em Óbidos (1968
a 2018).

Fonte: autores
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A figura 3 apresenta a magnitude dos eventos de máximas e mínimas anuais,
observadas ao longo da série histórica, na estação de Óbidos. Em azul escuro
apresentam-se os valores de vazões máximas e em verde escuro os valores de mínimas.
As linhas em azul claro e verde claro representam as vazões médias das máximas e das
mínimas, respectivamente.
A vazão máxima histórica no valor de 280.566,40 m³/s, ocorreu em 2009 e a
mínima dentre as vazões máximas, do período histórico, tem o registro de 190.150,00
m³/s, em 1980. A média das vazões máximas equivale a 243.687,40 m³/s. A mínima
histórica apresentada na série temporal é de 72.380,00 m³/s, em 1997 e a máxima dentre
as vazões mínimas é de 131.620,00 m³/s.
A média das vazões mínimas corresponde a 98.030,20 m³/s. A amplitude entre a vazão
máxima e mínima, na série histórica, de 208.186,40 m³/s, mostra quão extremo é o
regime de cheias e vazantes do rio Amazonas, correspondendo a aproximadamente
15% da descarga de todas as águas doces nos oceanos (Molinier et al., 1997) e provando
seu comportamento considerado perene ou constante. O ano de 2018 foi excluído desse
gráfico, pois não apresentava dados de novembro e dezembro, os quais são meses
importantes (meses de vazantes), conforme se constatou no hidrograma da figura 2.
Figura 3 - Vazões máximas e mínimas anuais médias do Rio Amazonas, em Óbidos
(1968 a 2017).

Fonte: autores
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A figura 4 apresenta a curva com escala completa de 0 a 100% de permanência das
vazões para o período da série histórica. A vazão de referência Q95 corresponde a
94.491,50 m³/s. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas estabelece
a vazão outorgável para uso das águas superficiais em 75% da Q95, de acordo com
CERH-AM (2016). Sendo assim, no rio Amazonas, pode ser explorada uma vazão de
até 70.868,6 m³/s, valor restritivo. Observou-se, também, que em 50% do período da
série histórica (Q50), as vazões anuais são iguais ou maiores que 173.978,50 m³/s.
Figura 4 - Curva de permanência do Rio Amazonas, em Óbidos (1968 a 2018).

Fonte: autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados de vazão da estação de Óbidos permitiram a determinação da
disponibilidade hídrica para o rio Amazonas através da curva de permanência, além
de caracterizar seu comportamento hidrológico. O regime hídrico do rio Amazonas
demonstra ser modal, com dois períodos hidrológicos definidos ao longo do ano com
ascensões e recessões assimétricas. Os valores de vazão destacados são extremamente
altos, variando entre 280.566,40 m³/s e 72.380,00 m³/s e na metade do período histórico,
o rio apresenta vazão de mais de 170.000 m³/s. A curva de permanência se apresenta
como um recurso propício para o estudo das características de escoamento em cursos
d’água cuja vazão de referência outorgável para uso das águas superficiais no estado
do Amazonas, de 75% da Q95, equivale a 70.868,6 m³/s. Esses resultados confirmam o
enorme potencial hídrico do rio Amazonas, principal rio da maior e mais volumosa
bacia hidrográfica do mundo.
Sendo assim, este trabalho apresenta valores que podem facilitar e viabilizar a
gestão ambiental, econômica e social dos recursos hídricos na região Amazônica, uma
região que vive do potencial hídrico dos seus rios, além de complementar e otimizar a
rede básica hidrológica da bacia Amazônica.
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GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO PARÁ / BRASIL: UMA
ANÁLISE DE QUINZE ANOS DE PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 6.381/2001 – (2001/2016)
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
Em relação à gestão dos recursos hídricos, os marcos legais do Estado do Pará
são compostos pelas Constituição Federal de 1988, e pela Constituição do Estado do
Pará de 1989. Além dessas é apoiado pela Lei Federal nº 9.433/1997 que conjuntamente
colaboram para o arcabouço legal da Lei nº 6.381, de 25 de julho de 2001, que dispõe sobre
a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e instituí o Sistema de Gerenciamento
de Recursos Hídricos. Doravante, faz-se uma análise da gestão dos recursos hídricos
do Estado do Pará, considerando a implementação dos instrumentos previstos na
PERH, a estruturação do sistema de gestão dos recursos hídricos, e uma avaliação da
gestão, após quinze anos de promulgação da Lei que regulamenta a PERH.
DESENVOLVIMENTO
1.1 A política estadual de recursos hídricos do Estado do Pará
Em relação ao tema recursos hídricos no Estado do Pará, o arcabouço legal se
encontra inicialmente fundamentado na Constituição do Estado do Pará de 1989, a qual
antecede a PERH, e que em seu Cap. IV (Da Política Minerária e Hídrica) estabelece
que o Estado definirá, através de lei, a política minerária e hídrica, defendendo
seus interesses, inclusive interrompendo atividades predatórias, resguardando a
soberania nacional sobre a pesquisa, exploração, lavra e uso dos recursos naturais
renováveis e não renováveis, disciplinando a conservação e o aproveitamento racional
dos bens minerais e das águas.
A Lei nº 6.381 de 25 de julho de 2001, com fundamento na Constituição Estadual
e na Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, dispõe sobre a Política Estadual
de Recursos Hídricos e institui o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
dá outras providências. Consistindo sua efetivação num dos maiores desafios para o
Estado do Pará.
Bordalo e Costa (2013) também ressaltam que a PERH procura reproduzir na
íntegra os artigos contidos na Lei Federal. Contudo, a Lei Estadual inova ao definir que
cabe ao Estado, fomentar e coordenar ações integradas nas bacias hidrográficas, tendo
1

Universidade do Estado do Pará/UEPA emersonvale@yahoo.com.br
Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCT cezar@fct.unesp.br
3
Universidade Federal do Pará – UFPA carlosbordalo@oi.com.br
2

241

em vista garantir que o tratamento de efluentes e esgotos urbanos, industriais e outros,
realizados pelos respectivos usuários, ocorra antes do lançamento nos corpos d’água.
Desta forma a lei estadual visa de forma mais sistêmica adequar o Estado do
Pará com a PNRH, uma vez que já existiam anteriormente no Estado, duas leis que
tratavam do tema água, sendo ela as seguintes: Lei nº 5.630/1990 e Lei nº 5.793/1994.
Nesse contexto, é também importante mencionar que os cinco instrumentos presentes
Política Nacional de Recursos Hídricos fazem parte da Política de Recursos Hídricos
do Estado do Para, e mais dois instrumentos particulares da legislação estadual que
são, a compensação aos municípios e a capacitação, desenvolvimento tecnológico e
educação ambiental o (Quadro 1) apresenta uma comparação entre as duas políticas
em relação aos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.
Quadro 1 – Comparação entre os instrumentos de gestão presentes na Lei Federal n°
9.433/1997 e na Lei Estadual n° Lei n° 6.381/2001.
CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
Art. 5° São instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos:
I – os planos de Recursos Hídricos;

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
Art. 5° São instrumentos da Política Estadual de
Recursos Hídricos:
I- os Planos de Recursos Hídricos;

II – o enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
_________________

II- o enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV- a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
V- a compensação aos municípios;
VI- sistema Estadual de Informações sobre Recursos
Hídricos;
VII - a capacitação, desenvolvimento tecnológico e
educação ambiental.

_________________
Fonte: BRASIL (1997) e PARÁ (2001

Os instrumentos de gestão presentes Lei Estadual nº 6.381/2001, apresentados
no (Quadro 1) serão analisados na sequência, considerando principalmente se os
mesmos foram efetivamente implementados.
a) Planos de Recursos Hídricos
O Plano Estadual de Recursos hídricos, o primeiro instrumento citado na
PERH, estratégico para o direcionamento Política Estadual e para a gestão dos recursos
hídricos, ainda não se encontra implementado no Estado do Pará, assim, como também
nenhuma bacia hidrográfica do Estado possui o Plano de Bacia. É importante ressaltar
que o Plano de Recursos Hídricos da Margem Direita do Amazonas (2010-2030)
abrange parcialmente o Estado do Pará, correspondendo à cerca de 30% do Estado,
e pelo Plano Estratégico Tocantins-Araguaia (2009-2025), abrangendo 47,3% do Pará,
ambos elaborados pela ANA e aprovados por Resolução do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH).
b) O Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, segundo os Usos
Preponderantes da Água
A
tualmente o Estado do Pará não possui nenhum rio enquadrado, sendo desta
forma todas as águas enquadradas como classe 2 (resolução 357/ 2005 do CONAMA).
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De acordo com SEMAS (2016) se encontra em fase de elaboração um projeto que visa
implementar ou enquadrar alguns corpos de água, com o foco em mananciais de
abastecimento de água.
È importante registar que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEMAS) através da Gerência de Planos e Enquadramentos (GEPLEN) realiza testes
periódicos de balneabilidade nas praias mais frequentadas por banhistas no Estado do
Pará. As informações sobre a balneabilidade têm o objetivo de alertar os frequentadores
das praias sobre a qualidade da água, que deve se ajustar às exigências da resolução nº
274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).
c) A outorga dos direitos de uso das águas no Estado do Pará
Dos sete instrumentos que estão dispostos na PERH, a Outorga de Direito de
Uso dos Recursos Hídricos é único instrumento implantado no Estado do Pará, através
da Resolução do CERH nº 003, de 03 de setembro de 2008. No território do Estado do
Pará existem rios de domínio do Estado do Pará e rios de domínio da União. Para os
rios de domínio do Estado do Pará, bem como para as águas subterrâneas, a outorga é
emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e nos
rios de domínio da União as outorgas são emitidas pela Agência Nacional de Águas
(ANA).
Uma análise dos processos de outorga no Estado do Pará, vigentes até dezembro
de 2015, de acordo com dados disponibilizados pela SEMAS, reproduzidos na (Tabela
1), que totalizam 408 processos outorgados quanto ao uso dos recursos hídricos,
principalmente para a tipologia de captação de água subterrânea (execução de poços)
muito vinculado ao abastecimento industrial, onde se destacam empresas de grande
porte do setor minero-metalúrgico instalado no Estado, sendo importante identificar,
também, o baixo quantitativo de processos outorgados para o lançamento de efluentes,
o que evidencia a falta de fiscalização e controle sobre o real número de lançamento de
efluentes nos rios do Estado do Pará. Isto também aponta esse indicador de saneamento
básico como um dos grandes problemas socioambientais do Estado do Pará.
Tabela 1 - Registros de outorga em vigor até dezembro de 2015 no Estado do Pará
TIPOLOGIA

N° de
processos

Subterrânea

Outorga
Prévia

345

Modalidade
Outorga de Declaração de
Direito de
Reserva de
Uso
Disponibilidade
Hídrica
---

Outorga me
Manutenção

Superficial
Lançamentos de
efluentes

39

14
10

24

01
---

---

Total

408

369

26

01

12

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SEMAS (2015).

Portanto, considerando o ano de 2008, ano em que foi implementado o
instrumento de outorga, em um período de aproximadamente sete anos observa-se
a partir do número total de outorgas emitidas no Estado do Pará, que ainda é baixo
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e concentrado principalmente em três áreas do Estado, conforme (Figura 1): a) Belém
e Nordeste Paraense, região de maior densidade demográfica; b) o Sudeste Paraense,
que concentra os grandes empreendimentos minero-metalúrgicos do Estado do Pará;
e, c) Santarém, terceiro município mais populoso do Estado.
Figura 1 – Outorgas em vigor no Estado do Pará, por tipologia (2016)

Para Leal (2000, p. 80), a implantação de qualquer empreendimento que
demande a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, e a execução
de obras ou serviços que alterem seu regime, qualidade ou quantidade dependerão
de prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes. O
Estado do Pará ainda está iniciando o processo de implementação de outorga, mesmo
considerando a vigência desde 2008, os resultados demostram a necessidade de
avançar e ampliar geograficamente a consolidação desse instrumento de fundamental
importância para a gestão dos recursos hídricos de acordo com a legislação vigente.
d) A cobrança pelo uso dos recursos hídricos
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos enquanto instrumento da política
estadual de recursos hídricos ainda não foi implementado no Estado. Sendo
importante destacar que através da Lei n° 8.091 de 29 de dezembro de 2014 se instituiu
a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e
Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH.
Nesse sentido, é importante perceber a distinção entre a cobrança pelo uso dos
recursos e a Taxa de Controle. A taxa não é um instrumento correspondente à cobrança
pelo uso dos recursos hídricos, e a taxa não garante necessariamente que os valores
arrecadados voltem para a gestão de recursos hídricos, o que se prevê no instrumento
da cobrança é que o recurso retorne preferencialmente para a bacia hidrográfica onde
ele foi gerado.
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e) A compensação aos Municípios
É interessante destacar que este instrumento também estava previsto na Lei
que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, no entanto, houve um veto
presidencial a este instrumento, que deixou assim de compor a PNRH.
f) O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos
O Sistema de informações é um dos instrumentos da Política de Recursos, tanto
no âmbito nacional (Lei Federal nº 9433/1997) como estadual (Lei nº 6381/2001). Tem
por finalidade a coleta, o tratamento, o armazenamento e a disseminação de informações
sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. De acordo com a SEMAS
(2016) foi colocado no ar em 2014 o Portal do Sistema Estadual de Informações de
Recursos Hídricos no qual o visitante tem acesso as seguintes informações.
g) A capacitação, desenvolvimento tecnológico e educação ambiental
Entre os seus instrumentos da PERH está prevista a capacitação, desenvolvimento
tecnológico e educação ambiental. Dentro dessa perspectiva de acordo com a SEMAS/
PA, a Diretoria de Recursos Hídricos, desenvolve o Programa de Sensibilização e
Mobilização Social pelas Águas, aliado a um Programa de Capacitação e Educação
Ambiental em Recursos Hídricos para profissionais (professores, técnicos das
prefeituras, entre outros), representantes da sociedade civil e para usuários de recursos
hídricos em geral, tendo como base a participação e integração dos diversos segmentos
sociais como coautores do processo de gestão das águas.
Sistema de gerenciamento de recursos do Estado do Pará
A Lei nº 6.381/2001, além de instituir a PERH, também em seu art. 41, cria o
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/PA, considerando
o que está previsto na Lei, o SEGRH deveria apresenta uma articulação em cinco níveis
institucionais distintos, com identidade e instrumentos próprios de atuação.
a) Conselho Estadual de Recursos Hídricos
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/PA) foi criado pela Lei
Estadual n° 6. 381/2001 e regulamentado pelo Decreto nº 276, de 02 de dezembro
de 2011 que revoga o Decreto nº 2.070, de 20 de fevereiro de 2006. Considerando os
dois períodos de gestão (2007/2011) e (2012/2014) o CERH-PA realizou 25 reuniões
ordinárias e 05 reuniões extraordinárias, conforme a (Tabela 2). Sendo aprovadas
quatorze (14) Resoluções e quatro (04) Moções.
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Tabela 2 – Calendário anual de reuniões do CERH 2007 a 2014.
Ano

Reunião Ordinária

Reunião Extraordinária

Total

2014

04

---

04

2013

02

---

02

2012
2011

04
03

-----

04
03

2010

04

01

05

2009
2008

02
04

01
02

03
06

2007

02

01

03

03

05

30

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor com base em https://www.semas.pa.gov.br/. Acesso em 01/12/2016.

Desde a XXV reunião ordinária realizada em 12/12/2014 o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos não atua de forma efetiva. A SEMAS através da publicação
em 29 de setembro de 2016 do Edital de Convocação, visa reestruturar o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos. Portanto, atendendo ao Edital de Convocação, no dia
27 de dezembro de 2016 foi nomeado os 30 novos membros para compor o terceiro
mandato do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.
b) Órgão Gestor: Estrutura e funcionamento administrativo da SEMAS
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, criada
pela Lei nº 5.457, de 11 de maio de 1988, com a denominação de Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, tem por finalidade, planejar,
organizar, coordenar, controlar e avaliar as ações a cargo do Estado, que visem
à proteção, à defesa, à conservação e à melhoria do meio ambiente e dos recursos
hídricos, promovendo a gestão descentralizada, democrática e eficiente, através da
coordenação da execução das Políticas Estaduais do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos.
É importante destacar a Lei Estadual nº 8.096, de 1º Janeiro de 2015, reestruturou
alguns órgãos da administração pública e a SESMAS, órgão gestor da Política Estadual
de Recursos Hídrico, foi reestruturada, e em relação a gestão dos recursos hídricos foi
criada Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos, sendo constituída por duas diretorias,
três coordenadorias e sete gerências. No entanto, essa reestruturação baseada na Lei
Estadual nº 8.096/2015 só regulamenta a Secretaria Adjunta de Recursos Hídricos e as
duas Diretorias, o restante da estrutura hierárquica (coordenadorias e gerencias) estão
funcionando na prática, mas ainda não estão regulamentadas.
c) Comitê de Bacia Hidrográfica
Conforme o disposto na PERH, a instituição de Comitês de Bacias Hidrográficas
em rios de domínio do Estado do Pará será efetivada por ato do Governador, mediante
proposição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. No entanto, não há registro
de comitê de bacia hidrográfica implantado no Estado Pará até 2017.
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d) Agência de Bacia Hidrográfica
A Lei Estadual n° 6.381/2001 prevê que as Agências de Bacias Hidrográficas
exercerão a função de Secretaria Executiva do respectivos ou respectivos Comitês
de Bacia Hidrográfica. Sendo importante destacar que no âmbito do Estado do Pará,
conforme discutido no item acima, até a presente data desta pesquisa não há registro
de criação de comitê de bacia hidrográfica e consequente e de agência de bacia.
e) Os órgãos dos Poderes Públicos estaduais e municipais
De acordo com a Lei Estadual n° 6.381/2001 são consideradas, para os efeitos
desta Lei, organizações civis de recursos hídricos: I - os consórcios e associações
intermunicipais de bacias hidrográficas; II - as associações regionais, locais ou setoriais
dos usuários dos recursos hídricos; III- as organizações técnicas e de ensino e pesquisa
com interesse na área de recursos hídricos; IV - as organizações não-governamentais
com objetivo de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; e V - outras
organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
GESTÃO DAS ÁGUAS: 15 ANOS DA LEI DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO
DO PARÁ – AVANÇOS E DESAFIOS
O marco legal da Política Estadual de Recursos Hídricos é a Lei n° 6.381 de 25 de
julho de 2001, que completou 15 anos em 2016. Apesar deste marco, institucionalmente
a lei só passou a ser implantada a partir da homologação da Lei n° 7.026, de 30 de julho de
2007, com a criação da Diretoria de Recursos Hídricos na Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA). Ou seja, seu período real de efetivação é de
apenas nove anos, por isso considera-se que o Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Estado do Pará ainda está em fase de estruturação.
Considerando os instrumentos presentes na legislação estadual de recursos
hídricos, a outorga foi único instrumento implantado a partir de 2008, enquanto os
demais instrumentos estão regulamentados, e apesar de apresentarem ações pontuais
não se encontram implementados, com a exceção do instrumento Compensação
ao Município, presente na legislação atual de recursos hídricos que não está nem
regulamentado nem implantado. Nesse sentido, cabe destacar a necessidade de
implementação de todos os instrumentos previstos na legislação estadual, como,
por exemplo, o enquadramento das águas, que precisam ser inseridos nas pautas de
negociações políticas de forma a acelerar os estudos e a implantação de uma rede
estadual de monitoramento quali-quantitativo da água, indispensável a um Estado
com recursos deste montante. O (Quadro 3) apresenta um panorama atual sobre cada
um dos instrumentos da PERH (Lei n° 6.381/2001) considerando sua implementação
e as condições existentes.
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Quadro 3 – Implementação dos Instrumentos de Gestão – Lei nº 6.381/2001
INSTRUMENTOS DA PERH
(Lei N° 6.381/2001)
I- Planos de Recursos Hídricos;
II- Enquadramento dos corpos
de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água;
III – Outorga dos direitos de
uso de recursos hídricos;

IMPLEMENTAÇÃO
Regulamentado
Resolução CERH nº 5 de
03/09/2008
Não implementado
Regulamentado
Resolução CERH nº 6 de
03/09/2008
Não implementado

V- Compensação aos
municípios

Regulamentado
Resolução CERH nº 3 de
03/09/2008
Implementado
Regulamentado
Resolução CERH nº 4
de 03/09/2008
Não implementado
Não Regulamentado
Não implementado

VI- Sistema Estadual de
Informações sobre Recursos
Hídricos

Regulamentado
Resolução CERH nº 12 de
18/11/2010
Não implementado

IV- Cobrança pelo uso dos
recursos hídricos

VII- Capacitação,
desenvolvimento tecnológico e
educação ambiental.

Regulamentado
Resolução CERH nº 7
de 03/09/2008
Não implementado

CONDIÇÕES EXISTENTES
Planos de Recursos Hídricos Interestaduais:
Margem Direita do Rio Amazonas
Plano Estratégico Tocantins-Araguaia
Águas do Estado enquadradas na Classe 2
(Resolução357/2005doCONAMA).
Realizaçãodetestesperiódicosde
balneabilidade nas praias mais frequentadas do
Estado do Pará
Quantitativo de 408 Registros de (outorgas em
vigor até 12/2015)
Foi instituído em 2014 a - Taxa de Controle,
AcompanhamentoeFiscalizaçãodas
Atividades de Exploração e Aproveitamento
de Recursos Hídricos – TFRH
Nada consta
Portal do sistema estadual de informações de
recursos hídricos- 03 (três) estações
hidrometeorológicas e 09 (nove) Plataformas
de Coleta de Dados (PCD’s) operadas pela
SEMAS
Coleta de dados hidrológicos na Plataforma
Hidroweb).
Ações pontuais de educação ambiental e
capacitação na área de recursos hídricos. IV
Ed. do Seminário Estadual de Águas e
Florestas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ANA (2013) em SEMAS (2016).

Assim podemos observar que a política de gestão dos recursos hídricos no
Estado do Pará, Lei nº 6.381/2001, apesar de representar avanços do ponto de vista do
esboço legal, não teve rebatimento no aspecto institucional, ou seja, o Estado ainda não
possui estrutura capaz de implementar de forma efetiva os instrumentos de gestão dos
recursos hídricos. Desse modo, se visualiza que o Estado do Pará, através de sua PERH
não conseguiu cumprir os seus objetivos elencados na art. 2º da Lei nº 6.381/2001,
supracitados anteriormente.
O Estado do Pará enfrenta inúmeros desafios voltados para a gestão dos
recursos hídricos, como a falta de recursos financeiros associados à falta de prioridade
do Estado na tomada de decisões que efetivamente contribuam para a implementação
da PERH. É importante ressaltar que no Estado do Pará as agendas Verde4 e Marrom5
ocupam mais espaço na agenda política do Estado, tendo consequentemente mais
4

Uma classificação adotada para os problemas ambientais é a divisão segundo “Agendas”. Assim, definiu-se Agenda Verde (aquela que se refere à assuntos como preservação de florestas e biodiversidade
5
Agenda Marrom (aquela que se refere às questões ambientais relacionadas à urbanização, a industrialização, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social, tais como poluição do ar, da água e do
solo, a coleta e reciclagem de lixo, o ordenamento urbano, a segurança química, etc.
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recursos tanto financeiros quanto humanos, com isso a agenda Azul6 não constitui
uma pauta com demandas que assuma um caráter prioritário.
Também outro desafio na gestão dos recursos hídricos diz respeito à questão
cultural. Para a maioria da população do Estado do Pará, a água não se configura como
um problema, pelo menos do ponto de vista de escassez. A abundância de água na
região e no Estado impede aos seus habitantes a percepção sobre a escassez do bem
fundamental e isso contribui para que não haja uma pressão social sobre o Estado,
tal realidade contribui também ao desperdício e ao uso sem controle, não prevendo
as consequências em termos de quantidade e qualidade. Portanto, nesse aspecto se
faz necessário uma mudança de pensamento em relação à necessidade de gestão e
preservação dos recursos hídricos, em todos os níveis, do institucional, passando
pelo setor usuário, até a sociedade civil. Nesse sentido, para o Coordenador7 de
Planejamento, Informação e Apoio a Gestão de Recursos Hídricos (CIP) da SEMAS
(2016), o papel da SEMAS é tentar sensibilizar um maior número de pessoas para que
o debate vá sendo gerado e contribua para formação de uma massa crítica. Ressalta
ainda que o papel das universidades também é importante neste processo. E acrescenta
que a visão externa à realidade amazônica, se dá em uma escala na qual não se percebe
nem a escassez e nem os conflitos, portanto, um olhar bem distante da realidade. No
entanto, com uma análise sobre a gestão dos recursos hídricos a partir de uma escala
local é possível perceber a existência de problemas relacionados a escassez quantitativa
em decorrência do grau de comprometimento da qualidade das águas superficiais,
conflitos e a problemática ambiental. Constituindo assim um problema relacionado
diretamente à gestão dos recursos hídricos, que tanto no âmbito do Estado, quanto ao
nível de bacia hidrográfica, o debate em torno dessa necessidade é muito incipiente.
Assim é um fator desafiador relacionar a gestão dos recursos hídricos no Estado
do Pará com a grande disponibilidade. Podemos mencionar que os Estados brasileiros
das Regiões Nordeste e Sudeste, com a gestão dos recursos hídricos mais avançados
são aqueles que enfrentam problemas relacionados principalmente a disponibilidade
hídrica, ou seja, motivados pela escassez quantitativa, contrastando com a realidade
dos Estados da região amazônica, principalmente ao nível de implementação das
políticas estaduais de recursos hídricos.
Nesse contexto, podemos questionar o modelo de gestão dos recursos hídricos
que pauta tanto a Política Nacional como as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos.
Ao se considerar os seis fundamentos da PNRH, percebe-se que em dois deles se
enfatiza a água como recurso limitado e se impõem usos prioritários em situações
de escassez para dirimir conflitos. E com relação aos cinco instrumentos de gestão
de recursos hídricos preconizados pela PNRH, podemos destacar que dois deles se
baseiam em um contexto de escassez. É o caso da outorga dos direitos de usos dos
recursos hídricos e da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
A outorga é um instrumento cuja aplicação de forma racional remete à escassez
uma vez que o controle das autorizações e concessões, em suas diversas fases, é mais
urgente onde a água está escassa. Um indicador importante disso é o fato de que a
própria ANA não possui nenhuma outorga no Estado do Amazonas, e apenas sete
outorgas no Estado do Pará, conforme apresentado no Capítulo III.
A cobrança é um instrumento alicerçado principalmente para a condição de
escassez, em que a compreensão dos usuários e da sociedade civil em geral acerca
da necessidade de gerenciar os recursos em prol de sua preservação (e combate ao
desperdício) avança como resposta a uma crise de imediata percepção que os atinge
6

E a Agenda Azul (aquela que se refere à gestão de recursos hídricos (disponível www.ibama.gov.br
acesso em 15/11/2016).
7
Entrevista concedida pelo Coordenador da CIP, em 23 de setembro de 2016, em Belém na sede da SEMAS/PA para o autor desta pesquisa.
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diretamente. O próprio objetivo de reconhecer a água como bem econômico dotado de
valor só é factível, principalmente, em uma situação de escassez, onde o uso comum da
água está ameaçado. Além disso, a cobrança só pode ser estabelecida de forma eficiente
a partir da concessão de outorgas, o que não vem sendo implementada efetivamente
na Região Norte.
Os instrumentos elencados acima enfatizam a essência do modelo de gestão
preconizado pela PNRH (e reproduzidos pelas PERH’s), baseado na gestão da
escassez. No entanto, é importante destacar que a gestão eficiente dos recursos hídricos
depende da implementação de todos os instrumentos previstos, considerando sua
interdependência. Sendo que o Plano de Recursos Hídricos é o instrumento responsável
por nortear os demais instrumentos tanto no âmbito nacional, como no âmbito do
Estados e das bacias, conforme discutido no capítulo III.
No caso das PERH’s, o Plano Estadual de Recursos Hídricos deveria atender
às diretrizes da PNRH, porém, considerando em seu conteúdo as particularidades de
cada Estado e cada bacia, conforme a segunda diretriz da PNRH. Particularmente, no
caso do Estado do Pará, o plano previsto na Lei nº 6381/2001 reproduz como exigência
de conteúdo mínimo o item da legislação nacional para os planos (elencados nos itens
III a X do Art. 7º da legislação estadual, que são os mesmos itens do art. 7º da legislação
nacional) e avançou no sentido de incluir outros itens no conteúdo mínimo previsto,
apresentados a seguir, os quais são voltadas para questões particulares ao Estado:
I - objetivos e diretrizes gerais visando ao aperfeiçoamento do Sistema de
Planejamento Estadual e Inter-regional de Recursos Hídricos;
II- inventário e balanço entre disponibilidade e demanda, atual e futura,
dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de
conflitos potenciais;
XI - diretrizes e critérios para o rateio do custo das obras e aproveitamento
dos recursos hídricos de interesse comum ou coletivo8;
XII - controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios;
XIII - diretrizes para implantar, obrigatoriamente, os planos de contingência
contra lançamentos e/ou derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas
em corpos de água, observado o disposto na Lei Federal n° 9.966, de 28 de
abril de 2000;
XIV - propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de usos
preponderantes;
XV - diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego
de embarcações;
XVI - estudos de gestão de águas subterrâneas, compreendendo a pesquisa,
o planejamento, o mapeamento da vulnerabilidade à poluição, a delimitação
de áreas destinadas a sua proteção, o controle e o monitoramento.
Esses itens particulares previstos como conteúdo mínimo pela Lei estadual que
regula a PERH, portanto, avançam no sentido de contemplar as particularidades do
Estado Pará, reforçando, porém, o paradigma da escassez. Os itens previstos, afinal,
não mencionam como o Plano deve orientar os demais instrumentos no sentido da
gestão de águas em um contexto de abundância. Um elemento que reforça esta análise
8

O equivalente deste item na Legislação Nacional foi vetado. Conforme conta na Mensagem nº 870,
de 6 de agosto de 1997: “Razões do veto: ‘A redação do artigo é falha. É impositiva em relação aos
beneficiários para que estes participem do rateio dos custos das obras, obrigação a que estes não estão
necessariamente sujeitos. Não parece razoável, na tarefa de legislar, a inclusão de situações que possam,
eventualmente, não ocorrer na prática [...]”.
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é o fato de que quinze anos após a promulgação da lei, o órgão gestor da PERH ainda
não possui, de fato, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, bem como nenhuma das
bacias hidrográficas do Estado do Pará possui qualquer Plano de Recursos Hídricos.
Ou seja, as ações práticas dos órgãos envolvidos na gestão dos recursos hídricos no
Estado do Pará, a exemplo da SEMAS-PA, responsável pela implementação da política,
não são pautadas conforme as prioridades previstas pela PERH.
CONCLUSÕES
As justificativas oficiais para o atraso na elaboração do Plano Estadual de
Recursos Hídricos quase sempre perpassam pelo plano econômico, referente à falta
de recursos para tal. Na realidade, porém, o Governo do Estado não considera uma
demanda urgente, nem necessária, promulgar um plano orientado para a escassez
dos recursos hídricos diante de uma realidade estadual de abundância de recursos
hídricos, no âmbito das bacias hidrográficas do Estado. Inclusive porque, os problemas
de gestão ambiental, mesmo que envolvam os recursos hídricos, estão diretamente
relacionados, em uma primeira dimensão, a outras questões, logo, a pressão social se
dá a partir de demandas como saneamento básico, questões relacionadas ao uso da
terra, aos resíduos sólidos etc.
Outra questão relevante é se a concepção de comitê de bacia hidrográfica
(previsto nas leis que regulam as Políticas Federal e Estaduais de Recursos Hídricos)
é de fato capaz de atender às particularidades regionais, considerando os fatores
pertinentes à realidade das bacias amazônicas. A principal característica regional
é concernente à dimensão de área das bacias hidrográficas, que se constitui em um
fator físico que dificulta a percepção da bacia hidrográfica enquanto unidade físicoterritorial, ao mesmo tempo em que se constitui também em um obstáculo à interação
entre os atores sociais envolvidos na gestão e usos dos recursos hídricos (soma-se a
isso as condições desfavoráveis dos transportes na Amazônia).
Aliados a esse fator, há outros elementos importantes a serem considerados: o
baixo nível de conhecimento e percepção da sociedade amazônica quanto à importância
do processo de implementação do comitê de bacia hidrográfica em uma região de
abundância de recursos hídricos; a baixa participação da sociedade civil amazônica
na institucionalização de projetos e políticas públicas voltadas para a questão
ambiental; o baixo nível ou ausência de diálogo entre as instituições envolvidas direta
ou indiretamente na gestão dos recursos hídricos no Estado, mesmo dentro de uma
mesma esfera administrativa. Esses fatores ajudam a entender o baixo número de
Comitês de Bacias Hidrográficas instalados na Região Norte.
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QUALIDADE ECOLÓGICA DA ÁGUA DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA
URBANA E A RELAÇÃO COM O USO E OCUPAÇÃO DA TERRA
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Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas

INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica como unidade de monitoramento e planejamento dos
recursos hídricos foi legalmente proposta na Lei Federal nº 9.433/97 que institui
a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, apoiada no modelo francês de gestão ambiental.
A unidade “bacia hidrográfica” é um instrumento indispensável e pode ser utilizado
para trabalhar a participação social nas tomadas de decisão dos conselhos gestores
(LEAL, 2000).
As bacias hidrográficas já são tratadas como unidades de planejamento e
gestão por muitos autores, pois nelas há a integração dos fenômenos e dinâmicas
sociais (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2011) e, de acordo com Leal (2000), na
abordagem sistêmica, apresentam interação entre os elementos naturais e sociais, além
da indivisibilidade da água, em suas fases meteórica, superficial ou subterrânea.
A gestão de recursos hídricos e o planejamento ambiental foram facilitados
pelo agrupamento de informações em um espaço natural definido. Os corpos de água
podem modelar a paisagem, possibilitando a observação dos elementos naturais e
sociais em um determinado espaço, sendo um reflexo do uso e ocupação existente na
bacia (LEAL, 2000).
Tucci (2005) relata que a expansão urbana pode ocupar áreas muito próximas a
mananciais e cursos de água, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades.
No município de Campo Grande/MS, essa afirmação é observada em todas as 10 bacias
urbanas, culminando em processos de erosão e assoreamento, descarte inapropriado
de resíduos sólidos, entre outras problemáticas ambientais.
Em função da identificação dos problemas supracitados e da importância das
bacias hidrográficas urbanas para a cidade, constatou-se a necessidade de aprofundar
o estudo sobre qualidade ecológica da água, recurso essencial para a manutenção
das dinâmicas natural e antrópica, relacionando os resultados encontrados com os
processos de uso e ocupação da terra. Assim, a qualidade ecológica da água será
avaliada utilizando-se o índice biótico BMWP (Biological Monitoring Working Party),
que será detalhado ao longo do texto.

1

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sarahhcouto17@gmail.com, mhelena.pantanal@hotmail.
com, alaneleuteriocg@gmail.com, gutaomazzo@gmail.com

253

DESENVOLVIMENTO
1.1 Área de estudo
O município de Campo Grande é a capital de Mato Grosso do Sul (MS), Brasil,
localizado entre as coordenadas geográficas S 20° 26’ 34 e W 54° 38’ 45”. O estado
é conhecido por sua alta biodiversidade, com representações dos biomas Cerrado,
Pantanal e fragmentos da Mata Atlântica. No entanto, na cidade de Campo Grande,
apenas o Cerrado é identificado, com elementos naturais importantes como veredas e
matas ciliares.
A cidade possui uma complexa rede hidrográfica e, das 10 bacias urbanas, 1
foi escolhida por, além de ser uma das maiores em extensão, é uma das principais
contribuintes para o sistema de drenagem urbana: a Bacia Hidrográfica do Córrego
Segredo (BHCS). Nela estão, total ou parcialmente, 17 bairros dos 74 existentes no
município. A bacia, que possui 45,38 km² (PLANURB, 2017), é considerada importante
área de cabeceira, com dezenas de nascentes identificadas pelos órgãos da prefeitura e
do estado.
A bacia em estudo (Figura 1), predominantemente no alto curso de seu córrego
principal, apresenta dinâmicas rurais em área urbana. Ainda, possui um número
considerável de vazios na unidade, onde o uso e ocupação da terra são voltados às
atividades rurais, com forte presença de produção hortifrutigranjeira, além de áreas de
pasto para criação bovina. O médio curso está em transição, onde observa-se o processo
de urbanização avançando nas áreas onde, nas últimas 2 décadas, eram ocupadas
por chácaras voltadas à produção de subsistência. Já o baixo curso é caracterizado
por dinâmicas totalmente urbanas, com 100% de impermeabilização do leito córrego
principal e seus afluentes.
Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Córrego Segredo, Campo Grande/MS
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Com relação aos solos, a classe dominante é o Latossolo Vermelho-Escuro
(CAMPO GRANDE, 2017). O clima é predominantemente tropical, quente e úmido no
verão e menos chuvoso e mais ameno no inverno (BARBOSA e SILVA, 2015).
A população foi estimada em 855.711 no ano de 2018, com uma unidade
territorial de 8.092,951 km² e densidade demográfica de 97,22 hab./km² (IBGE, 2018;
IBGE, 2010). Na cidade, há 33 córregos distribuídos pelas 10 bacias (BARBOSA e SILVA,
2015). A BHCS possui 5 córregos, sendo o principal o córrego Segredo, com 7 áreas de
nascentes, seguido do Seminário, Cascudo, Furtuoso e Maracajú (CAMPO GRANDE).
O córrego Segredo deságua no córrego Anhanduí, que fora do limite urbano deságua
no rio Anhanduí, considerado o principal rio do município.
1.2 Coleta e análise de dados
A pesquisa foi desenvolvida com base em uma análise integrada da área de
estudo, a BHCS, contemplando as seguintes etapas: revisão bibliográfica da temática
e levantamento de dados primários e secundários. Os dados secundários foram
adquiridos por meio de veículos oficiais da prefeitura e do estado, além de outras
fontes oficiais.
Os dados foram coletados no mês de dezembro/2018, equivalendo ao período
chuvoso.
Para calcular a qualidade ecológica da água, optou-se pela utilização do índice
biótico BMWP, adaptado por Junqueira et al. (2000), de origem britânica. Utiliza
macroinvertebrados bentônicos para a caracterização da qualidade da água, pois
são organismos que, por viverem no substrato de rios, riachos e corredeiras, têm sua
população aumentada ou diminuída quando há alteração na composição hídrica
natural. Também, podem responder às perturbações no ambiente aquático, em
qualquer período e de forma rápida.
Para a aplicação do índice, é necessário realizar coleta de sedimentos, triar e
identificar os espécimes em nível de Família. A coleta foi realizada em dezembro/2018
(estação chuvosa), em 5 pontos da BHCS. Os pontos foram escolhidos com base nos
locais onde a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de
Campo Grande (SEMADUR) realiza as coletas do Índice de Qualidade das Águas
(IQA), por meio do programa “Córrego Limpo, Cidade Viva”. A prefeitura monitora
as águas superficiais da bacia através de 10 pontos. No entanto, apenas a metade foi
selecionada, pois, dos outros 5, 3 estão canalizados e 2 muito próximos de um dos
pontos selecionados.
Utilizou-se o amostrador Surber, com malha de 0,250 mm e área de 0,09 m². Em
cada estação de amostragem, foram coletadas três amostras, abrangendo diferentes
microhabitats. O material coletado foi armazenado em sacos plásticos, fixado com
formaldeído a 4% e preservado em álcool 70% (MONTEIRO et al., 2008).
Em laboratório, ocorreu a lavagem do sedimento, em peneira cuja malha de
abertura é de 0,5 mm. Em seguida, foram realizados os seguintes procedimentos:
● Triagem: realizada em mesa de luz e sob estereomicroscópio;
● Identificação dos organismos: identificados até o nível taxonômico de
Família, sendo para isso utilizadas chaves de identificação reconhecidas e
avalizadas cientificamente, tais como Merritt & Cummins (1996), Fernández
& Domínguez (2001) e Mugnai (2005).
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Neste índice, há uma ordenação das Famílias encontradas, dividindo-as em 10
grupos, com valores numéricos pré-estabelecidos designados a cada grupo. O valor
está de acordo com a capacidade de tolerância à poluição, sendo apenas um exemplar
de cada Família considerado, separados por classe (Tabela 1). Quanto mais próximo
o táxon estiver de 0, mais tolerante a poluição será; quanto mais próximo de 10, mais
sensível.
Tabela 1. Valores atribuídos às classes de águas com método BMWP modificado por
Junqueira et al. (2000)
CLASSE

1
2
3
4
5

SCORE

≥ 81
80–61
60-41
40–26
≤ 25

QUALIDADE DA ÁGUA

Excelente
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Para representação cartográfica, foram utilizadas ferramentas correlatas ao
software de criação e manipulação de dados espacializados QuantumGis (QGIS).
Dentre os processos de elaboração de dados, estão:
* Obtenção de Imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) para
extração de curvas de nível e posterior delimitação da bacia;
* Busca de arquivos shapefile e kml no banco de dados da SEMADUR para
compor o quadro de informações;
* Sobreposição das informações de índice IQA e BMWP para elaboração dos
mapas; verificação das áreas de setorização no software Google Earth;
*Elaboração dos mapas no software QGIS 2. 14.
1.3 Resultados e Discussão
Ao todo, 11 grupos taxonômicos de macroinvertebrados bentônicos foram
encontrados: Chironomidae, Oligochaeta, Ceratopogonidae, Thiaridae, Ostracoda,
Gomphidae, Glossiphonidae, Psychodidade, Elmidae, Baetidae e Planorbidae (Tabela
2).
O resultado do BMWP foi comparado ao IQA adaptado pela CETESB (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo) e disponibilizado em forma de relatórios anuais
pela SEMADUR. Isso devido ao fato que, apesar do IQA ser um índice eficiente, utiliza
parâmetros físicos e químicos, obtendo uma realidade pontual do ambiente, enquanto
que o BMWP, por ser um índice biótico, indica os efeitos das ações antrópicas ou
naturais através da flutuação (densidade e riqueza) das comunidades que ali habitam,
permitindo a identificação dos fatores que atuam na bacia hidrográfica, a longo prazo
(CHALAR, 1994).
Essa comparação foi realizada para demonstrar que, para que se possa inferir
sobre a qualidade hídrica de uma bacia hidrográfica, não é indicado a utilização de
apenas índices físicos e químicos, mas também a incorporação de índices bióticos, que
“permitem caracterizar a qualidade da água não apenas no instante de sua medida
mas refletindo também sua situação em um período de tempo consideravelmente mais
longo, permitindo verificar-se os efeitos de um poluente de forma segura e precisa”
(PAULA, 2008, p. 20).

256

Tabela 2. Resultados dos grupos taxonômicos encontrados nos pontos de coleta na
Bacia Hidrográfica do Córrego Segredo
PONTOS

IQA

BMWP

GRUPOS
Chironomidae, Oligochaeta,

SEG 01

BOM

PÉSSIMO

13

SEG 09

BOM

BOM

PÉSSIMO

PÉSSIMO

21

7

Ceratopogonidae, Elmidae,
Thiaridae, Ostracoda,
Gomphidae

CAS 02

BOM

BOM

À jusante da produção
hortifrutigranjeira,
erosão, assoreamento,
grande quantidade de
macrófitas aquáticas

Erosão, assoreamento,
resíduos sólidos, mata
ciliar de espécies
Chironomidae, Oligochaeta, exóticas, à jusante da
Ceratopogonidae
confluência dos braços
principais
Chironomidae, Oligochaeta,

CAS 01

Erosão, assoreamento,

ocupação irregular,
Ceratopogonidae,
presença de mata ciliar,
Planorbidae, Glossiphonidae
muitos resíduos sólidos
Chironomidae, Oligochaeta,

SEG 06

CARACTERÍSTICAS

Ceratopogonidae,
Psychodidae,
Glossiphonidae

Lavoura com uso de
agrotóxicos, esgoto,

PÉSSIMO

14

erosão, assoreamento,
alteração do leito,
ausência de mata ciliar

PÉSSIMO

Chironomidae, Oligochaeta, Erosão, assoreamento,
Thiaridae, Ostracoda,
alteração do leito,
24
Glossiphonidae, Baetidae, ausência de mata ciliar,
Psychodidae
resíduos sólidos

Quando comparados os valores dos índices IQA e BMWP, observa-se
uma discrepância entre eles (Figura 2 e 3). Isso pode ser explicado pelo fato de os
macroinvertebrados bentônicos “poderem responder a uma série de distúrbios e
pode efetivamente sintetizar a recente história das condições ambientais em um rio”
(ROSENBERG & RESH, 1993 apud SILVEIRA, 2004, p.33). Também, o índice atua como
ferramenta de vigilância, possibilitando o monitoramento dos ecossistemas aquáticos,
detectando impactos pontuais ou devido às atividades produtivas (SILVEIRA, 2004).
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Figura 2. Bacia Hidrográfica do Córrego Segredo e sua Rede de Monitoramento do
Índice de Qualidade das Águas (IQA)

Todos os grupos identificados de macroinvertebrados bentônicos não
pontuaram acima de 5 (Figura 2), seguindo o BMWP adaptado por Junqueira et al.
(2000). Considerando a situação dos cursos hídricos observada in loco, os resultados do
BMWP condizem mais com a realidade da bacia hidrográfica (Tabela 2).
Figura 3. Classificação da qualidade ecológica da água através do índice Biological
Monitoring Working Party (BMWP) na Bacia Hidrográfica do Córrego Segredo,
Campo Grande/MS

258

Resíduos sólidos, erosão, assoreamento, aporte de sedimentos, ausência de
mata ciliar em diversos trechos, uso do solo em APPs, desvio do leito, captação de
água por meio de bombas para fins de irrigação, despejo clandestino de esgoto são
alguns dos problemas observados durante os trabalhos de campo realizados. Essas
poluições, boa parte provocadas pelo homem, causam prejuízos aos seres vivos e às
diversas atividades ligadas aos recursos hídricos (MEYBECK & HELMER, 1996). Ao
mesmo tempo, foi possível constatar que parte dos moradores de ocupações irregulares
ao longo da bacia dependem exclusivamente da água desses córregos sem qualquer
tratamento prévio, inclusive, para beber, cozinhar e garantir a higienização básica.
No que diz respeito a composição da fauna aquática dos corpos hídricos,
observou-se uma diminuição da riqueza de famílias conforme a água percorre a bacia
no sentido nascente-foz, à exceção do córrego Cascudo, onde a riqueza aumentou
discretamente. Riqueza de espécies é o número de espécie/família que se tem em uma
certa comunidade ou área (WILSEY et al., 2005).
Sandin & Johnson (2000) afirmam que, quanto à ocupação do espaço, modificações na
composição das populações de macroinvertebrados bentônicos têm sido empregadas
eficientemente como ferramenta de monitoramento de poluição hídrica.
A Figura 4 compartimentaliza a bacia em 3 setores, possibilitando uma análise
de cada enquadramento conforme seu tipo de uso e ocupação. Os setores foram
divididos seguindo o nível de urbanização da bacia, ou seja, Setor A - baixo índice
de urbanização, com dinâmicas rurais, Setor B-área de transição, com alto índice de
vazios urbanos, porém, já mais urbanizada que o Setor C - alto índice de urbanização.
Essas diferenciações podem ser visualizadas por imagens de satélite ou ortofoto.
Figura 4. Setorização da Bacia Hidrográfica do Córrego Segredo de acordo com o grau
de urbanização

No alto curso do Córrego Segredo, próximo às nascentes, acredita-se que a
riqueza de taxa se apresenta mais elevada (7) devido às características das atividades
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predominantemente rurais, como áreas de pasto, lavouras, produção de verduras e
frutas. Além disso, é a área da bacia onde se encontram fragmentos florestais em maior
número, inclusive, uma área protegida por lei, o Parque Estadual Matas do Segredo.
Ainda assim, o resultado do BMWP apontou a qualidade ecológica da água
como “péssima”. Isso pode estar relacionado, além das áreas de pasto e lavouras, ao
desvio de leito e captação da água para Áreas Úmidas Antropogênicas (AUAs) que, de
acordo com a legislação brasileira, são produzidas pelo homem, com o fim de atender
suas necessidades, como, por exemplo, açudes, tanques de aquicultura e barragens
(MMA, 2015).
No médio curso, registrou-se o menor valor de riqueza de taxa (3). É área de
transição, uma vez que suas águas recebem o impacto do Setor A, mas, também,
observa-se o processo de urbanização mais avançado, com a presença de importante
atividade comercial, como postos de gasolina, muito próximos à rede hidrográfica.
O córrego Cascudo está localizado no baixo curso da BHCS e, ao contrário do
curso principal, teve discreto aumento na riqueza de taxa. Tal fato pode ser esclarecido
considerando que na área de nascente do córrego o uso e ocupação é caracterizado por
lavouras, com utilização de agrotóxicos para o controle de pragas. Já na sua foz, apesar
da ausência de mata ciliar, não há ocupação na APP, gerando menor pressão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos, evidencia-se a importância da inclusão de
ferramentas bióticas em redes de monitoramento da qualidade de água urbana, sendo
que estas têm baixo custo e fácil aplicabilidade. Apenas dados físicos e químicos
podem não refletir a realidade da bacia. A bacia estudada urge de intervenções da
gestão pública já que os problemas identificados interferem diretamente na qualidade
da água.
Desta forma, entende-se necessária a continuação deste trabalho, amostrando
outras estações do ano, para que se possa inferir com maior confiabilidade sobre as
águas urbanas de Campo Grande/MS.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, E.; SILVA, P., Análise ambiental das bacias hidrográficas do espaço urbano
de Campo Grande/MS, in: XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, nov. 2015.
CAMPO GRANDE. Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano
– PLANURB. Perfil Socioeconômico de Campo Grande/Instituto Municipal de
Planejamento Urbano – PLANURB. 24 ed. Campo Grande, 2017.
CAMPO GRANDE. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano - SEMADUR. Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/
semadur/> Acesso em: jun./2019.
CHALAR, G. Composicíon y abundancia Del zoobentos Del Arroyo Toledo (Uruguay)
y su relación com La calidad de água. Revista Chilena de História Natural. v. 67, p.
129-141, 1994.

260

CIDADES, IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2018. Disponível
em: <https://cidades.ibge.gov.br/> Acesso em: jun./2019.
FERNÁNDEZ, H. R.; DOMÍNGUEZ, E. (Ed.). Guía para la determinacíon de los
artrópodos bentônicos sudamericanos. Tucumán: Editorial Universitaria de Tucumán,
2001. 282 p.
IBGE, IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico, 2010.
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/> Acesso em: jun./2019.
JUNQUEIRA, M. V. et al. Biomonitoramento da qualidade das águas da Bacia do
Alto Rio das Velhas (MG/Brasil) através de macroinvertebrados. Acta Limnologica
Brasiliensia, v. 12, n. 1, p. 73-87, 2000.
LEAL, A. C. et al. Gestão das Águas no Pontal do Paranapanema-São Paulo. 2000. Tese
de Doutorado.
MERRITT, R. W.; CUMMINS, K. W. (Ed.). An introduction to the aquatic insects of
North America. Kendall Hunt, 1996.
MEYBEC, M.; HELMER, R. An introduction to water quality. In: CHAPMAN, D. Water
Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental
Monitoring. 2nd Edition Cambridge: University Press, 1996.
MMA. Ministério do Meio Ambiente. Dispõe sobre a Definição de Áreas Úmidas
Brasileiras e sobre o Sistema de Classificação destas Áreas - Recomendação nº7 de 11
de junho de 2015.
MONTEIRO, T. R.; OLIVEIRA, L. G.; GODOY, B. S. Biomonitoramento da qualidade de
água utilizando macroinvertebrados bentônicos: adaptação do índice biótico BMWP à
bacia do rio Meia Ponte-GO. 2008.
MUGNAI, R. et al. Biomonitoramento das águas: estratégias para prática de ensino.
2011. Tese de Doutorado.
PAULA, P. M. S. Macroinvertebrados Bentônicos como ferramenta na avaliação da
qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio das Velha s/MG. Universidade
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2008.
SADIN, L. JOHSON, R.K. The statistical power of selected indicator metrics using
macroinvertebrates for assessing acidification and eutrophication of running waters.
In: Assessing the Ecological Integrity of Running Waters. Springer, Dordrecht, 2000.
p. 233-243.
SILVEIRA, M. P. Aplicação do biomonitoramento para avaliação da qualidade da água
em rios. Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 2004.
TUCCI, C. E. M. Gestão de águas pluviais urbanas. Programa de Modernização do
Setor Saneamento, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Ministério das
Cidades, 2005.

261

TUNDISI, J. G.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Recursos hídricos no século XXI. Oficina
de Textos, 2011.
WILSEY, B.J.; CHALCRAFT, D.R.; BOWLES, C.M.; WILLIG, M.R. 2005. Relationships
among indices suggest that richness is an incomplete surrogate for grassland
biodiversity. Ecology, v. 86, n. 5, p. 1178-1184, 2005.

262

ANÁLISE HIDROLÓGICA DO RIO JAPURÁ PARA FINS DE OUTORGA
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
O Brasil, através da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), constituída
na Lei 9.433/97 (Lei das Águas), regulada pelo Decreto 2.612/98, inseriu de modo
analítico a gestão das águas na agenda política nacional. O objetivo principal da
gestão desse recurso é assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água e o
efetivo exercício dos direitos de acesso a este recurso, disciplinando a sua utilização e
compatibilizando demanda e disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica (BRASIL,
1997). Segundo Bordallo (1995) a utilização da bacia hidrográfica, como unidade de
estudo, para a gestão das distintas formas de atividade e uso das potencialidades
ambientais, tem como finalidade projetar, interceder, executar e manusear as melhores
formas de apropriação e exploração de seus recursos naturais. Com isso, pode
proporcionar-se o desenvolvimento econômico e social da respectiva população que
usufrui do recurso, bem como a sustentabilidade, mitigando o impacto negativo na
qualidade de vida.
A PNRH estabelece a outorga como o instrumento de direito ao acesso à água,
uma vez que regulariza o seu uso em uma bacia hidrográfica através do atendimento
das necessidades ambientais, econômicas e sociais, da redução ou eliminação dos
conflitos entre usuários da água e a possibilidade de atendimento às demandas futuras.
Para a concessão da outorga faz-se necessário o conhecimento da disponibilidade
hídrica dos corpos d’água, pois somente uma parte da vazão estará acessível para ser
utilizada pela sociedade e a outra deverá permanecer no curso d’água, para preservar
o ecossistema aquático (ANA, 2011).
Uma das formas de se alocar quantitativamente a água entre os usuários é
através da adoção de vazão de referência ou simulação de séries históricas de vazão
utilizando uma vazão mínima que caracteriza uma condição de escassez hídrica no
manancial. As vazões de permanência Qp% são os procedimentos mais utilizados no
Brasil, obtidas pelas curvas de permanência, tais como as vazões de permanência Q90
e Q95, que se mantêm no corpo hídrico por um período de 90% a 95% do tempo, sendo
a curva de permanência empírica utilizada para estimativa dessa disponibilidade
1
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hídrica. A partir dessa condição crítica é que são realizados os cálculos de alocação da
água, de modo que, quando da ocorrência da situação de escassez, todos os usuários,
ou os mais prioritários, mantenham, de certa forma, em operação os usos outorgados.
Este artigo aborda a determinação quantitativamente da disponibilidade hídrica
na estação de Acanauí, na bacia do rio Tapajós através da curva de permanência, além
de caracterizar seu comportamento hidrológico relativo às cheias e vazantes anuais,
como suporte para a gestão desse recurso, seja para uso antrópico da água como para
a conservação ambiental, da flora e da fauna.
DESENVOLVIMENTO
1.1 Área de estudo
A bacia do rio Japurá possui área da 255.700 km², pertencente a bacia amazônica.
Seu curso principal, o rio Japurá é um rio que nasce na Colômbia e banha o estado
do Amazonas, sendo afluente da margem esquerda do rio Solimões, com extensão
estimada em 2.100 km, com 1.367 km em território colombiano, onde é chamado de rio
Caquetá, e 733 km em território brasileiro. Tem sua foz em delta, com oito ramificações.
Figura 1 - Localização do Rio Japurá, na bacia Amazônica.

Fonte: International Rivers (2012)
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1.2 Dados
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi usado uma única estação, de
nomeação Acanauí, cadastrada no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos (SNIRH) sob o código 12850000, obtida através do Portal Hidroweb, da Agência
Nacional de Águas (ANA). Sua escolha foi feita baseada no histórico apresentado de
34 anos de monitoramento no período de 1973 a 2007, referente ao conjunto de 12520
registros de vazões e sua localização, adjacente a calha do rio, descrita na tabela 1.
Tabela 1 – Características da estação Acanauí
Estação

Código

Distância à foz (km)

Número de anos de dados de
vazão disponiveis

Acanauí

12850000

733

34

1.3 Métodos
Os dados das vazões foram anexados no software de planilha eletrônica Excel,
disponibilizado e desenvolvido pela Microsoft, para produção de três gráficos: curva
de permanência, hidrograma e máximos e mínimos.
1.3.1 Hidrograma
O hidrograma é a representação gráfica da vazão em função do tempo em um
ponto de controle, ou seção do curso d’água. Para a sua elaboração ordenou-se, no
software utilizado, todos os dados de vazão, para o período de 1973 a 2007, de maneira
a formar uma matriz de 366 linhas (considerando o dia 29/fev), onde as colunas
representassem os anos e as linhas os dias.
A seguir, utilizou-se a equação 1 para obteve a vazão média de uma mesma
data em todos os anos registados nos dados. Por fim, obteve-se um gráfico onde o eixo
horizontal contém os dias do ano de 01/jan a 31/dez e os eixo vertical horizontal as
médias das vazões.

1.3.2 Vazões Máximas e Mínimas
Por meio da aplicação das funções de máximo (Eq. 05) e mínimo (Eq. 06) em
cada ano monitorado, e a função média (Eq. 07) desses limites superiores e inferiores
anuais. Assim permitindo a construção do gráfico de Vazões máximas e mínimas para
o período de 1973 a 2007, expressando os extremos e a comparação com as linhas
regulares de tais limites.
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Para a obtenção das vazões máximas e mínimas dos dados registrados foi
utilizado a mesma configuração da planilha do hidrograma, porém, diferentemente,
nela cada ano foi tratado separadamente. Após isso, para melhorar e facilitar a análise
dessas informações acrescentou-se curvas obtidas através das equações 2, 3 e 4:

1.3.3 Curva de permanência
Os primeiros passos se deram pela organização dos dados em ordem cronológica,
das datas mais antigas até as mais recentes, para que dessa forma, aplica-se o conceito
de formação de intervalos de classes para agrupamento das vazões recorrentes, pelas
definições:

Feito esses procedimentos, montou-se uma tabela, onde usou-se a função
frequência (equação 5) para realizar a contagem dos valores que faziam parte de cada
intervalo definido anteriormente, e a conversão da assiduidade numérica em percentual
periódico da mesma, posteriormente convertida em acumulada (equação 6), para
realização da relação das vazões de recorrência e as taxas de permanência (equação 7) ao
longo dos anos, assim propiciando a montagem do gráfico de Curva de permanência.
f = No
n
r
facum = f + fa
P = 1 - facum
Onde: f : frequência de ocorrência da vazão
n
r: número de registros de vazões
No: número de ocorrências de classe de vazão:
fa: frequência da vazão analisada
facum: frequência acumulada
P: permanência da vazão
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1.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No hidrograma, das vazões médias diárias, da estação de Acanauí, para o
período de 1973 a 2007, mostrado na figura 2, observam-se dois períodos hidrológicos
bem definidos ao longo do ano, onde percebe-se claramente as características de
sazonalidade do rio Japurá, a inundação desenvolve-se sobre vários meses e permanece
em sua superfície máxima durante algumas semanas, dando origem a um hidrograma
multimodal assimétrico, onde o período de enchente avança rapidamente e a vazante
progride lentamente, resultante do regime equatorial (Rodier, 1964 e Molinier et al.,
1997). As cheias ocorrem entre os meses de fevereiro a junho, onde a vazão média
máxima é 21.910.83 m³/s, em junho. O período de estiagem estende-se durante os
meses de julho a janeiro, quando a vazão média mínima foi de 5.311,036 m³/s, no mês
de janeiro. Um pico de magnitude inferior à máxima é observado no mês de dezembro.
O dia 29 de fevereiro teve menos dados dentro do intervalo de anos usado, por isso no
gráfico a vazão média correspondente a esse dia aparece fora da tendência da curva.
Figura 2 – Hidrograma do Rio Japurá, no período de 1973 a 2007.

A figura 3 apresenta a magnitude dos eventos de máximas e mínimas anuais,
observadas ao longo da série histórica, na estação de Acanauí, em azul contínuo
apresentam-se os valores de vazões máximas e em laranja contínuo os valores de
mínimas, as linhas pontilhadas em verde e lilás, representam as médias das vazões
máximas e mínimas, respectivamente.
A vazão máxima histórica no valor de 27.237,87 m³/s, ocorreu em 1989 e a
mínima dentre as vazões máximas, do período histórico, de tem o registro de 17.803,61
m³/s, em 1992, a média das vazões máximas equivale a 21.910,83 m³/s.
A mínima histórica apresentada na série temporal é de 2.108,26 m³/s, em
1980 e a máxima dentre as vazões mínimas é de 10.088,337 m³/s, a média das vazões
mínimas corresponde a 5.311,036 m³/s. A amplitude entre a vazão máxima e mínima,
na série histórica, de 25.129,61 m³/s. Os valores de vazões máximas e mínimas foram
fortemente influenciados pelos fenômenos La nina e El nino.
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Figura 3 - Vazões máximas e mínimas do Rio Japurá, no período de 1973 a 2007.

Na figura 4 é apresentada a curva de permanência diária do período
correspondente ao ano de 1973 até 2007 através dos dados obtidos pela estação de
Acanauí. Nela, é possível observar que que a Q95 superou 6.000 m3/s na maioria do
tempo durante esses 34 anos, em contrapartida as vazões acima de 25.000 m³/s não
foram alcançadas.
Para o planejamento de recursos hídricos do estado do Amazonas, estabeleceuse para fins de outorga, conforme o inciso V, do artigo 24, da resolução CERH-AM
Nº 1, de 19 de Julho de 2016, dito “ A soma das vazões máximas outorgadas na bacia,
limitada pela seção transversal, não poderá exceder a 75% (setenta e cinco por cento) da
vazão de referência (Q95)”, assim, limitando a disponibilidade hídrica do rio Japurá,
em aproximadamente 4.500 m3/s. Pela mesma resolução ficou estabelecido o limite
máximo por solicitante de 20% (vinte por cento) da Q95, podendo ser excedido quando
a finalidade do uso for para consumo humano, dessedentação animal ou mediante
justificativa técnica, equivalente a 1.200 m3/s.
Figura 4 – Curva de permanência do rio Japurá, no período de 1973 a 2007.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou a análise da disponibilidade
hídrica do rio Japurá, para o intervalo de tempo de 1973 a 2007, com fundamento
nas informações da estação Acanauí. O regime hídrico do rio Japurá demonstra ser
multimodal, com dois períodos hidrológicos definidos ao longo do ano com ascensões
e recessões assimétricas. Os valores de vazão destacados variam entre 27.237,87 m³/s
e 2.108,26 m³/s.
A curva de permanência se apresenta como um recurso propício para o estudo
da disponibilidade hídrica do rio Japurá que apresentou em 95% do tempo a vazão
superior à de 6.000 m³/s para fins de outorga, de acordo com a planejamento de
recursos hídricos no estado do Amazonas.
Com os dados apresentados, percebe-se o papel fundamental da outorga como
instrumento da gestão de recursos hídricos visando o controle, regulamentação e
proteção da água sob a legislação vigente, pois a água é um recurso natural excepcional
para a vida no planeta Terra.
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CÓRREGO BONS OLHOS: CONTRIBUIÇÕES PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS NEGATIVOS
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

INTRODUÇÃO
O processo de expansão urbana tem provocado impactos degradantes sobre os
sistemas
ecológicos, produzindo efeitos na paisagem e no ambiente que precisam ser estudados
para que possam ser oferecidas alternativas de mitigação de todo o processo de
degradação dos recursos hídricos das bacias urbanas em cada território. Tucci et al.
(1998) destacam que os impactos mais comuns relacionados à urbanização se relacionam
com o aumento das vazões nos canais fluviais; aumento da carga de sedimentos devido
à desproteção das superfícies; a deterioração da qualidade da água devido à lavagem
das ruas, ao transporte de material sólido e às ligações irregulares de esgoto.
O Planejamento ambiental constitui-se no instrumento mais importante
à criação de políticas públicas orientadas na direção da construção da qualidade
ambiental urbana.
O estudo da qualidade ambiental urbana é um importante aporte ao planejamento
urbano, pois fornece informações que contribuem para a garantia de qualidade de
vida a população.
Com surgimento da sociedade moderna o conceito de qualidade ambiental
integra um conceito maior definido como qualidade de vida e sensação de bem-estar.
Este, por sua vez, é um diagnóstico da existência ou não de condições saudáveis de
habitação, em termos humanos, sociais, ecológico-ambientais, econômicos, dentre
outros, obtidos em conjunto num determinado local. Tendo como elementos tangíveis:
saneamento, qualidade do ar, conforto ambiental, condições habitacionais, sistemas de
transportes, preservação do patrimônio cultural e natural, recreação e outros.
O município de Uberlândia possui uma área de 4.115,822 km2, sendo que 219,00
km2 são de área urbana e 3.896,822 km2 são de área rural. Segundo o Censo do IBGE
(2010) o número de habitantes residentes em Uberlândia era de 604.013 habitantes,
e a população estimada para 2016 é da ordem de 669.672 habitantes. A densidade
demográfica de 146,78 (hab/km²).
A área de estudo é a microbacia hidrográfica do Córrego Bons Olhos se localiza
na porção sudoeste do perímetro urbano de Uberlândia - MG, entre as coordenadas
783500-785500 mE e 7902100-7903300 mN, apresentando uma área de 3,18 km2
e o perímetro de influência de 6,8 km2, fazendo parte da margem esquerda do rio
Uberabinha. O córrego possui duas nascentes dentro do perímetro urbano. A bacia do
Córrego bons Olhos abrange os bairros Cidade Jardim, Nova Uberlândia e Jardim das
Palmeiras (Figura 1).
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Figura 1: Uberlândia - Limites da Bacia da Área de Estudo.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

No município de Uberlândia observa-se, historicamente, que as intervenções
oriundas do crescimento da cidade alteraram o equilíbrio da dinâmica natural préexistente, retirando a vegetação e compactando o solo, contribuindo para o aumento
do escoamento superficial e, consequentemente, para o desenvolvimento de processos
erosivos.
Na virada da década de 1970 para 1980, na área ao lado da segunda nascente
do córrego surgiram os loteamentos que deram origem aos Bairros Jaraguá e Tubalina,
alterando profundamente a capacidade de infiltração com a impermeabilização do
solo e gerando novos impactos ao leito do córrego Bons Olhos.
Nos anos de 1990, foi implantado o loteamento Nova Uberlândia, na parte mais
alta, à margem esquerda do leito do córrego Bons Olhos, agravando os problemas de
drenagem pluvial.
“A ocupação do relevo com a criação de cidades e suas expansões territoriais provocam
fortes impactos ambientais, em especial sobre os mananciais de água, suprimindo-lhes os
ecossistemas e as últimas reservas de vegetação natural, mesmo em locais com grande
disponibilidade natural” (TAGININ E MAGALHÃES, 2001, p. 04).

Inicialmente fez-se o seguinte questionamento, qual é ou era o sistema natural
de drenagem da área e quais interferências ocorreram ao longo dos anos com relação
ao uso e ocupação do solo? Como as edificações e pavimentações foram executadas
e que cuidados existiram com relação à geração de deflúvios superficiais durante as
ocorrências de chuvas intensas? A legislação ambiental onde define-se as Áreas de
Preservação Permanente (APP) foi respeitada?
Posteriormente apontou-se os conflitos e as infraestruturas necessárias para
mitigar os impactos na área. Nesta trajetória, o objetivo desse artigo foi identificar as
fragilidades ambientais da microbacia do Córrego Bons Olhos e apresentar propostas
de mitigação dos impactos negativos causados pelas ações antrópicas.
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DESENVOLVIMENTO
1.1 Metodologia
A metodologia se deu em várias etapas: 1) pesquisa bibliográfica; 2)
levantamento da legislação pertinente; 3) levantamento de informações com a
população 4) organização dos dados 5) utilização de cartografia geográfica com os
aplicativos Google Earth, ArcGIS 10.5 educacional 6) imagens digitais do IBGE, CPRM
e do USGS; e 7) registros fotográficos.
Inicialmente, foram realizadas pesquisas bibliográficas, tendo como referências
Botelho (1999); Bertrand (2004), que permitiram o aprofundamento da análise e da
reflexão, utilizando uma abordagem qualitativa. Para tanto o reconhecimento in loco
se fez através de trabalho de campo na área de estudo, na ocasião realizou-se registros
fotográficos para uma análise das condições atuais, que auxiliariam no diagnóstico dos
impactos ambientais negativos da área.
CARACTERIZAÇÃO DA MICROBACIA DO CÓRREGO BONS OLHOS
Nas altitudes de 870 a 830m, a litologia da microbacia é composta por
duas Unidades, a primeira tem 65 milhões de anos da Era Cenozóica. O sistema é
estratigráfico/estrutural, ambiente sedimentar continental, a classe de rocha é de
material superficial detrito-laterítico, o material é composto por areia, argila, cascalho
e laterita, as suas subclasses são de relevo residual, sedimentar inconsolidado. A outra
Unidade tem 135 milhões de anos pertence a Era Mezozóica do período máximo Cretáceo
da época inferior isotópico radiogênico, a rocha é dacito da classe ígnea e subclasse
vulcânica da Formação Serra Geral (CPRM, 2003). Dessa forma, é comum a presença
de fragmentos arredondados de basalto em avançado estado de decomposição, como
são encontrados na foz do córrego Bons Olhos. Essa constatação se deu em visitas in
loco ao leito do curso d’água em estudo (Figuras 2 e 3).
O rio Uberabinha nasce ao norte do município de Uberaba e atravessa todo o
município de Uberlândia, no sentido sudeste-noroeste, atingindo uma extensão total de
118 Km, até a foz no rio Araguari. A bacia hidrográfica do Rio Uberabinha é composta
de 30 corpos hídricos, sendo 28 córregos, o rio das Pedras e o Ribeirão Douradinho.
Destes, vinte e três estão dentro do perímetro urbano de Uberlândia. O córrego Bons
Olhos é um pequeno corpo hídrico urbano, afluente do rio Uberabinha, o principal
manancial que abastece o município de Uberlândia. Na parte baixa da microbacia
encontra-se Gleissolo Pouco Húmico, e na parte mais alta predomina o Latossolo
Vermelho-Escuro. Também há pequena parte de Latossolo Vermelho-Amarelo. Na
composição sedimentar estão presentes areia, argila, cascalho e laterita. Na parte de
maior altitude, destacam-se as coberturas com concreções ferruginosas (CPRM/ERJ,
2010).
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Figura 2: Cobertura dendrítico laterítica.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

Figura 3: Basalto da formação Serra Geral.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

A declividade (Figura 4) da bacia em estudo apresenta relevos suavemente
ondulados, com interflúvio levemente aplainado, vertentes ravinadas de pequena
expressão na área da nascente ao lado da rua dos Jasmins, bairro Cidade Jardim, e
dois vales abertos, formando um formato de y. O relevo, em quase sua totalidade
é impermeabilizada, favorece o escoamento superficial rápido na maior parte da
microbacia, provocando a instalação e/ou evolução intensa dos processos erosivos
devido a velocidade do escoamento das águas pluviais.
No alto curso, o Córrego Bons Olhos se caracteriza por vales rasos, amplos,
em veredas, em ambas as nascentes, com vegetação típica, como a Palmeira Buriti
(Mauritia flexuosa) e outras espécies Embaúba (Cecropia pachystachya) Pindaíba (Duguetia
lanceolata), etc). Nestas porções ocorrem solos hidromórficos, saturados por água quase
parada.
No médio e baixo curso o vale se apresenta mais dissecado, com maior
gradiente das águas fluviais. As barrancas fluviais passam por intenso processo erosivo
remontante, provocando o solapamento e alargamento do canal. Nesta área ocorre a
Mata Ciliar, já bastante suprimida.
A maior parte da área de estudo encontra-se entre as cotas altimétricas de 860
e 830 metros, ou seja, cerca de 75% da área de estudo. A nascente do córrego Bons
Olhos situa-se na cota de 850m. A sua foz está na cota788 m. Os estudos hipsométricos
possibilitaram o conhecimento altimétrico da microbacia. Trata-se de uma operação
voltada a medição de altitudes dos pontos de um terreno e a representação dessas
altitudes em uma planta topográfica. No método hipsométrico, as altitudes de uma
região são apresentadas por diferentes cores. Foi adotado um sistema gradual de
acordo com a legenda.
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Figura 4: Hipsometria do córrego Bons Olhos.

Fonte: BARROSO, F. (2017).

Os mapas de declividade emergem como ferramenta de vital importância para a
análise do relevo, sendo uma forma de representação temática da distribuição espacial
dos diferentes níveis de inclinação existentes em um terreno amparando a análise da
paisagem (COLAVITE; PASSOS, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1.1. Situação da microbacia do córrego Bons Olhos
Com base nos estudos de Bertrand (1972) na área em estudo pode-se classificar
as três unidades inferiores: Geossistema a microbacia do córrego Bons Olhos; geofácies
- As Áreas de Preservação Permanente (APPs) – fundos de vale em vereda; as APPs
com mata ciliar; as vertentes levemente convexas; geótopos – os buritís, as nascentes.
Uma nascente do córrego está localizada em anfiteatro, levemente dissecado,
próximo ao antigo clube recreativo dos servidores públicos municipais, é cortada pela
BR 455 – Uberlândia – em direção ao município de Campo Florido passando pelo
bairro Jardim das Palmeiras.
Na nascente encontram-se processos erosivos e um grande acúmulo de restos
de materiais de construção civil utilizados pela Prefeitura de Uberlândia para controle
de voçorocas.
A outra nascente está localizada no bairro Cidade Jardim, próximo à Rua Dos
Jasmins em uma área parcialmente isolada com cercas, sob forte influência antrópica,
desde edificações até a grande quantidade de resíduos que são jogados no local,
proveniente tanto das residências quanto dos carroceiros que despejam entulhos. Na
pequena área que encontra-se conservada percebe-se uma fitofisionomia identificada
como vereda.
Nessa parte da microbacia o fluxo do escoamento superficial é concentrado, e
por isso é mais susceptível aos processos erosivos. As vertentes convexas são pouco
susceptíveis aos processos erosivos, pois divergem o fluxo do escoamento superficial.
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Rumo à jusante o córrego é represado numa lagoa, a área já foi denominada
Bosque Bons Olhos. Ao lado existe uma ciclofaixa, que foi interrompida pelo muro do
Condomínio Jardim Barcelona.
A lagoa já foi adequada para banho (Figura 5) e havia inclusive uma população
de peixes, que com a contaminação tiveram sua mortandade registradas no mês de
maio de 2012, devido ao despejo clandestino de efluentes domésticos (Figura 6) e da
quantidade da espécie vegetal taboa - Typha Domingensis que se proliferou rapidamente.
Figura 5: Lagoa de represamento
após a primeira nascente

Fonte: Correio Uberlândia, 2012.

Figura 6: Mortandade de peixes registrado.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

Após a nascente localizada em território entre o bairro Cidade Jardim e Nova
Uberlândia, as margens do córrego seguem alternando momentos em que a mata de
galeria encontra-se parcialmente protegida, com presença de sulcos e ravinas.
Do médio para baixo curso, as erosões se intensificam, com predominância de
erosão das barrancas fluviais. No médio curso, o condomínio fechado Jardim Barcelona
que ocupou parte APP, alterando a composição florística do ambiente com implantação
de espécies exóticas e represou o córrego em duas lagoas. O que ajudou na mitigação
dos processos erosivos e preservou parte da APP, apesar de ter transformado em área
particular.
A administração do condomínio retira os sedimentos transportados pelo canal
fluvial que passa por uma tubulação. O encontro dos dois cursos d’água do córrego
Bons Olhos acontece na área interna do condomínio.
No baixo curso encontra-se uma estação elevatória de esgoto na chácara onde
funcionava a antiga Associação dos Trabalhadores Aposentados de Uberlândia.
Na foz do córrego, a APP apresenta mais preservada uma mata densa e fechada,
área coincide com o baixo curso do Córrego Vinhedo e constitui um fragmento de
cerrado de área considerável, levando-se em conta a sua localização e o nível de
degradação da bacia do Rio Uberabinha como um sistema vivo.
Segundo a Lei Complementar Nº525, de 14/04/2011, do município de
Uberlândia que trata sobre o parcelamento e zoneamento do uso e ocupação do
solo, a área de influência da microbacia do córrego Bons Olhos abrange duas zonas
com critérios de parcelamento, uso e ocupação específicos: ZR1 – Zona Residencial
1 (bairro Cidade Jardim), ZR3 – Zona Residencial 2 (bairros Jardim das Palmeiras e
Nova Uberlândia. Portanto, a maior parte da área da bacia do córrego em estudo tem
seu uso do solo utilizado para habitação e comércio local. A área é impermeabilizada
pela pavimentação asfáltica, calçadas e construção de residências, que em sua maioria,
não reserva áreas de permeabilidade nos lotes. Já a área da APP está inserida na
Zona na Preservação e Lazer, conforme a Lei 525/2011, é a região dos fundos de vale,
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praças, parques, bosques e outras áreas similares de interesse público, de preservação
obrigatória.
As matas ciliares das duas nascentes estão sendo depredadas ao longo do
processo de ocupação da bacia do córrego Bons Olhos. A intervenção humana em área
de mata ciliar, além de ser proibida pela legislação federal, causa uma série de danos
ambientais. As matas ciliares atuam como barreira física, regulando os processos de
troca entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e desenvolvendo condições propícias
à infiltração (KAGEYAMA, 1986; LIMA, 1989). Sua presença reduz significativamente a
possibilidade de contaminação dos cursos d’água por sedimentos, resíduos de adubos
e defensivos agrícolas, conduzidos pelo escoamento superficial da água no terreno.
No ambiente onde se fez o presente estudo possível visualizar uma paisagem em
transformação, geradas através da força do escoamento superficial, causando graves
conflitos existentes devido a dinâmica das águas pluviais que escoam até córrego Bons
Olhos, provocando processos erosivos e o transporte de resíduos sólidos urbanos,
entulhos e restos de materiais de construção para o leito do córrego.
Verifica-se o descaso dos órgãos competentes frente a dinâmica da falta de uma
rede eficaz de drenagem, capazes de contribuir com o equilíbrio das forças naturais.
Conforme Sampaio e Silva (2009), os principais impactos causados pela
ocupação urbana no ciclo da água são o aumento da sua velocidade, devido à
impermeabilização de uma parte significativa da bacia e a canalização dos leitos dos
rios e córregos. Além disso, a redução de áreas de infiltração, também pelo excesso de
impermeabilização, gera distorções no movimento por gravidade da água, o que tem
provocado o voçoramento na APP do córrego Bons Olhos e o rebaixamento de seu
leito, juntamente com processos de poluição.
A ocupação da área em estudo é formada por residência e pequenos comércios
pouco significativos e áreas institucionais, antigo clube dos servidores municipais, um
centro espírita, escola de música de Uberlândia, antigo Centro Estadual de Educação
Especial e o antigo clube dos aposentados. No mapa de conflitos (Figura 7) é possível
perceber a problemática existente nas figuras 8 e 9. são aparentes as erosões próxima
a área residencial e tem causado preocupação aos moradores, já que a cada período
chuvoso as erosões se acentuam.
Figura 7: Mapa de conflitos na área em estudo.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

277

As erosões ocorrem, pois não há um sistema de drenagem no bairro, nem “bocas
de lobo” nas ruas adjacentes, nenhuma medida para conter a velocidade da água foi
providenciada, o que se percebe são resíduos da construção civil jogados nas margens
ao longo no córrego, na tentativa equivocada de conter a erosão.
Figura 8: Erosão na APP na rua Das Papoulas. Figura 9: Erosão na APP na rua Dos
Jamins.

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

Fonte: FIGUEIREDO, V. S (2017).

Outro conflito existente no ambiente em estudo é a proliferação das espécies
vegetais invasoras é caso da Leucena (Leucaena spp) uma leguminosa perene, originária
da América Central, que veio para o Brasil na intenção de alimentar o gado, já que é
altamente palatável para este animal, por ser uma espécie resistente a seca, no Brasil
por ser um país tropical úmido a espécie encontrou condições ideais para se proliferar.
Esta espécie é considerada uma das 100 piores espécies invasoras do mundo GISP,
(2007), podem matar as espécies nativas, que em seu habitat natural com pouca água,
desenvolveu uma substância que impede o crescimento de outras espécies ao seu
redor, para evitar a competição pela água escassa do seu lugar de origem.
A proliferação pode ser controlada com o corte periódico e aplicação de herbicida
sobre a casca na base do tronco, porém deve ser manuseado com cuidado já que pode
acarretar na morte de outras espécies próximas ao local da aplicação.
A introdução de plantas estrangeiras ou exóticas, considerada como uma
invasão biológica atualmente é segunda maior causa de perda de biodiversidade no
mundo.
Também há ocorrências da mamona Ricinus communis que é nativa da África
tropical, mas atualmente é encontrada no mundo todo, após ter sido amplamente
introduzida como planta de jardim.
1.2. Infraestruturas necessárias para mitigar os impactos negativos na APP do
Córrego Bons Olhos
Levando em consideração que não há um sistema de drenagem pluvial optouse por indicar duas técnicas estruturais que podem ser eficientes para área, tais como:
trincheiras de infiltração e as valas vegetadas. Para conter as erosões na calha do
córrego, os taludes deverão ser revestidos por gabiões de caixa.
De acordo com Tominaga (2013 p. 25).
As técnicas de controle na fonte, também conhecidas por medidas compensatórias,
BMP (Best Management Practices) ou LID (Low Impact Development), se dividem em
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não estruturais e estruturais. As medidas estruturais dizem respeito a intervenções de
pequeno e médio porte, como é o caso das obras pontuais ou lineares, até intervenções que
podem controlar o escoamento de grandes áreas, no caso as bacias de detenção, retenção e
infiltração. As medidas não estruturais são basicamente regulamentações voltadas para o
gerenciamento do uso do solo e o manejo sustentável das águas pluviais.

Estes dispositivos caracterizam-se por apresentar uma estrutura linear,
podendo ser implantados na superfície ou em pequenas profundidades, e têm por
objetivo coletar as águas do escoamento superficial afluentes de áreas impermeáveis
adjacentes. Além de favorecer a infiltração, estes dispositivos também propiciam o
armazenamento temporário das águas pluviais (TOMINAGA, 2013).
Outra técnica são as valas vegetadas dispositivos bastantes simples constituídos
por depressões escavadas no solo, cujo objetivo é recolher as águas pluviais e efetuar seu
armazenamento temporário, além de favorecer a infiltração e a retenção de poluentes.
Na calha do córrego deve ser implantado gabião tipo caixa. utilizado em muros
de arrimo, constituído com uma tela de aço que forma o fundo, as paredes e a tampa
do paralelepípedo que deverá ser preenchido com fragmentos de rocha. A vantagem
de revestir os taludes com gabiões é por serem auto drenantes, com essa técnica as
erosões no córrego serão cessadas, trazendo tranquilidade aos moradores.
Quadro 1: Intervenções necessárias para melhorias na drenagem pluvial e mitigação
dos impactos relacionados a drenagem pluvial.
Intervenção 1 - Construção de trincheira de infiltração na rua
Nelson Grama – Bairro Nova Uberlândia

Intervenção 2 - Construção de gabião, no leito do córrego Bons
Olhos, onde há maior ocorrência de erosão, na rua dos jasmins.

Intervenção 3 - Valas vegetadas na Av. Dr. Arnaldo Godoy de
Souza - Bairro Tubalina.
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Intervenção 4 - Construção de poços de infiltração entre as ruas
das Juritis com Azaleias;
Intervenção 5 - Juritis com as Calatéias;
Intervenção 6 - entre as ruas João Patrus de Souza com e Azaleias;
Intervenção 7 – Entre as ruas João Patrus de Souza com a Crisântemos;
Intervenção 8 - No final da Tulipas com a rua das Héras – Bairro Cidade
Jardim.
Fonte: (TOMINAGA, 2013, Adaptado FIGUEIREDO, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os principais problemas levantados na microbacia do córrego Bons Olhos foi a
constatação de uma rede de drenagem das águas inadequada; desmatamento (comum
a todos APPs no município de Uberlândia); comportamento da população que despeja
os RSU e entulhos de construção civil e restos de podas nas áreas verdes; processos
erosivos no leito do córrego e à jusante em vários pontos.
Alguns processos erosivos se localizam muito próximo das áreas residenciais,
segundo relato dos moradores sempre que a precipitação é torrencial às ruas ficam
alagadas.
As ações por parte da Prefeitura de Uberlândia para tentar mitigar os impactos
ambientais se mostraram pouco eficientes, foram apenas medidas paliativas que não
resolveram os problemas.
Faz-se necessário elaborar um plano de manejo das microbacias urbanas para
conter os processos de degradação ambiental.
É indicado a implantação de infraestruturas verdes de maneira integrada, as
quais manteriam as funções ecológicas e hidrológicas da microbacia do córrego Bons
Olhos. São necessárias algumas intervenções, tais como:
* Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC;
Encerrar de forma definitiva o acesso da rua das Avencas com a rua dos
Jasmins;

*

Construção de uma rede de drenagem eficiente para captar as águas
pluviais dos bairros (Planalto, Jardim das Palmeiras, Tubalina, Cidade
Jardim e Nova Uberlândia);

*

Construção de trincheiras de infiltração, valas vegetadas para conter as
erosões na calha do córrego, os taludes deverão ser revestidos por gabiões
de caixa;

*

Cercamento das nascentes do córrego Bons Olhos, para proteção e evitar
que a população ou animais que se aproximem;
*
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* Dissipadores para diminuir a energia cinética das águas pluviais que são
direcionadas ao córrego;
Desassoreamento e retirada da vegetação invasora na lagoa localizada na
vertente da primeira nascente, ao lado do bairro Nova Uberlândia;

*

Controle das espécies invasoras e recomposição da flora nativa e plantio
de espécie frutíferas tropicais para fins de atrair espécies da fauna silvestre;

*

Consolidação do parque linear do córrego Bons Olhos que foi pauta de
discussão desde o ano de 2008 e quase nada foi feito em prol de melhorias
ambientais na área;

*

Estabelecimento de leis mais severas para as áreas de nascentes urbanas a
fim de se preservar o bem mais precioso da humanidade, a água.

*
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ANÁLISE DA HIERARQUIZAÇÃO DE DRENAGENS NA BACIA HIDROGRÁFICA
DA GROTA CRIMINOSA, MARABÁ/PA
José do Carmo Dias Neto1
Bruna de Fátima Corrêa Lima2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
O crescente desenvolvimento urbano decorre de igual com o descaso do
meio natural e da preservação da natureza. Os estudos voltados para a conservação,
planejamento, gestão e diversas outras ações que possuem como meta tratar as áreas de
bacias hidrográficas, tendo-se como objetivo principal, o desenvolvimento sustentável
do ser humano e da cidade, abrangem cada vez mais seu lugar nas pesquisas atuais,
tornando-se indispensável desenvolver uma cidade sem pensar nos limites hídricos
localizados em sua área de domínio.
Na concepção do autor Cruciani (1996), uma bacia hidrográfica é definida como
sendo a área de formação natural que é drenada por um curso d’água e seus afluentes,
montante de uma seção transversal considerada, para onde converge toda a água da
área. O arranjo natural das bacias hidrográficas, mapeadas e estudadas, possibilita
o desenvolvimento de um plano de ação ou outro tipo de planejamento, quando
necessário. A noção da distribuição do arranjo espacial fluvial proporciona a
hierarquização das drenagens que se encontram distribuídos no decorrer da bacia.
A caracterização morfométrica é de grande importância para iniciar-se
qualquer análise ambiental ou hidrológica, possibilitando clarear inúmeros problemas
relacionados a espacialização de drenagens e o entendimento da dinâmica local.
Desta maneira, ao trabalhar com bacias hidrográficas, é crucial sua hierarquização
hídrica, permitindo uma noção dos maiores e menores cursos, dispostos ao longo do
caminho, assim como os mais poluídos ou alterados.
A microbacia hidrográfica da Grota Criminosa, localizada na cidade de Marabá/
PA, tem sua espacialização de drenagens em inúmeras folhas (bairros) localizadas
nos núcleos Nova Marabá e Marabá Pioneira. As drenagens percorrem a área urbana,
ocasionando enchentes e inundações em boa parte das extensões que estão próximas
de córregos. Durante o período de maior precipitação, há um grande número de
habitantes estabelecidos em áreas de risco, sofrendo com inundações e alagamentos
nos locais onde residem, realçando a falta de planejamento, fiscalização da construção
civil e proteção ambiental pelos órgãos competentes.

1 Univeridade Federal do Sul e Sudeste do Pará; joseneto633@gmail.com
2
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; brunacorrealima.9@gmail.com
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Figura 1 - Carta de Localização da microbacia hidrográfica da Grota Criminosa,
Marabá/PA

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

De acordo com o autor Tucci (2008), o planejamento e gestão do uso do solo,
infraestrutura viária, de água, energia, comunicação e transporte, de igual com uma boa
gestão socioambiental, são os principais componentes da estrutura de administração
de uma cidade. O processo de urbanização da área em torno da microbacia, iniciado
através do Plano de Desenvolvimento Urbano de Marabá (PDUM), vem causando, ao
longo dos anos, uma intensa modificação da mesma e, o aumento na apropriação de
áreas impróprias para habitação, localizadas nas Áreas de Preservação Permanente
(APP).
Segundo o autor Tucci (1997), os principais impactos provocados pela
urbanização nas redes de drenagem são, o aumento do escoamento superficial, redução
da evapotranspiração, diminuição do escoamento subterrâneo, aumento da produção
de material sólido e do descarte inadequado do lixo pela população, resultando na
deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
O autor Tucci (2008), afirma que, quando a formação do meio ambiente se dá com
interferência humana, tem-se em mente que ambos tornam-se interligados, gerando
um conjunto de efeitos que, sem controle, pode levar a cidade ao caos. A carência
de informações técnicas na análise da hierarquização de drenagens na microbacia
hidrográfica da Grota Criminosa, auxilia no baixo índice de planejamento e gestão,
permitindo assim um indicativo de degradação mais elevado e demasiado grau de
descaso público, comprometendo todo o ambiente em volta das drenagens, afetando
os moradores que, por motivos maiores, decidiram ocupar a área.
Por fim, teve-se a realização da hierarquização de drenagens da grota
criminosa, seguindo as metodologias de Arthur N. Strahler (1952) e Robert E. Horton
(1945) apresentadas pelo autor Christofoletti (1980). A bacia possui uma grande
interferência humana ao longo de seu canal, possuindo uma extensão territorial de
aproximadamente 1.093 hectares, com um canal principal com cerca de 14.681 metros
da nascente até foz ocasionando uma quantidade de detritos e esgoto advindos de
poluição das residências no decorrer de sua drenagem.
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DESENVOLVIMENTO
1.1 – Metodologia
O trabalho teve seu início através das leituras de Christofolleti (1980), no livro
Geomorfologia, capítulo de geomorfologia fluvial, no qual, utilizou-se a hierarquização
dos autores Arthur N. Strahler (1952) e Robert E. Horton (1945), ordenando as drenagens
através da confluência de cada canal, sendo importante ressaltar que a hierarquização
serve, essencialmente, para comparar o nível de importância de drenagens para
estudos posteriores através da análise morfométrica da bacia.
O desenvolvimento da pesquisa só foi possível através dos dados recolhidos
em campo e, das informações secundárias obtidas da planta cadastral de Marabá, que
auxiliaram o desenvolvimento do limite da bacia hidrográfica e a possibilidade de
comparação entre o real e digital, por meio da atividade de campo, permitindo uma
melhor noção da realidade e, propiciando uma análise e construção de informações
mais apuradas.
A análise obtida dos resultados permitiu-se ter noção da espacialização de
drenagens da grota criminosa dentro da cidade de Marabá, através do laboratório, desta
forma, teve-se a hierarquização fluvial, possibilitando o entendimento sobre a relação
de drenagens de maior ordem e menor, assim como, sua influência e interferência no
seu meio.
1.1.1 - Atividade de campo:
A atividade de campo torna-se essencial dentro do trabalho com bacias
hidrográficas urbanas, sendo necessário possuir, minimamente, determinado
conhecimento da área de trabalho, assim como a localização dos elementos que podem
interferir no seu objeto de estudo. Tem-se, através do trabalho de campo, a possibilidade
de sanar questionamentos, sendo eles encontrados por meio do mapeamento,
permitindo ao pesquisador aproximar-se do objeto de estudo, aperfeiçoando seu
conhecimento através do contato direto.
Inicialmente, o trabalho de campo restringiu-se a constatação do limite da bacia,
após, sucedeu-se um segundo campo para a analisar a situação e distribuição espacial
do seu córrego principal, percorrendo toda a faixa principal de água. Com a delimitação
da bacia e noção da espacialização do córrego principal, sucedeu-se realizando um
novo campo para verificar os canais efêmeros e intermitentes encontrados na área da
bacia, possibilitando também, a familiaridade com os moradores.
Desta forma, o trabalho de campo foi realizado para familiarizar o pesquisador
com seu objeto de estudo, auxiliando no desenvolvimento do limite de influência da
bacia hidrográfica e na verificação da distribuição espacial das drenagens.
1.1.2 - Atividade no laboratório:
rabalhos com bacias hidrográficas demandam etapas para serem cumpridas
durante seu desenvolvimento, o laboratório é o local para que se tenha a possibilidade
de dar seguimento a essas etapas, é através do mesmo que ocorre a união de dados
que geram informações úteis para o desenvolvimento e incremento da pesquisa.
Desta forma, a atividade de laboratório tornou-se essencial para a tabulação dos
dados recolhidos durante o trabalho de campo, permitindo um local para a criação
informações, possibilitando a espacialização dos resultados através de softwares de
mapeamento livres que auxiliam na construção de conhecimento.
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O laboratório foi utilizado de forma inicial para análise das informações obtidas
através da planta cadastral de Marabá. No primeiro momento, deu-se a limpeza
do arquivo para a facilidade do manejo através do software CAD, possibilitando
a verificação de elevações através de pontos cotados e curvas de nível, os quais
permitiram a criação do limite da bacia hidrográfica.
Seguindo adiante, após a criação do limite da bacia hidrográfica, teve-se a
criação dos canais efêmeros através dos pontos cotados, com isso, o laboratório
permitiu desenvolver uma prévia de como seria a distribuição geográfica da microbacia
hidrográfica da grota criminosa, sendo essa prévia levada a campo para análise de
comprovação, após a comprovação, apresentou-se as alterações no limite da bacia,
resultando no perímetro legítimo que só pode criar-se através da análise de campo e
informações da planta cadastral, gerando o mapa base do estudo.
No Qgis, as informações foram espacializadas e reprojetadas do sistema World
Geodetic System (WGS84) para o sistema de coordenada SIRGAS 2000 / Zona 22 Sul
(SIRGAS2000/ Z22S), correspondente ao sistema de projeção cartográfica nacional
para todos os projetos de mapeamento no território brasileiro, após a transformação
de projeções, teve-se a transformação do formato DxF para Shapefile (SHP), permitido
a edição no software QGIS, resultando no mapeamento e construção do produto final.
Para a melhor divisão das informações teve-se a delimitação do alto, médio e
baixo curso da bacia, no qual foram representados pelas letras “A – B” que indica o
limite entre o alto e o médio curso e, “C – D” indicando a divisão entre o médio e o
baixo curso.
Por fim, teve-se a aplicação da metodologia de Arthur N. Strahler (1952) e
Robert E. Horton (1945). Seguindo a metodologia apresentada pelo primeiro autor,
as drenagens foram divididas em ordens, variando da 1ª ordem a 5ª ordem, sendo
que, a 1ª ordem não possui nenhum tributário, a 2ª ordem possui tributários somente
de 1ª ordem e, seriam originados após a confluência de duas drenagens de ordem
anterior, no caso, drenagens de 1ª ordem, a 3ª ordem pode possuir tributários tanto de
1ª quanto de 2ª ordem e, seriam originadas após a confluência de duas drenagens de
ordem anterior, a 4ª ordem possui tributários de todas as ordens anteriores a ela, sendo
somente originada após a confluência de duas drenagens de 3ª ordem, por último, a
5ª ordem, que classifica o canal principal da bacia trabalhada, pode conter drenagens
ordens inferiores a ela, sendo formada após a confluência de duas drenagens de 4ª
ordem.
A metodologia de Robert E. Horton (1980) possui a mesma forma de
ordenamento, mudando somente a composição da extensão de suas drenagens, desta
forma a 1ª Ordem não possui tributários, no momento em que ocorrer a confluência de
uma drenagem de 1ª Ordem, resultaria na geração de uma drenagem de 2ª Ordem que
se estenderia do início da confluência até que ocorra a geração de outra drenagem de 2ª
Ordem, resultando na geração da 3ª Ordem, que se estenderia do início da drenagem,
até encontrar uma ordem igual, que resultaria no aumento da ordem, seguiu esse
modelo até a 5ª Ordem que classificou o canal principal do seu início ao fim.
Com isso, foi-se classificando as ordens de drenagens através de cores, e
distinguindo a quantidade de drenagem de cada metodologia através da divisão
da área da bacia entre Alto Curso, Médio Curso e Baixo Curso, possibilitando uma
comparação mais apurada dos dados.
1.2.2 – Resultado da Hierarquização Fluvial de Arthur N. Strahler (1952)
A primeira metodologia aplicada gerou a Carta de Hierarquização Fluvial,
seguindo o método do autor Arthur N. Strahler (1952), que classifica as drenagens
através de ordens, apresentou-se a variação de 1ª a 5ª ordem representando cada ordem
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por cor, sendo que a drenagem de 5ª representa o maior canal da bacia hidrográfica, o
canal principal (Figura 1).
Figura 2 - Carta de Hierarquização Fluvial através do método de Arthur N. Strahler
(1952).

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

Por meio da divisão dos cursos da bacia, deu-se a soma de todas as drenagens dos
três cursos distintos, obteve-se um quociente de 330 drenagens contidas no alto curso
da bacia, 507 no médio curso e, 106 drenagens no decorrer do baixo curso, totalizando
941 drenagens (Quadro 1). As drenagens da microbacia hidrográfica, divididas em
ordens, contabilizaram cerca de 758 drenagens de 1ª ordem, 149 drenagens de 2ª, 28 de
3ª, 5 de 4ª e, 1 de 5ª ordem (Quadro 1).
Sendo assim, teve-se no alto curso um total de 262 drenagens de 1ª ordem, que
geraram 54 de 2ª ordem, as drenagens de 2ª ordem geraram 11 de 3ª ordem, as de 3ª
ordem criaram 2 de 4ª ordem e, por fim, ocorreu a criação de 1 drenagem de 5ª ordem
(Quadro 1).
No médio curso da bacia, totalizou-se cerca de 413 drenagens de 1ª ordem,
resultando em 76 de 2ª ordem, a de 2ª gerou 14 de 3ª ordem, a de 3ª ordem possibilitou
a criação de 3 de 4ª ordem e, todos esses arranjos fluviais, permitiram a formação 1 de
5ª ordem (Quadro 1).
Por último, o baixo curso obteve um total de 83 de drenagens de 1ª ordem,
criando 19 de 2ª ordem, o desenvolvimento das drenagens de 2ª ordem propiciaram a
criação de 3 de 3ª ordem, que não geraram nenhuma drenagem de 4ª ordem. No baixo
curso da bacia, tem-se o canal principal de 5ª ordem, sendo este a maior ordem de
todos os cursos (Quadro 1).
A microbacia conta com uma extensão de 87,254 km de drenagens de 1ª ordem,
21,302 km de 2ª ordem, 5,696 km de 3ª ordem, 2,034 km de 4ª e 11,107 km de 5ª ordem,
sendo a última ordem a maior. O alto curso possui um total de 44,148 km de extensão
de drenagens, o médio 61,983 km e o baixo 19,254 km com o total de 127,4 km (Quadro
1).
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Quadro 1 – Somatório, Extensão (km) e Média de Comprimento de Drenagens de
Arthur N. Strahler (1952).
Alto Curso
1ª Ordem
2ª Ordem
3ª Ordem
4ª Ordem
5ª Ordem
Total
Médio Curso
1ª Ordem
2ª Ordem
3ª Ordem
4ª Ordem
5ª Ordem
Total
Baixo Curso
1ª Ordem
2ª Ordem
3ª Ordem

4ª Ordem
5ª Ordem
Total

Somatório
262

Comprimento
32,873km

54

7,870km

145m

11

2,901km

263m

2

1,218km

609m

1

0,099km

99m

330

44,961km

Somatório
413

Comprimento
44,961km

76
14
3
1

10,698km
2,438km
0,816km
5,081km

Média
125m

Média
107m
140m
174m
272m
5.081m

507

63,527km

Somatório
83

Comprimento
9,887km

Média
119m

19

2,734km

143m

3

0,347km

782m

-----------

0
1

5,927km

106

18,895km

5.927m

Total de Drenagens
Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

Por último, tem-se a geração da média de comprimento de drenagem, sendo
assim, o alto curso da microbacia apresentou a variação de 125m na 1ª ordem até 99m
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de comprimento para a 5ª ordem. O médio curso da microbacia apresentou uma média
de drenagens na 1ª ordem de 107m até 5.080m para as drenagens de 5ª ordem. O baixo
curso obteve-se uma média de 119m na 1ª ordem até 5.927m para a 5ª ordem (Quadro
1)
1.3 – Resultado da Hierarquização Fluvial de Robert E. Horton (1945)
A segunda metodologia gerou a Carta de Hierarquização Fluvial, seguindo o
método do autor Robert E. Horton (1945) que também classifica as drenagens através
de ordens (Figura 2). Apresentou-se a oscilação entre 1ª a 5ª ordem representando
por cores, ocorrendo a divisão entre os três cursos da bacia para melhor análise dos
resultados, desta forma a drenagem de 5ª ordem representa o canal de maior ordem da
microbacia hidrográfica, tornando-se o canal principal (Figura 2).
Por meio da divisão dos cursos da bacia e da soma de todas as drenagens, uma
somatória de 267 canais de drenagem contidos no alto curso da bacia, 415 formações de
drenagem no médio curso e 90 drenagens espacializadas no decorrer do baixo curso,
totalizando 772 drenagens (Quadro 2). As drenagens da bacia hidrográfica, divididas
em ordens, contabilizaram cerca de 604 drenagens de 1ª ordem, 130 drenagens de 2ª, 28
de 3ª, 6 de 4ª e, 1 de 5ª ordem, sendo a de maior ordem o canal principal, estendendo-se
nos três cursos da bacia (Quadro 2).
O alto curso da microbacia teve uma somatória de cerca de 262 drenagens de
1ª ordem que possibilitaram a geração de 54 de 2ª ordem, as drenagens de 2ª ordem
resultaram em 11 de 3ª ordem, as drenagens de 3ª ordem acarretaram a criação de 2 de
4ª ordem e, por último, ocorreu a criação de 1 drenagem de 5ª ordem (Quadro 2).
Figura 3 - Carta de Hierarquização Fluvial através do método de Robert E. Horton
(1945).

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

O médio curso da bacia totalizou cerca de 330 drenagens de 1ª ordem, resultando
em 66 de 2ª ordem, as drenagens de 2ª geraram 14 de 3ª ordem, 3 de 4ª ordem
que formaram no final 1 de 5ª ordem (Quadro 2). O baixo da curso da microbacia
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contabilizou 66 drenagens de 1ª ordem. 20 de 2ª ordem, 3 de 3ª ordem, e 1 drenagem
de 5ª ordem, é importante ressaltar que no baixo curso não se teve a classificação de
drenagens de 4ª ordem (Quadro 2).
Quadro 2 – Somatório, Extensão (km) e Média de Comprimento de Drenagens de
Robert E. Horton (1945).
Alto Curso
1ª Ordem

Somatório
208

Comprimento
25,470km

Média
122m

2ª Ordem

44

12,454km

283m

3ª Ordem

12

3,944km

328m

4ª Ordem

2

2,131km

1.060m

5ª Ordem

1

2,149km

2.149m

Total

267

46,148km

Médio Curso
1ª Ordem

Somatório
330

Comprimento
34,605km

Média
104m

2ª Ordem

66

16,081km

243m

3ª Ordem

13

5,401km

415m

4ª Ordem

4

0,816km

2.020m

5ª Ordem

1

5,080km

5.080m

Total

415

61,983km

Baixo Curso
1ª Ordem

Somatório
66

Comprimento
7,678km

Média
116m

2ª Ordem

20

4,388km

219m

3ª Ordem

3

1,238km

412m

4ª Ordem

0

-----------

-----------

5ª Ordem

1

5,949km

5.949m

Total

90

19,253km

Total de Drenagens
Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

127,4km

A microbacia conta com uma extensão de 67,753 km de drenagens de 1ª ordem,
32,923 km de 2ª ordem, 10,283 km de 3ª ordem, 2,947 km de 4ª e 13,178 km de 5ª ordem,
sendo a última ordem a maior. O alto curso possui um total de 46,148 km de extensão
de drenagens, o médio 61,983 km e o baixo 19,254 km com o total de 127,4 km.
Por fim, teve-se a geração da média de comprimento de drenagem, desta forma,
o alto curso da microbacia apresentou a variação de 122m na 1ª ordem até 2.149m de
comprimento para a 5ª ordem. O médio curso da microbacia apresentou uma média
de drenagens na 1ª ordem de 104m até 5.081m para as drenagens de 5ª ordem. O baixo
curso obteve-se uma média de 116m na 1ª ordem até 5.949m para a 5ª ordem.
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1.4 – Comparação entre Resultados de Hierarquização
Para comparação entre os resultados, teve-se a criação de um quadro para cada
curso da bacia, apresentando as informações de cada autor, variando por ordens,
comprimento e a média de comprimento de drenagens.
Primeiramente, o alto curso da bacia teve-se uma interferência na formação
de suas drenagens, a construção da ferrovia alterou significativamente o processo de
formação da rede hidrográfica, modificando o resultado da classificação de drenagens
de ambas as metodologias, alterando a distribuição e a direção dos canais.
Quadro 3 – Comparação entre Metodologias no Alto Curso
Método de Arthur N. Strahler (1952)
Alto Curso
1ª Ordem

2ª Ordem

3ª Ordem

4ª Ordem

5ª Ordem

Total

Alto Curso

Somatório
262

Comprimento
32,873km

Média
125m

54

7,870km

145m

11

2,901km

263m

2

1,218km

609m

1

0,099km

99m

262

44,961km

248m

Método de Robert E. Horton (1945)
Somatório
Comprimento

Média

1ª Ordem

208

25,470km

122m

2ª Ordem

44

12,454km

283m

3ª Ordem

12

3,944km

328m

4ª Ordem

2

2,131km

1.060m

5ª Ordem

1

2,149km

2.149m

Total

267

46,048km

788m

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)
O relevo presente na extensão do curso é mais elevado comparado com os
outros dois, sendo assim, a formação de drenagens é influenciada pela geomorfologia
da bacia. Tem-se a presença de 262 drenagens ou 267, dependendo da hierarquização
adotada.
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A geomorfologia mais elevada ocasiona em formações drenagens curtas, sendo
que o somatório do resultado de cada metodologia, indica um número próximo, apesar
da diferenciação no método de hierarquização.
O comprimento de drenagens no alto curso, possui cerca de 44,961km ou
46,048km de comprimento de drenagem espacializado, esse valor de comprimento
varia de acordo com o método de hierarquização, porém, ambos representam o grau
de ramificação do curso, no qual as ordens de 1ª e 2ª apresentam o maior índice de
comprimento.
A média das drenagens varia entre 248m no primeiro método (Strahler) e
788m no segundo (Horton), essa variação ocorre principalmente pela forma de
hierarquização, enquanto o autor Strahler (1952) permite uma análise mais detalhada
do canal com uma maior hierarquização de cada drenagem, Horton (1945) classifica o
canal de maior ordem do início até o fim, resultando em um comprimento maior.
Quadro 4 – Comparação entre Metodologias no Médio Curso
Arthur N. Strahler (1952)
Médio Curso

Somatório

Comprimento

413

44,961km

107m

76

10,698km

140m

14

2,438km

174m

3

0,816km

272m

1

5,081km

5.081m

415

63,527km

1.154m

1ª Ordem
2ª Ordem
3ª Ordem
4ª Ordem
5ª Ordem
Total

Média

Robert E. Horton (1945)
Médio Curso

Somatório

Comprimento

Média

1ª Ordem

330

34,605km

104m

2ª Ordem

66

16,081km

243m

3ª Ordem

13

5,401km

415m

4ª Ordem

4

0,816km

2.020m

5ª Ordem

1

5,080km

5.080m

Total

415

61,783km

1.209m

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

O relevo nesse curso é mais trabalhado comparado com o alto e baixo, possuindo
drenagens mais longas e em maior quantidade, a formação de drenagens é influenciada
pela geomorfologia da área, desta forma, tem-se a presença de 415 drenagens de acordo
com Strahler (1952) ou 415 de acordo com Horton (1952).
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O comprimento de drenagens no alto curso possui cerca de 63,527km ou
61,783km de comprimento de drenagem, esse valor de comprimento varia de acordo
com o método de hierarquização, porém, ambos representam o grau de ramificação
do curso, no qual as ordens de 1ª e 2ª apresentam o maior índice de comprimento.
Comparado com o alto curso, tem-se a uma maior quantidade de drenagem que
consequentemente aumenta o valor de comprimento no curso.
A média das drenagens varia entre 1.154m no primeiro método (Strahler) e
1.209m no segundo (Horton), essa variação média ocorre principalmente pela forma de
hierarquização e pela geomorfologia mais trabalhada, que permite o desenvolvimento
de drenagens com maior comprimento.
Quadro 5 – Comparação entre Metodologias no Baixo Curso
Arthur N. Strahler (1952)
Baixo Curso

Somatório

Comprimento

Média

1ª Ordem

83

9,887km

119m

2ª Ordem

19

2,734km

143m

3ª Ordem

3

0,347km

782m

4ª Ordem

0

-----------

-----------

5ª Ordem

1

5,927km

5.927m

Total

106

18,895km

1.394m

Robert E. Horton (1945)
Baixo Curso

Somatório

Comprimento

Média

1ª Ordem

66

7,678km

116m

2ª Ordem

20

4,388km

219m

3ª Ordem

3

1,238km

412m

4ª Ordem

0

-----------

-----------

5ª Ordem

1

5,949km

5.949m

Total

90

19,153km

1.339m

Elaborador: Dias Neto, J.C. (2019)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da hierarquização de drenagens permite ao pesquisador, um melhor
entendimento da ramificação fluvial encontrada em sua área de estudo, não possuindo
limite para a aplicação da mesma, a hierarquia dos canais se torna o principal passo
para se ter uma quantificação e distribuição espacial detalhada dos recursos hídricos.
Trabalhos com esse objetivo, possibilitam inúmeras ações públicas sobre o espaço, pois
o mesmo resulta em uma classificação de drenagens mais precisa, de maior e de menor
ordem, permitindo uma melhor análise e, facilitando a tomada de políticas públicas
com objetivo de melhorar o índice de vida e a relação com as drenagens urbanas.
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Desta forma, o seguinte trabalho apresenta o método de Arthur N Strahler
(1952) como o melhor parar a aplicação na microbacia hidrográfica da Grota Criminosa,
localizada na cidade de Marabá, pois sua hierarquização consiste em um resultado mais
detalhado da distribuição espacial da ramificação fluvial, possibilitando ter a melhor
noção da distribuição das drenagens e suas ordens de influência no canal principal.
Com o trabalho, é possível armazenar informações que possibilitam o manejo
mais adequado dos recursos hídricos de determinada bacia, podendo levar a
esclarecimentos, servindo como um método para a compreensão das interações de
drenagens que influenciam diretamente a bacia apesar da variação de ordens, gerando
resultados que poderão auxiliar a gestão municipal em um melhor planejamento nas
áreas de bacias hidrográficas.
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ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA DA MICROBACIA
HIDROGRÁFICA DA LARANJEIRAS, MARABÁ/PA
José do Carmo Dias Neto1
Bruna de Fátima Corrêa Lima2
Ilciléia dos Santos Silva3

Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
INTRODUÇÃO
A água é vista como um elemento essencial para a atividade biológica e para
o desenvolvimento, atribuindo-lhe valor econômico, social e natural. A ausência de
recursos hídricos traz grande responsabilidade à preservação e conservação deste
bem. Segundo Pires e Santos (1995), a escolha de uma bacia hidrográfica como unidade
de estudo, planejamento e gerenciamento da paisagem é pertinente, pois seus limites
são precisos e, também representam com detalhes o comportamento do subsistema
geomorfológico e suas interações com o ecossistema que o compõe.
A análise do uso e ocupação da terra, em bacias hidrográficas, é de suma
importância para a compreensão dos fatores ambientais e sociais, ocasionados a uma
ocupação sem planejamento e gestão, impactando diretamente os recursos hídricos.
De acordo com Barros (2004), para ocorrer o gerenciamento de bacias hidrográficas
exige-se um entendimento vasto dos efeitos da dinâmica da transformação urbana.
O crescimento exacerbado das populações urbanas tem deteriorado os recursos
hídricos e o meio ambiente nas cidades, tanto em metrópoles quanto em cidades de
menor porte. Segundo Leff (2007), a urbanização ocasiona um acúmulo de resíduos,
consequentemente afetando os recursos hídricos e lençóis freáticos.
O autor Christofoletti (1990) ressalta sobre o agrupamento humano e sua
interação com o meio, no qual, afirma que, a sociedade controla o usufruto da
superfície terrestre e interferem sobre os processos e dinâmica nos elementos dos
sistemas e, também, modificam as características morfológicas, desta forma, os rios
urbanos sofrem inúmeros impactos oriundos das atividades antrópicas, produzindo
um ambiente degradado e inadequado para uma boa condição de vida.
Segundo Almeida (2010), os ambientes fluviais se configuram entre os espaços
mais degradados, desvalorizados ou até mesmo negados pela sociedade. Sendo
importante ressaltar que, as margens dos rios urbanos se tornaram um acesso à terra e
a possibilidade de posse, apesar de todo aparato que protege os recursos hídricos.
De maneira geral, o avanço da urbanização altera o meio ambiente e, um dos
processos que mais influência nesta alteração é a impermeabilização do solo, afetando
principalmente os recursos hídricos. A excessiva impermeabilização do solo possui
reflexos diretos no aumento da temperatura das áreas urbanas e no aumento dos
índices de enchentes, sendo estas as principais consequências de uma urbanização
desenfreada. Outros impactos manifestos, relacionados a urbanização, são as diversas
contaminações de mananciais urbanos, aumento das inundações, ocupação de áreas
1
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e risco de inundação e redução da disponibilidade hídrica, que acarreta graves
consequências para a população.
Segundo Monte-Mór (1994), o principal problema dos núcleos urbanos
metropolitanos em países em desenvolvimento se refere aos aspectos de saneamento,
cujo caráter incompleto cria sérios problemas ambientais e de saúde.
A modificação de encostas, leito dos cursos de água e a construção dentro
da área de várzea dos rios, uma tendência encontrada na área urbana que volta-se
à necessidade de ocupação dos espaços em virtude das necessidades humanas, tem
acelerado o processo de assoreamento, erosão, contaminação e aumento de sólidos em
suspensão nas água.
Desta forma, para desenvolver o mapeamento em bacias hidrográficas, utilizase o Sistema de Informações Geográficas (SIG), um sistema informatizado que visa à
coleta, tratamento, armazenamento e análise de informações, com localização espacial,
definida por um sistema de coordenadas, para que obtenha-se bons resultados no
planejamento e gestão, necessitando ter qualidade e quantidade nas informações
disponíveis.
Segundo Elias (2005), as aplicações dos SIG’s podem variar em inúmeras
situações, iniciando na identificação dos diferentes usos do solo e classes de cobertura,
através do uso e ocupação do solo, desenvolvimento de informações sobre a distribuição
da vegetação no solo, através do mapeamento de vegetação, entre outros.
Por fim, apresenta-se a microbacia da Laranjeiras (Figura 1), localizada
no município de Marabá, município este que possui a presença de produção de
minério, que ocasionou a tentativa de implantação de um projeto de siderurgia com
a Aços Laminados do Pará – ALPA, no ano de 2009, com a proposta deste grande
empreendimento, que geraria muitos empregos. A cidade cresceu exponencialmente
e a especulação imobiliária deu um enorme salto, e este crescimento resultou na
expansão do perímetro urbano da cidade e ocupação das áreas mais periféricas.
Portanto, este trabalho busca realizar um estudo sobre uso e ocupação da
terra na Grota da Laranjeiras, na qual, se estende pelos bairros Laranjeiras e Bom
Planalto, Núcleo Cidade Nova. No desenvolvimento deste trabalho, os SIG’s são
de fundamental importância para a análise geoespacial da distribuição das classes,
resultado gerado através da imagem de satélite.
Figura 1 – Carta Imagem da Microbacia da Grota da Laranjeiras, Marabá/PA

Elaboração: Dias Neto J. C. (2019)
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DESENVOLVIMENTO
A microbacia, localizado na área urbana de Marabá/PA, possui extensão
territorial de aproximadamente 528 hectares. A delimitação do limite da bacia ocorreu
através da utilização da planta cadastral, adquirida na Prefeitura do município de
Marabá. Para a vetorização do limite da bacia utilizou-se o QGIS 2.18.16, software livre
que permitiu a realização do trabalho.
Teve-se a utilização das imagens do satélite Sentinel 2 do Programa Global
Monitoring for Environment and Security (GMES), que possui como objetivo a observação
da Terra, realizando coleta de dados sobre a vegetação, solos, humidade, rios, entre
outros.
1.1 – Especificações das imagens do satélite Sentinel 2
A utilização de imagens de satélite, para desenvolver as informações desse
trabalho, são de crucial importância para a elaboração do estudo. Assim, teve-se a
aquisição de imagens orbitais pelo sensor Multispectral Instrument (MSI), instalado no
satélite Sentinel 2, possuindo uma resolução radiométrica de 12bits por pixel, com
largura de imagem de 290km.
O satélite possui 13 bandas, nas quais 4 são bandas no visível e no infra vermelho,
6 bandas no “red edge” e no infra vermelho de onda curta e 3 bandas que trabalham
com correções atmosféricas. Tem-se de resolução espacial a variação de 10m a 60m, no
qual 4 das bandas são de 10m, 6 de 20m e 3 de 60m de resolução espacial.
1.2 – Processamento digital de imagens Sentinel 2 no QGIS
Inicialmente, teve-se a aquisição de imagens da data de 15/07/2019, através
do site Alaska Satellite Facility (ASF), optou-se por esse período em específico para
representar a situação atual da cidade, aproveitando a falta de presença de nuvens,
resultado do período de seca na região.
Utilizou-se 3 imagens, sendo elas a T22MGV_20190715T134219_B04 (B4),
T22MGV_20190715T134219_B03 (B3) e T22MGV_20190715T134219_B02 (B2) com
resolução espacial de 10 metros, a banda 4 (B4) trabalha com o vermelho visível, banda
3 (B3) trabalha com o verde visível e a banda 2 (B2) trabalha com o azul.
Teve-se a seleção das imagens para a mesclagem, através da caixa de ferramenta
do QGIS, por meio do algoritmo de Abstração de Dados Geoespaciais (GDAL). Desta
forma, na opção “miscelânea” teve-se a seleção das imagens, seguiu-se a ordem do
maior para o menor, sendo a primeira a banda 4, segundo a banda 3 e, por último, a
banda 2, após a seleção na ordem referida anteriormente ocorreu a seleção da opção
“cada arquivo de entrada em uma banda separada” possibilitando a edição da posição
de cada banda na imagem mesclada, por fim, trocou-se o arquivo raster de saída de
“Float32” para “Int16”.
Por fim, teve a criação da imagem mesclada, a qual é formada por três bandas
unidas em uma única imagem. Como resultado da mesclagem, teve-se o recorte do
limite da microbacia hidrográfica, por meio da ferramenta “Recorte” contida no tópico
“Extrair”, localizados no menu “Raster”. Desta maneira, tem-se a criação de uma única
imagem unindo as três bandas utilizadas, recortada somente para a área da bacia.
1.3 – Criação do Uso e Ocupação da Terra
O desenvolvimento do uso e ocupação da terra, tem seu início no momento
em que a imagem mesclada é recortada, o Semi-Automatic Classification plugin (SCP)
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permite que você selecione a imagem recortada e crie uma máscara de treinamento,
que possibilitará retirar informações da imagem para a classificação.
Com a imagem inserida no plugin e a máscara de treinamento criada, temse as classes de identificação, localizadas no classification dock, criadas através da
classificação feita manualmente na imagem, na qual permite criar áreas amostrais e
exercer a classificação pixel a pixel.
As áreas identificadas, após o processo, foram classificadas como área urbana,
vegetação densa, vegetação rasa e solo exposto (Quadro 1). Após a identificação das
áreas, teve-se a seleção para geração de vetor, gerando, como produto final, uma
imagem raster classificada e os polígonos da mesma, que possibilitarão os cálculos de
área, por fim, através do classification output pode-se gerar o uso e ocupação da terra e
os polígonos de área classificados
Quadro 1 – Ilustração das classes classificadas.
Tipologia
Área Urbana: Determinada área
modificada para suprir as necessitas
do homem, onde são antropizadas
de diversas formas. A concentração
populacional contribui para o adensamento de arruamentos, casas, prédios e outros equipamentos públicos.

Vegetação Rasa (Capoeira): Termo
popular usado para designar áreas
abandonadas onde a vegetação começa a se recuperar sozinha; serve
tanto para designar os primeiros estágios de recuperação como para estágios mais avançados.

Vegetação Densa: Sempre verde,
com árvores emergentes de até 40m
de altura. Possui densa vegetação arbustiva, composta por samambaiais,
arborescentes, bromélias e palmeiras.
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Fotografia Ilustrativa

Solo Exposto: Área onde a vegetação
foi retirada para uso antrópico. Em
alguns lugares, pode-se observar um
avançado estágio de degradação.

Fonte: http://laboratoriocartografia.blogspot.com/
Fonte: https://www.em.com.br/
Por último, teve-se a criação de uma coluna contendo a área em hectares de
todas classes identificadas, possibilitando a quantificação dos resultados calculados
através da calculadora de campo do QGIS.
1.4 – Resultado do Uso e Ocupação da Terra
Como produto final, teve-se a criação da carta de uso e ocupação da terra
da microbacia hidrográfica da Laranjeiras (Figura 2), gerado através das bandas 4,
3 e 2 do satélite Sentinel 2 e classificada por meio do SCP, resultando em 4 classes
diferenciadas e o córrego principal, como apresentadas no Quadro 1, no qual, permitiuse o desenvolvimento de uma tabela (Tabela 1) com as classes e suas áreas, em hectares
e em porcentagem, para melhor análise das informações.
O desenvolvimento da tabela 1, permitiu a noção da espacialização em área
de cada classe encontrada na bacia, possibilitando a comparação da extensão da
urbanização com a quantidade de vegetação classificada por meio desse método de
classificação.
Tabela 1 – Quantificação de Classes do Uso e Ocupação da Terra.
Classes

Hectares (ha)

Porcentagem (%)

Área Urbana

352

66,60

Vegetação Densa

15

2,80

Vegetação Rasa

13

2,46

Solo Exposto

148

28,14

Total

528

100

Elaboração: Dias Neto, J. C. (2019)
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Figura 2 – Carta de Uso e Ocupação da Terra da microbacia hidrográfica da Laranjeiras,
Marabá/ PA

Elaboração: Dias Neto, J. C. (2019)

Tem-se um total de 528ha de área de bacia, na qual, cerca de 66,60% ou 352ha do
total estão com construções ou são vias, de forma geral, estão urbanizados. A vegetação
encontrada resume-se entre vegetação densa e rasa, a vegetação densa possui 2,80%
da bacia, cerca de 15ha, a vegetação rasa tem 13ha que equivalem a 2,46% da bacia. A
última classe, denominada solo exposto, possui um total de 148ha da bacia, no qual,
equivale a 28,14% da bacia (Tabela 1).
De maneira geral, para melhor análise das informações, desenvolveu-se a tabela
2, que traz um quociente das classes anteriores, resumidas em duas novas classes, área
degradada e área de vegetação. Desta maneira, a bacia conta com cerca de 94,74% de
área degradada, no qual, soma-se a classe de urbanização com solo exposto, resultando
em quociente de 500ha de um total de 528ha (Tabela 2).
Tabela 2 – Quociente das Áreas Degradadas e de Vegetação.
Classes

Hectares (ha)

Porcentagem (%)

Área Degradada

500ha

94,74%

Área de Vegetação

28ha

5,26%

Elaboração: Dias Neto, J. C. (2019)

A segunda classe, que trata da vegetação encontrada na bacia, possui um total de
5,26% ou 28ha, sendo que uma parte é de vegetação rasa, que seriam áreas desmatadas
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mas, em que se encontram pequenas vegetações, resumindo-se, de maneira geral, em
gramíneas e arbustos, na classe de vegetação densa são identificadas árvores de grande
porte localizadas na área do aeroporto municipal João Correa da Rocha, no qual, o
acesso é restrito.
Por fim, o desenvolvimento do uso e ocupação da terra permitiu a quantificação
das 4 classes (Tabela 1), assim como a formação de mais duas classes de análise (Tabela
2), possibilitando a criação de uma base dados sobre a distribuição da ocupação da
microbacia hidrográfica, expondo a situação na qual encontra-se a mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das classes desenvolvidas por meio da carta de uso e ocupação da
terra, permitiu-se inicialmente uma noção da urbanização encontrada no decorrer da
bacia, possibilitando uma análise da distribuição espacial.
A urbanização da bacia é desenfreada, tem-se um grande índice de construções
em toda a área da mesma, prejudicando os canais que interligam o canal principal,
alterando a composição química da água, por meio do descarte irregular de efluentes
líquidos e sólidos, advindos do esgoto e de outras formas de descarte indevido de
materiais.
Pode-se ter a noção da distribuição das superfícies sem vegetação ou construção,
sendo que nessas áreas ocorreu a limpeza do terreno para uso antrópico, prejudicando
o solo através da retirada da cobertura vegetal, principalmente, no entorno do canal
principal, no qual, não possui área de preservação permanente.
A vegetação encontrada na bacia é resumida a duas situações, sendo que, a
primeira situação encontrada é da vegetação mais preservada, que é localizada na área
do aeroporto, no qual a urbanização é controlada por meio da limitação de acesso e, a
vegetação classificada como rasa, é localizada principalmente no baixo curso da bacia,
próximo ao seu exutório, no qual, é caracterizada por meio do desmatamento da área
em que a vegetação começa a se recuperar aos poucos.
As informações geradas e quantificadas, permitem uma melhor tomada de
decisões para o planejamento e gestão em bacias hidrográficas, no qual os estudos se
basearão principalmente nas áreas mais degradas e em medidas que possibilitem a
restauração e conscientização da preservação do curso hídrico.
Por fim, o trabalho permite a análise real da atual distribuição urbana encontrada
na bacia no ano de 2019, possibilitando um melhor manejo dos recursos hídricos,
compreendendo a relação da urbanização com o córrego principal da bacia, auxiliando
a gestão municipal no planejamento da microbacia hidrográfica.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: A APLICABILIDADE
DAS LEIS NA GROTA DA LARANJEIRAS EM MARABÁ/PA.
Bruna de Fátima Corrêa Lima1
José do Carmo Dias Neto2
Ilciléia dos Santos Silva3
Eixo: Planejamento e Gestão em Bacias Hidrográficas
INTRODUÇÃO
A análise e discussão de bacias hidrográficas, no âmbito urbano, é uma
essencial ferramenta para compreender a dinâmica ambiental interelacionada com as
ações antrópicas que ocorrem ao seu redor. Auxiliando o planejamento e gestão do
território, incluindo um melhor gerenciamento dos recursos hídricos, sua preservação
e conservação, é de vital importância a catalogação e mapeamento dos corpos hídricos
urbanos, de forma a subsidiar o processo de urbanização, sem que os recursos sejam
degradados e, gerenciar o corpo hídrico, de modo que sejam protegidos, restaurados e
revitalizados e estejam disponíveis para o uso humano no presente e no futuro.
Segundo o autor Gorayeb (2008), as bacias hidrográficas são unidades geográficas
fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e
para o planejamento e gestão ambiental.
De acordo com Nascimento & Vilaça (2008), considerando que as bacias hidrográficas
são elementos físicos naturais e fronteiras delimitadas, as condições em que se
encontram são imprescindíveis para ações de planejamento e gestão sustentável.
Considerando as bacias hidrográficas como elementos indispensáveis para
análise ambiental, na qual a perspectiva sistêmica e incorporada do ambiente está
contida (Botelho e Silva, 2004), tem-se um emaranhado de Leis Federais, Estaduais
e Municipais, que buscam reger diretrizes de uso e proteção para áreas com cursos
hídricos perenes, evitando assim, a degradação e, futuramente, o desaparecimento de
rios, lagos, grotas e igarapés.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 discorreu, em seu Art° 225, sobre a
necessidade de definir princípios para a proteção do meio ambiente, estabelecendo o
direito de um meio ecologicamente equilibrado a todos, sendo ele essencial à sadia
qualidade de vida, devendo o Poder Público e a população protege-lo e preservá-lo.
De acordo com Silva (2003), os corpos hídricos, de grande importância no meio
físico, são banalmente danificados, de forma quantitativa e qualitativa, sendo por
deturpação de cursos hídricos ou pela redução dos canais de drenagem, fazendo com
que o cenário atual de degradação e descaso seja preocupante.
Os recursos hídricos, utilizados para distintas finalidades, entre as quais
se destacam o abastecimento humano e animal, a geração de energia, a irrigação, a
navegação, e aquicultura. Nas últimas décadas a preocupação do ser humano com
esse recurso cresceu muito, principalmente em função das ações indevidas e do uso
irracional da água, que resulta em uma série de prejuízos à sociedade.
A água, sendo um bem essencial à vida, precisa que sua gestão seja pensada
de maneira mais extensa, de modo que sua gestão seja integrada de forma sistêmica,
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – brunacorrealima.9@gmail.com
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – neto2206@hotmail.com
3
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reconhecendo que as bacias hidrográficas são elementos de intercessão e adesão do
método sistemático para a avaliação das relações ambientais, visando a obtenção de
respostas e resultados para dilemas. (Magalhães Júnior, 2007).
Deste modo, a Lei nº 9.433/97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos (SINGREH). Desta forma,
com a implantação desta lei, inicia-se um novo momento para a gestão ambiental,
principalmente em relação aos corpos hídricos, regulamentando seu uso, gerindo de
forma descentralizada e com participação de todos os segmentos civis juntamente com
forte atuação do Poder Público, agregando inúmeras instituições ativas neste processo,
como os Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de
Águas e os Comitês de Bacia.
Tem-se também, com a Lei Federal n° 12.625/2012, o Código Florestal, sendo ele
o responsável por estabelecer normativas sobre proteção de vegetação, instituição de
Áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal, além de definir diretrizes
sobre exploração florestal, controle dos produtos de origem florestal e controle e
prevenção de incêndios florestais, visando o desenvolvimento sustentável.
Assim, o Art° 4, consideram também como APP as faixas marginais de qualquer
curso d1água natural e perene, de sua borda da calha até seu leito regular, estabelecendo
metragem para a área de proteção de acordo com a largura do curso hídrico. Instituise, deste modo, a proteção das matas ciliares e vegetação nativa, bem como a do curso
hídrico.
Na intenção aplicar, de forma efetiva, a Política Nacional de Recursos Hídricos
e o Código Florestal, no intuito de proteger os recursos hídricos, tem-se o Plano Diretor
Participativo de Marabá, instituindo pela Lei n° 17.846/2018, que define, em seu Artº
114, políticas municipais de recursos hídricos, sendo um conjunto de princípios,
objetivos e ações que garantam o uso ecologicamente adequado dos recursos hídricos,
de forma que se compatibiliza o uso com as políticas de desenvolvimento sustentável.
Apresenta-se, então, o município de Marabá, localizado na região sudeste do
estado do Pará, como o local de estudo deste trabalho, centrado, principalmente, no
perímetro urbano da cidade, onde possui, em sua extensão, diversas microbacias
urbanas.
Mapa 1 – Localização do Município de Marabá

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Controle de Marabá. (2018)
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A característica principal do município de Marabá dá-se pela grande produção
de pecuária extensiva e produção de minério, sendo este último responsável pela
tentativa de implantação de um grande projeto de siderurgia com a Aços Laminados
do Pará – ALPA, em 2009, em um momento que o país não se encontrava estável
financeiramente. Assim, com a proposta deste grande empreendimento, que geraria
muitos empregos, a cidade cresceu exponencialmente e a especulação imobiliária deu
um enorme salto.
Todo esse crescimento exponencial e aumento da especulação imobiliária fez
com que a cidade se expandisse e começassem a surgir ocupações desordenadas em
alguns pontos. A situação piorou quando a implantação do empreendimento não saiu
do papel, o número populacional ainda era exorbitante e não havia emprego para
todos, nem moradias. Deste modo, o processo de ocupação intensificou-se, tornando
mais acelerado e desordenado o modo com o qual a cidade urbanizava-se, sem que a
gestão pública conseguisse fazer algo.
Dividida por dois caudalosos rios, Itacaiúnas e Tocantins, a cidade contém
diversos tributários dispostos nos núcleos urbanos que desaguam nestes dois corpos
hídricos maiores, sendo eles os principais destinos para as ocupações por serem
áreas rebaixadas e de menor valor monetário para os grandes investidores, devido ao
aumento do nível das águas no período de maior precipitação amazônica.
Logo, tem-se um processo desenfreado de ocupações ao longo dos leitos das
microbacias urbanas, presentes dentro limite territorial municipal, desta forma, o autor
Souza Júnior (2004) afirma que os recursos hídricos são o destino final dos efluentes
líquidos e sólidos gerados por ações antrópicas que visam o desenvolvimento da
sociedade, refletindo os problemas ambientais.
Conforme afirma Beltrame (1994), a análise da real situação dos recursos
naturais, em um recorte espacial, é um instrumento essencial para realizar ações que
possam efetivar as políticas de preservação e conservação deste dado recurso. Partindo
desse pressuposto, o presente trabalho busca elaborar um diagnóstico da Grota da
Laranjeiras, abrindo uma discussão sobre as atividades de gestão nas microbacias, no
âmbito da cidade, discorrendo principalmente sobre as leis que regem sua preservação
e conservação, indo de encontro com a real situação dos corpos hídricos.
Assim, este estudo foi realizado na microbacia urbana, presente no Núcleo
Cidade Nova, visando compreender suas dinâmicas naturais e, com a ação antrópica,
depreender de como os cursos hídricos respondem a este contato, apurando a real
situação do curso hídrico e verificando quais medidas de proteção, conservação e
qualificação são aplicadas pelo Poder Público, visando a melhor qualidade da água,
da vegetação e da população do entorno.
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Mapa 2 – Carta Hidrográfica da Microbacia

Elaboração: Lima; B. F. C. (2019)

DESENVOLVIMENTO
A água sempre foi um bem essencial para a vida, desde os primórdios até
chegar-se no momento atual, onde a proteção deste bem é de vital importância para
a sobrevivência das gerações atuais e futuras. Tem-se, deste modo, a necessidade
proteger estes recursos afim de, além de protegê-los, efetivar seu uso de modo
controlado, beneficiando a todos.
A região Norte do país é a mais privilegiada em termos hídricos, sendo sua
extensão territorial cortada por rios e igarapés. Entretanto, mesmo com essa vasta
quantidade hídrica, são poucos os que possuem suas áreas preservadas e suas águas
tratadas. A falta de informações e de ações federais, estaduais e municipais, colocam a
qualidade destes corpos hídricos em discussão.
1.1 Análise de Leis e Políticas Públicas
Tem-se uma série de leis, em todos os âmbitos governamentais, que estabelecem
políticas e diretrizes para a efetivação da proteção deste bem. A Lei das Águas, N°
9.433, é um instrumento federal para a gestão dos recursos hídricos nacionais. Suas
diretrizes discorrem entre proteção e uso sustentável dos corpos hídricos, criação de
comitês específicos e interdisciplinares, que unem a federação, estados e municípios,
criando parcerias com a iniciativa privada e sociedade, como um todo, fazendo, desta
forma, que sua política seja descentralizada. Assim, seus objetivos principais, dispostos
no Art° 2, tratam de disponibilidade, utilização, prevenção e preservação.
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Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
I - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de
águas pluviais.
Assim sendo, a Lei das Águas, utilizando-se de uma política descentralizada e
de integração entre esferas públicas e entidades, vem sendo um grande marco para a
gestão de recursos hídricos no Brasil. Desta forma, ao seu encalço, tem-se a instituição de
uma nova lei que visa a proteção das margens dos cursos hídricos, ficando protegidos,
deste modo, não só os corpos hídricos como também suas margens.
Em vista disto, tem-se a Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que institui
o Código Florestal, considerando Área de Proteção Permanente as faixas marginais de
qualquer curso hídrico natural perene e intermitente, desde a borda até a calha do leito
regular. Assim, todos os corpos hídricos, quando perenes, tem, assegurado por lei, seu
limite de proteção dos leitos baseados na largura do canal.
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (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; (BRASIL, 1988).
Assim, ficam protegidas as margens dos corpos hídricos, sendo proibida
qualquer tipo de edificação ou ação antrópica, que não seja de bem comum a todos,
aprovado, primeiramente, pelos órgãos competentes. Agora, não só os corpos hídricos
têm sua proteção assegurada, suas margens, incluindo vegetação nativa, formam uma
Área de Preservação Permanente.
Por conseguinte, no cenário municipal, tem-se o Plano Diretor Participativo de
Marabá, instituído pela Lei Municipal n° 17.846 de março de 2018, onde também se
definem políticas para utilização dos recursos hídricos.
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Art. 114. A política municipal para o uso dos recursos hídricos do
município de Marabá, caracteriza-se pelo conjunto de princípios, objetivos
e instrumentos de ação fixados nesta Lei e em concordância com a
legislação municipal específica, destinados a garantir o uso ecologicamente
adequado dos recursos hídricos, compatibilizando tal uso com as políticas
de desenvolvimento sustentável, buscando valorizar o conhecimento local
acerca do manejo desses recursos. (BRASIL, 2018)
Assim, o Plano Diretor destaca objetivos, dispostos em lei, para gerir o proteger
os recursos hídricos municipais. Suas normativas dispõem sobre a compatibilização
do desenvolvimento socioeconômico nas bacias hidrográficas, de domínio municipal,
usando os recursos hídricos de modo sustentável, visando o bem comum; a determinação
critérios de qualidade para uso e manejo, utilizando-se de inovações tecnológicas, com
o intuito de amenizar os impactos ambientais antrópicos, em consenso com o Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH); a viabilidade de capacitação para gestores e
agentes, recorrendo a programas de educação ambiental, essencialmente aqueles que
tratam do uso sustentável da água; a identificação das bacias hidrográficas municipais,
constituindo comitês de bacias hidrográficas; a garantia de recuperação, conservação e
manutenção das bacias hidrográficas dos rios Itacaiúnas e Tocantins; a constituição de
um programa de proteção dos corpos hídricos com instituições e sociedade civil, com
o propósito de preservar os cursos e suas margens, conscientizando a população para
conservação e fiscalização.
Considerando que o Plano Diretor é o arcabouço de leis que deve reger e
estabelecer parâmetros, definindo políticas e diretrizes específicas para elaboração de
normas e planos especiais que possam discutir, de forma mais aprofundada, sobre
pontos necessários para que se efetive a melhor gestão do município, estabeleceu-se,
na lei, a constituição de um plano e formação de um comitê que discuta sobre os cursos
hídricos.
O gerenciamento dos recursos hídricos, utilizando-se dos Comitês de Bacias
Hidrográficas é, segundo Nascimento & Vilaça (2008), um método de unir, em torno
de um mesmo fim, todos os domínios governamentais, para solucionar os problemas,
executando parcerias de múltiplas instituições interessadas, de modo que sejam
comitês multidisciplinares.
Desta forma, ter-se-ia a construção do Plano de Proteção das Margens de Cursos
Hídricos, disposto no Plano Diretor de Marabá, sendo assim, uma junção de leis que
buscariam, principalmente, a preservação e revitalização das nascentes e demais
corpos hídricos, adequando os efluentes líquidos lançados nos cursos, estruturando
ambientalmente as margens de acordo com a legislação vigente, impermeabilizando
as margens, optando, principalmente, pela vegetação nativa e matas ciliares, coibindo
o lançamento de dejetos poluentes sólidos nos cursos hídricos e áreas de proteção,
inteirando e incluindo a população nas ações executadas.
1.2 Trabalho de Campo e Análise de Situação
A cidade de Marabá possui, em sua extensão territorial, diversas microbacias
somente dentro do perímetro urbano, a maioria, em suas margens, detém ocupações
residenciais, devendo a gestão pública aplicar diretrizes, contidas no Plano Diretor,
para proteger os recursos hídricos e a população local.
Assim, tem-se a área deste estudo, localizada no Núcleo Cidade Nova, entre
os bairros Laranjeiras e Bom Planalto. Através de visitas de campo, constatou-se que
a microbacia não possui um nome, sendo chamada por alguns moradores de “Grota
da Feira Coberta” e, por outros, de “Grota da Laranjeiras”, sendo este o nome adotado
para tratar do curso hídrico neste trabalho.
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Em um primeiro momento, deu-se a análise dos dados secundários obtidos com a
Planta Cadastral, elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano de
Marabá (SDU), onde percebeu-se uma falta enorme de informações para subsidiar a
pesquisa, implicando também em dificuldades para a gestão do território por meio
dos órgãos municipais.
Assim, elaborou-se um pré-mapeamento para servir como base na localização
da microbacia, executando trabalho de campo para a compreensão do local e das
dinâmicas que ocorrem no seu entorno, estabelecendo pontos estratégicos para
observar o curso hídrico, registrar fotos e coordenadas.
Deste modo, escolheu-se cinco pontos para observação, optando por aqueles
que estavam acessíveis para visitação. Assim, pôde-se ter noção de que, na extensão
daquele canal, nenhuma de suas margens é preservada, sua vegetação nativa quase não
existe e a falta de limpeza dos canais é grande, poluindo suas águas e inviabilizando-as
para uso humano.
A Grota da Laranjeiras corta os dois bairros de forma vertical, sendo tributário
do Rio Itacaiúnas, que perpassa a cidade. Apesar de ser catalogada pela Planta
Cadastral de Marabá, a diferença na geomorfologia do canal e na condição de suas
águas e vegetação, mostram o desdém do poder público perante a manutenção do
mesmo.
Alguns trechos do canal, presentes nas áreas com saneamento básico, foram
tubuladas para a inserção de pavimentação asfáltica, impedindo assim a sua visitação.
A maioria das casas estavam inseridas dentro das margens, algumas apresentavam
rachaduras devido a umidade e ao local de instalação. Dentre os cinco pontos, apenas
duas ruas não apresentavam pavimentação.
Houveram aterramento em muitos pontos, com a intenção de modificar as cotas
e estabelecer uma boa fundação para edificações civis, evitando que o local alagasse nos
períodos de maior precipitação. Algumas ruas possuíam pavimentação, outras não.
Os efluentes líquidos despejados dentro da microbacia provém de casas aos redores,
sendo transportados através de tubulações. As residências mais próximas do corpo
hídrico não possuem esgotamento sanitário, lançando todo seu material insalutífero
diretamente dentro do canal. Deste modo, o canal é o destino final de todo o material
sanitário proveniente das residências ao redor, estando tratado ou não.
Em certos pontos da bacia, apesar da eficiência na coleta de lixo nos bairros,
ainda se encontravam resíduos que se acumulavam entre as tubulações, dificultando
a passagem da água. Ressalta-se que, este trabalho realizou-se no período em que se
começava o verão amazônico, com poucas incidências de precipitação. Assim, não se
tem certeza se o poder público, durante o período de inverno amazônico, toma alguma
providência de limpeza dos cursos hídricos para evitar o transbordamento do canal.
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Imagem 1 – Ponto A do canal (-5.376831,-49.128683)

Fonte: Guajajara, T.P.V (2019)

Imagem 2 – Ponto B do canal (-5.376831,-49.128683)

Fonte: Guajajara, T.P.V (2019)
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Imagem 3 – Ponto C do canal (-5.377116, -49.127821)

Fonte: Guajajara, T.P.V (2019)

Imagem 4 – Ponto D do canal (-5.377408, -49.126665)

Fonte: Guajajara, T.P.V (2019)
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Imagem 5 – Ponto E do canal (-5.377570, -49.124723)

Fonte: Guajajara, T.P.V (2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia da Grota da Laranjeiras e suas margens, apesar de serem protegidas
por leis federais e municipais, recebem total descaso por parte dos órgãos ambientais
que deveriam assegurar sua proteção e conservação, sendo poluído diariamente, sem
nenhuma aplicação de planos ou execução de ações que visem sua preservação.
No município de Marabá, o Plano Diretor é um importante arranjo de diretrizes
para a gestão do território, sendo ele, também, que estabelece critérios para o uso,
preservação e proteção das águas presentes no meio urbano. Assim, após as visitas
de campo, constatou-se a falta de implementação destas políticas estabelecidas pelo
Plano Diretor. As instruções contidas nesta lei seriam eficazes se a gestão implantasse
aquilo que estabeleceu no corpo de seu texto.
Não há nenhum programa de proteção dos recursos hídricos ou plano de
proteção das margens firmado pelo Poder Municipal, apesar deste ser garantido por lei,
mostrando, assim, que as regulamentações, citadas acima, confrontante com o apurado
em campo, demostra a ineficiência da gestão pública na proteção e conservação dos
seus cursos hídricos.
Deste modo, recomenda-se que a Prefeitura de Marabá realize um estudo
de situação mais detalhado de suas bacias hidrográficas urbanas, definindo suas
APP’s e, elaborando, desta forma, um diagnóstico que possibilite a execução de um
planejamento ambiental focado na preservação e conservação dos mananciais, visando
a sua utilização, de modo sustentável, para as necessidades da população, incluindo
que tipos de intervenção podem ser feitas naquela área sem que os recursos sejam
degradados.
Também é essencial a capacitação dos agentes que estarão diretamente ligados
com as ações aplicadas as microbacias, formando-se assim, grupos multidisciplinares
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quediscutam sobre a qualidade da água, a preservação e conservação das matas ciliares.
Faz-se importante um convênio com as Universidades e/ou grupos que atuem na
área, para a elaboração de projetos sustentáveis nos cursos hídricos.
Com o término deste trabalho, podemos pensar em como a gestão municipal
vem lidando com suas bacias hidrográficas urbanas, desde sua proteção com atividades
de gestão, até sua recuperação e revitalização com planos de manejo.
Podemos refletir sobre as prioridades que a gestão municipal atribui como
prioritárias, deixando sempre o menos importante para depois. As microbacias
hidrográficas, presentes com fervor dentro do ambiente urbano de Marabá, sofrem
com o descaso tanto da gestão, com a ineficiência na aplicabilidade de suas políticas
públicas estabelecidas para corpos d’água, quanto da população, que diariamente
polui nosso bem mais precioso.
REFERENCIAS
BELTRAME, A. V.. Diagnóstico do Meio Físico de Bacias Hidrográficas: Modelo e
Aplicação. Florianópolis: UFSC, 1994. 132 p.
BOTELHO, R. G. M.; DA SILVA, A. S. Bacia hidrográfica e qualidade ambiental. In:
VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. Reflexões sobre a geografia física no Brasil. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
BRASIL. Lei 9.433/1997. Plano Nacional dos Recursos Hídricos [on line] https://
www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-deagua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/uniao/lei-no-94331997-pnrh/@@download/file/LEI_9433_97_PNRH%20SNGRH.pdf
BRASIL. Lei 4771/1965. Código Florestal Brasileiro [on line] http://www.planalto.
gov.br/ccivil03/leis/L4771.htm.
BRASIL. Lei 17.846/2018. Plano Diretor Participativo de Marabá [on line] http://www.
governotransparente.com.br/transparencia/documentos/4466490/download/29/Pl
ano_Diretor_Participativo_%2017.846_Mar%C3%A7o_2018.pdf
GORAYEB, A. Análise integrada da paisagem na bacia hidrográfica do rio Caeté:
Amazônia Oriental – Brasil. Tese (Doutorado em Geografia), Programa de PósGraduação em Geografia, Universidade Estadual de São Paulo, Rio Claro, 2008.
MAGALHÃES, D. S. Zoneamento ecológico econômico versus planos de recursos
hídricos, com aplicação na região norte do estado de Tocantins. Dissertação de
Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010.
NASCIMENTO. W. M. & VILAÇA, M. G.. Bacias Hidrográficas: Planejamento
e Gerenciamento. Publicado na revista eletrônica da Associação dos Geógrafos
Brasileiros, Três Lagoas, n. 7, maio de 2008.
SILVA, M. A. R.. Economia dos recursos naturais. In: Economia do meio ambiente:
Teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora Campos, 2003.
SOUSA JÚNIOR, W. C. de. Gestão das Águas no Brasil: Reflexões diagnósticos e
desafios. São Paulo: Pieropólis, 2004.

313

ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA MICRO BACIA DO IGARAPÉ ÁGUA BOA DO
BOM INTENTO – BOA VISTA (RR) BRASIL
John Eric Lemos de Amorim1
Vládia Pinto Vidal de Oliveira2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
Savanas ou cerrado, como é conhecido no Brasil, são fitofisionomias dos
trópicos, quente e úmido, caracterizadas por possuir uma vegetação rasteira (ervas e
capins), com árvores e arbustos esparsos, que podem ou não estar presentes. O maior
bloco contínuo de savanas do extremo norte da Amazônia brasileira está situado no
estado de Roraima e é conhecido regionalmente como lavrado. Pela classificação de
biomas e ecorregiões que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil adota para todo o
território nacional, este conjunto paisagístico pertence a ecorregião das “Savanas
da Guiana” que está contida no Bioma Amazônia (FERREIRA 2001), situado entre
os limites internacionais do Brasil, Guiana e Venezuela com mais de 60.000 km2 onde
o lado brasileiro é quase que totalmente restrito à Roraima, detendo mais de 70%
(43.358 km2) de todo este complexo (CAMPOS, PINTO e BARBOSA, 2008). Trata-se
de um ecossistema único, sem correspondente em outra parte do Brasil, com elevada
importância para a conservação da biodiversidade, de recursos hídricos e de outros
serviços ambientais amazônicos.
Uma característica marcante dos lavrados Roraimenses é a extensa superfície de
aplainamento e uma rede complexa de igarapés que são pequenos cursos d’água que
se caracterizam pela pouca profundidade, acompanhados ou não por formações de
buritizais lineares ou agrupados, os quais são interconectados com os principais rios
que drenam o lavrado. Os igarapés estão presentes em pequenas bacias hidrográficas,
com canais de primeira e segunda ordem, conectados ou não com lagoas temporárias
presentes em suas cabeceiras.
As bacias hidrográficas localizadas nas áreas de lavrado estão em processo de
ocupação por apresentar características de relevo plano, vegetação de fácil manejo
e a presença de recursos hídrico abundante. As atividades de pecuária, plantio de
grãos e a venda de pequenos lotes nas margens dos igarapés para uso como balneários
ou pequenas chácaras está em constante expansão. Essas formas de ocupação estão
causando a mudança da paisagem natural e o comprometimento da qualidade dos
recursos hídricos.
Com a intensificação do uso e apropriação dos recursos naturais presentes nas
bacias hidrográficas do lavrado veio também a necessidade de se buscar medidas para
conservar, preservar e garantir o seu aproveitamento racional. Os recursos hídricos
devem ter papel fundamental no desenvolvimento de ações voltadas para o uso
consciente da água nas bacias hidrográficas.
O uso dos recursos naturais deve ser feito de acordo com a capacidade suporte
e vulnerabilidade dos sistemas ambientais, assim como a identificação dos impactos
ambientais são necessárias para a tomada de medidas mitigadoras.
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As bacias hidrográficas apresentam-se como unidades geográficas fundamentais
para o gerenciamento dos recursos hídricos e para o planejamento ambiental,
mostrando-se extremamente vulneráveis às atividades antrópicas. A Política Nacional
de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) estabelece a bacia hidrográfica como unidade de
estudo e gestão, sendo necessário o estabelecimento de práticas apropriadas de uso e
manejo, que compõem técnicas que priorizem a sustentabilidade hídrica da bacia.
A caracterização morfométrica é um dos primeiros procedimentos a se executar
em análises hidrológicas e ambientais de bacias hidrográficas. Ela permite o estudo de
características físicas da bacia que são fundamentais nos processos do ciclo hidrológico.
Nesse contexto a análise morfométrica da bacia hidrográfica destacase como uma fonte de dados necessários as ações de planejamento ambiental,
priorizando o estabelecimento de propostas voltadas para a conservação dos recursos
hídricos auxiliando no desenvolvimento econômico embasados nos princípios da
sustentabilidade.
A pesquisa teve como objetivo analisar os dados morfométricos da bacia
hidrográfica do igarapé Água Boa do Bom Intento, localizada no município de Boa
Vista – RR
MATERIAL E MÉTODOS
1.1 Caracterização da área de estudo
No período de agosto de 2016 a julho de 2017 foram realizados trabalhos em
campo com o objetivo de realizar a visualização das feições na paisagem a serem
estudadas, reconhecimento espacial da bacia de estudo, levantamento de todas as
propriedades e suas localizações, identificação dos pontos de cheia máxima, altitude
do terreno, levantamento de nascentes secundárias, entre outras informações; sendo
todas estas informações lançadas em planilhas, digitalizadas e com seus respectivos
pontos captados por GPS modelo Garmim com precisão que varia de 3 a 9m. O
programa utilizado para transferir os arquivos de GPS, do tipo trilha (estradas) e
pontos georreferenciados foi o TrackMaker, cujos arquivos foram salvos em formato
DXF.
A bacia hidrográfica do igarapé Água Boa do Bom Intento está inserida nas
coordenadas geográficas: Norte (N) – Lat. 3º 08’ 17,58” e Long. 60º 37’ 00,15”; Sul (S)
- Lat. 2º 52’ 41,12” e Long. 60º 35’ 01,25”; Leste (L) – Lat. 2º 59’ 52,97” e Long. 60º 30’
57,69” e Oeste (O) – Lat. 3º 00’ 33,08” Long. 60º 39’ 46,88”, distante a 22 km da cidade de
Boa Vista – RR, com acesso pela estrada BVA-349 (margem esquerda) e pela BVA-347
(margem direita) (Figura 1).
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Figura 1 – Mapa de localização geográfica da microbacia do igarapé Água Boa do Bom
Intento, Boa Vista - RR

1.2 Análises morfométricas
A área limite da bacia foi elaborada seguindo a delimitação mais usual e correta,
que a de topos de curva de nível, ou seja, divisores de águas. A partir daí constituiu-se
o limite da área da bacia em estudo.
As altitudes e declividades máximas médias e mínimas foram obtidas
automaticamente pelo software através do modelo digital de elevação. O perímetro
também foi obtido automaticamente pelo software quando se gerou a bacia de estudo.
Para classificação das declividades na bacia foram utilizados seis intervalos distintos
de classes, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA,
2009). O ordenamento dos cursos d’água foi realizado considerando a metodologia de
hierarquização
fluvial estabelecida por Strahler (1957). Neste trabalho, utilizou-se o formato de
arquivo shapefile (shp), que é amplamente utilizado em ferramentas de SIG.
Os índices e parâmetros sugeridos para o estudo analítico de uma bacia hidrográfica
foram abordados de acordo com Christofoletti, (1980), Tricart (1965 apud Stipp,
Campos e Caviglione. (2010), Strahler, (1952 apud Christofoletti, 1980) Villela; Mattos,
(1975 apud Trajano et al., 2012) assim como os trabalhos de Trajano et al., (2012), Calil
et al., (2012), Cardoso et al., (2006) e Stipp, Campos e Caviglione. (2010). As classes
de declividade foram separadas em seis intervalos distinto, como sugerido pela
EMBRAPA (1979; 1999).
Hierarquia dos canais de drenagem (Fluvial): A classificação utilizada é a
apresentada por Strahler, onde os menores canais, sem tributários, são considerados
como de primeira ordem, estendendo-se desde a nascente até a confluência; os canais de
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segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, e só recebem
afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da confluência de
dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e primeira
ordens; os canais de quarta ordem surgem da confluência de dois canais de terceira
ordem, podendo receber tributários das ordens inferiores e assim sucessivamente.
(km2).

Área da bacia (A): A área da bacia será medida em quilômetros quadrados

Comprimento do canal principal (Ccp): Distância da foz até a nascente mais
distante da mesma em quilômetros (km).
Comprimento do eixo da bacia (Cb): É a maior distância em linha reta de
determinado ponto situado ao longo do perímetro da bacia a desembocadura. O
comprimento é medido em quilômetros (km).
Gradiente dos canais (Gc): É dado pela relação entre a altitude máxima da
bacia e o comprimento do canal principal. Gc = Amax/Ccp, onde: Gc = gradiente de
canais em m/km; Amax = altitude máxima da bacia (m); Ccp = comprimento do canal
principal (km).

Fator de forma (Ff): Relaciona a forma da bacia com a de um retângulo,
correspondendo à razão entre a largura média e o comprimento axial (eixo) da bacia
(linha reta da foz ao ponto mais longínquo do espigão). Ff = A/Cb2, onde: Ff = fator
de forma (adimensional); A = área total da bacia (km2); Cb = comprimento do eixo da
bacia (km).
Índice de circularidade (Ic): Assim como o coeficiente de compacidade, relaciona
a forma da bacia com um círculo. Ic = (12,57 x A)/P2 onde: Ic = índice de circularidade
(adimensional); A = área total da bacia (km2); P = perímetro da bacia (km).
Coeficiente de compacidade (kc): Relaciona a forma da bacia com um círculo.
É um número adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente de
seu tamanho. Constitui a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um
círculo de área igual à da bacia. Kc = 0,28xP/√A, onde: Kc = coeficiente de compacidade
(adimensional); P = perímetro (km); A = área total da bacia (km2).
Densidade hidrográfica (Dh): Relaciona o número de rios ou canais com a área
da bacia. Dh = N/A, onde: Dh = densidade hidrográfica; N = número total de rios ou
canais;A = área total da bacia (km2).
Amplitude altimétrica máxima da bacia (Hm): Diferença altimétrica entre a
altitude da foz (m) e a altitude do ponto mais alto do divisor topográfico (m).
Índice de sinuosidade (Is) segundo Strahler, (1952 apud Christofoletti, 1980): É a
relação entre o comprimento do canal principal e a distância vetorial do canal principal.
Is = L/Ceb, onde: Is = índice de sinuosidade (adimensional); L = comprimento do
canal principal (km); Ceb = comprimento do eixo bacia (km).
Índice de sinuosidade (Is) segundo Pissara (2004 apud Lira, Nascimento e
Almeida, 2012): O índice de sinuosidade é a relação entre a distância da desembocadura
do rio e a nascente (equivalente vetorial), medida em linha reta (Ceb), e o comprimento
do canal principal (L). Is = 100(L – Ceb)/L, onde: Is = índice de sinuosidade
(adimensional); L = comprimento do canal principal (km); Ceb = comprimento do eixo
bacia (km).
Relação de relevo (Rr): É a relação entre a amplitude altimétrica da bacia e
o comprimento do canal principal. Rr = Hm/Cb, onde: Rr = Relação de relevo (m/
km); Hm = amplitude altimétrica máxima da bacia (m); Ccp = comprimento do canal
principal (km).
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Densidade de drenagem (Dd): É a relação entre o comprimento total de canais
e a área da bacia e para seu cálculo, devem-se considerar todos os rios tanto os
perenes como os temporários. Dd = Lt/A, onde: Dd = densidade de drenagem; Lt =
comprimento total dos canais (km); A= área total da bacia (km2).
C
oeficiente de manutenção (Cm): Representa a área necessária que a bacia deve ter
para manter perene cada metro quadrado, para sustentar um metro linear de canal de
drenagem. Cm = 1/Dd*1000, onde: Cm = coeficiente de manutenção; Dd = coeficiente
de densidade de drenagem (km).
Índice de rugosidade (Ir): O índice de rugosidade combina as variáveis,
declividade e comprimento das vertentes com a densidade de drenagem, expressandose como número adimensional que resulta do produto entre a amplitude altimétrica
(Hm) e a densidade de drenagem (Dd). Ir = HmxDd; onde: Ir = índice de rugosidade
Hm= amplitude altimétrica (m); Dd= densidade de drenagem (m).
Comprimento médio dos canais (Lm): Lm =Lu/Nu, onde: Lm = comprimento
médio dos canais; Lu = extensão total dos cursos d’água; Nu = número total de cursos
d’água.
Relação de bifurcação (Rb): Relação entre o número total de segmentos de
determinada ordem e o número total dos segmentos da ordem imediatamente superior.
Rb = Nw/Nw+1, onde: Rb = Relação de bifurcação; Nw = número de seguimentos
de determinada ordem; Nw+1 = número de seguimentos da ordem imediatamente
superior.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A bacia do igarapé Água Boa do Bom Intento apresenta uma hierarquia de 3º
ordem (Figura 2, Tabela 2 e 3), segundo a classificação proposta por Strahler (1952
apud Christofoletti, 1980), indicando ser pouco ramificada.
Figura 2 - Ordem dos canais da micro bacia hidrográfica do igarapé Água Boa do Bom
Intento, Boa Vista – RR.
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O total é de 36 canais, dos quais 75,00% são de primeira ordem, 22,23% de
segunda ordem e 2,77% de terceira ordem. Os canais de 1º ordem são a maior parte dos
canais, com comprimento médio de 3,26 km, indicando grande área de captação com
baixa declividade e pequena grande extensão a ser percorrida pela água até os canais
de ordens superiores.
Tabela 2 – Parâmetros Morfométricos da Microbacia do igarapé Água Boa do Bom
Intento, Boa Vista-RR.

Características
geométricas

Características de
relevo

Características da

Característica Morfométricas
Área da microbacia
Perímetro da microbacia
Padrão de drenagem

Unid
Km2
Km
-

Canais de 1ª ordem
Comprimento do eixo da bacia (Ceb)
Coeficiente de compacidade (Kc)
Fator de forma (Ff)
Índice de circularidade (Ic)
Altitude máxima da bacia
Altitude média da bacia
Altitude mínima da bacia
Altitude máxima do canal – nascente

Km
M
M
M
M

27
29,01
1,84
0,32
0,28
89,99
75,08
60,17
84,08

M
M
m/km
m/km
Km
Km
Km
Km/km2

63,05
26,94
0,01
2,79
0,92
32,17
131,78
23,66
0,48

m2
Canais/km2
%
-

2080,00
0,10
1,11
9,82
3ª

Altitude mínima do canal – foz
Amplitude altimétrica máxima (Hm)
Índice de rugosidade (Ir)
Gradiente dos canais (Gc)
Relação de relevo (Rr)
Comprimento do canal principal (Ccp)
Comprimento total dos canais (Ctc)
Comprimento vetorial do canal principal
Densidade de drenagem (Dd)

Coeficiente de manutenção (Cm)
Densidade hidrográfica (Dh)
Índice de sinuosidade (Is)
Índice de sinuosidade (Is) - Pissara, 2004
Ordem da drenagem
Fonte: elaborado pelo autor.
rede de drenagem

Nº
271,79
108,65
Dendrítica

Tabela 3 – Hierarquia fluvial, porcentagem, relação de bifurcação e relação entre o
número e extensão dos canais em cada ordem da microbacia do igarapé Água Boa do
Bom Intento, Boa Vista, RR.
Número de canais
Ordem

D

E

1ª
16
11
2ª
06
02
3ª
Total
22
13
Fonte: elaborado pelo autor.

T
27
08
01
36

%
75,00
22,23
2,77
100,00

Relação de
bifurcação
3,37
8,00

Extensão dos
canais (Km)
88,01
18,11
25,66
131,78

Compriment
o médio dos
canais (km)
3,26
2,26
25,66
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A classificação e denominação da bacia de estudo será a proposta apresentada
por Calil et al (2012) e Teodoro et al. (2007), onde microbacia é formada por canais de
1ª, 2ª e até 3ª ordem. Tonello et al (2006) também corrobora com essa definição, onde
sistemas de drenagem que apresentam ordenamento inferior a ou igual a quatro são
comuns em pequenas bacias hidrográficas.
O coeficiente de compacidade (Kc) é um coeficiente adimensional que varia de
acordo com a forma da bacia, independente do seu tamanho. Quanto mais irregular
(Kc> 1) for a forma da bacia, maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente
maior ou igual a 1 (Kc≤ 1), corresponderia a uma bacia circular. Quanto mais próximo
da unidade maior a possibilidade de uma bacia ser susceptível a enchentes. O
coeficiente de compacidade da bacia em estudo é de 1,84, sendo considerada esta bacia
como alongada e menos sujeitas a eventos de enchentes, em condições normais de
precipitação.
De acordo com o Fator de forma (Ff) a microbacia apresentou um valor de 0,32 ou
seja, próximo de 0, sendo assim, pode-se classificá-la como uma rede de drenagem com
tendência a ser alongada. Valores próximos a 1,0, indicam bacias circulares. Segundo
Cardoso et al, (2006) quanto menor o fator de forma, menos sujeitas a enchentes estão
a bacias em condições normais de precipitação.
Outro fator que reforça que a bacia é menos sujeita a enchentes é o índice de
circularidade (Ic), uma vez que índices próximos de 1, tende a forma circular e quanto
menor a medida, mais próxima de se tornar alongada. O índice de circularidade
encontrado foi de 0,28, caracterizando-se assim a bacia como alongada/retangular,
possuindo menor concentração de deflúvio.
Com o mapeamento das áreas propensas a inundações (planície de inundação) é
possível a orientação quanto ao planejamento territorial e ambiental, contraindicando
o estabelecimento destes espaços com construções de residências, benfeitorias rurais e
plantações.
O gradiente dos canais é de 2,79%, classificando o relevo como “plano” de acordo
com as classes de declividades e tipos de relevo do Sistema Brasileiro de Classificação
de Solos da EMBRAPA (1999). O igarapé apresenta calhas rasas, de leito arenoso e de
pouca turbulência de fluxo. Estas alterações refletem em alternância de processos de
transporte e deposição de sedimentos.
Em termos de características de relevo, a microbacia do igarapé Água Boa do
Bom Intento apresenta altitude máxima do ponto mais alto do divisor topográfico de
89,99 metros de altura e altitude na foz de 63,05 metros de altura ao nível do mar, sendo
a amplitude altimétrica (Hm) da bacia de 26,94 metros, indicando um relevo plano a
suave ondulado, o que influencia em uma maior radiação, maior evapotranspiração e
maior temperatura, menores velocidades de escoamento superficial sobre os terrenos,
resultando em uma rede de drenagem pouco ramificada, de pequeno comprimento e
de menor ordem.
Pelo valor encontrado de 0,92 m/m em Relação de relevo (Rr), verifica-se que, a
bacia em estudo, apresenta menor escoamento superficial de suas águas, devido o relevo
mais plano e pouco susceptível a enchentes em condições normais de precipitação.
As redes de drenagem das ramificações de 1ª e 2ª ordem apresentam um padrão
paralelo ao igarapé principal, presentes em Argissolos Acinzentados em relevos planos
a suavemente ondulados. Nos Latossolos Amarelos há menor presença de canais de
dissecação do relevo, predominando os de 2ª ordem.
Nos Latossolos, o intemperismo é mais avançado, sendo a superfície
desenvolvida sob condição de maior permeabilidade, manifestando-se, portanto, uma
drenagem menos dissecada nas partes mais baixas da bacia hidrográfica.
O índice de rugosidade (Ir) apresentou coeficiente baixo, com 0,01 o qual pode
confirmar o reflexo da amplitude altimétrica e densidade de drenagem, indicando
vertentes de baixa declividade e de pouca extensão.
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O índice de sinuosidade (Is) de 1,11, caracteriza redes de drenagem retilíneas,
onde a o arraste de sedimentos está em constante movimento, com poucos pontos
de acumulação, podendo ser agravado pela ação antrópica. Valores de Is próximos a
unidade indicam canais retilíneos, valores de Is superiores a 2 indicam canais sinuosos
e os valores intermediários indicam formas transicionais. O índice de sinuosidade nos
mostra também que o canal do igarapé favorece um maior transporte de sedimentos
e tem pouca capacidade de retenção de água em sua calha, reduzindo o pico de cheia
na bacia, principalmente quando os períodos de chuvas diminuem, o qual se inicia em
outubro.
Sistemas de drenagem com canais de tendência retilínea tendem a apresentar
fluxo de água mais rápido (NARDINI et al., 2013) e maior transporte de sedimentos.
Na microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento, apesar da tendência retilínea dos
canais de drenagem, a velocidade do escoamento e seu potencial erosivo são atenuados
devido à baixa declividade, porém os tipos de solos apresentados na área da bacia,
contribuem para a possibilidade do desencadeamento de processos erosivos.
A densidade da drenagem (Dd) tem várias atuações na dinâmica de uma bacia
hidrográfica, pois resulta da inter-relação entre o clima, a vegetação e a sua litologia.
O cálculo da densidade de drenagem (Dd) considerou toda a rede de drenagem,
correlacionando-a com a área total da bacia. Na bacia em estudo, o valor da densidade
de drenagem é de 0,48 km de canais/km2. Valores menores que 0,5 km/km2 são bacias
que apresentam baixa densidade de drenagem, indicando que na bacia de estudo,
possui baixa capacidade de escoamento superficial e maior infiltração (permeabilidade),
devido provavelmente, ao relevo plano da área. O estudo da densidade de drenagem
por curso confirma esta tendência de baixa capacidade de drenagem, sendo os valores
para alto, médio e baixo curso 0,45, 0,41 e 0,48 km/km2 respectivamente.
A densidade hidrográfica (Dh) é de 0,10 canal/km2, índice considerado muito
baixo, ou seja, um valor bem abaixo de 1 canal/km2 caracterizando que na bacia em
estudo, os canais estão em processo de formação e expansão. O baixo índice de canais
informa que grande parte das gotas de chuva que cai na superfície do solo da bacia,
tem dificuldade de encontrar um canal e escoar.
O coeficiente de manutenção (Cm) representa a área mínima necessária, em
metros quadrados para a manutenção de um metro de canal de escoamento, e aumenta
na medida em que o relevo se torna mais plano. Como a bacia é de tipologia plana,
menor a quantidade de canais de drenagem, principalmente onde se encontram os
Argissolos Amarelo. Em solos planos quando ocorrem chuvas de grande intensidade,
concentrando as águas superficiais, forma fluxos preferenciais, gerando desta forma,
os canais que compõem a rede de drenagem, diferente do que ocorre em relevos
acidentados, onde o escoamento superficial tende a seguir a declividades natural
do terreno, escavando o solo nos pontos de menor resistência ao cisalhamento,
proporcionando uma concentração maior de canais naturais e, por sua vez, maior
densidade de drenagem.
Em termos de balanço hidrodinâmico, o resultado obtido do coeficiente de
manutenção (Cm) é de 2.080 m2/m de área para manter perene cada metro de canal da
microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento.
O padrão de drenagem da microbacia do igarapé Água Boa do Bom Intento
é enquadrado como dentrítico ou arborescente. De acordo com Christofoletti (1980),
esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas de resistência uniforme, ou em
estruturas sedimentares horizontais, como ocorre na área de estudo, com presença de
fração argila, ou seja, com a dominância de caulinitas seguidas de oxihidróxidos de
ferro e alumínio.
Quanto a relação de bifurcação (Rb) os maiores valores foram os de drenagem
de segunda ordem em relação a de terceira ordem, devido à grande quantidade de
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seguimentos de baixa hierarquia fluvial. Os valores para segunda ordem são de 3,37 e a
de terceira ordem 8,00. Esses valores de bifurcação indicam que nas áreas de nascentes
o relevo é medianamente dissecado, presente em um relevo bastante plano, enquanto
no médio ao baixo curso as áreas são fortemente dissecadas, com colinas suaves e
relevos planos a levemente ondulados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para melhor caracterização da microbacia hidrográfica do igarapé Água Boa
do Bom Intento/RR, as características físicas encontradas devem ser consideradas
em conjunto. A comparação dos resultados obtidos indica para uma microbacia com
padrão de drenagem dendrítico, com baixo grau de ramificação, com curso retilíneo e
raríssimos meandros abandonados. O igarapé apresenta forma alongada, que indica
a menor propensão a enchentes quando, em condições normais de precipitação,
comparado a uma bacia circular, sendo comprovada pelo índice de circularidade,
coeficiente de compacidade e fator de forma.
A microbacia é de pequena dimensão, com rede de drenagem onde predominam
canais intermitentes de primeira e segunda ordem. Quanto a ordem da microbacia, ela
é de terceira ordem, indicando que o sistema de drenagem da bacia é considerado de
pouca ramificação. A relação de bifurcação é baixa, indicando baixo grau de dissecação
de uma bacia. Com relação ao relevo, apresenta baixa altitude, plano e baixa amplitude
altimétrica.
O igarapé apresenta baixa amplitude altimétrica, que juntamente com o baixo
índice de rugosidade, pequena relação de relevo e pouca densidade de drenagem,
indicam vertentes de baixa declividade, pouco susceptível a enchentes, maiores
velocidades de escoamento em sua calha e de canais de pouca extensão. O índice
de sinuosidade caracteriza que a rede de drenagem é retilínea, onde a o arraste de
sedimentos está em constante movimento, com poucos pontos de acumulação.
De acordo com o perfil traçado para o canal principal, a declividade ao longo do
canal é baixa, indicando que o igarapé Água Boa do Bom Intento possui características
de planície plana em sua maior extensão.
Os resultados dos parâmetros morfométricos indicam que, sob condições
naturais, a microbacia analisada não é propensa a inundações. O relevo plano,
associado à baixa densidade de drenagem, alto coeficiente de manutenção e baixa
densidade hidrográfica indicaram drenagem deficiente e tendência de uma resposta
hidrológica lenta. Altas precipitações em períodos concentrados, influência sobre o
escoamento superficial e, consequentemente, sobre o processo de erosão, que resulta
em perdas de solo, água, matéria orgânica, nutrientes e microfauna. Somado a isso,
o uso e ocupação desordenado das áreas sujeitas a inundação e alagamentos podem
comprometer fisicamente os canais primários e consequentemente os recursos hídricos.
As características físicas levantadas apontam para maiores fragilidades do
sistema hídrico no período de estiagem, principalmente quanto ao uso para irrigação,
balneabilidade, consumo humano e animal.
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ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ALTA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE (GO) COM BASE NO USO DE
GEOTECNOLOGIAS
Ludmagna Pereira de Araújo1
Vânia Santos Figueiredo2

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
INTRODUÇÃO
Conforme Santos (2016) a distribuição hídrica, a perda de sedimentos e os
processos erosivos estão intimamente ligados aos padrões de ocupação do solo. A
geração de um banco de dados multitemporal é importante para saber onde estão
acontecendo os agravos, a partir dos dados da dinâmica do uso e ocupação do solo.
Ao metrificar e mapear a superfície terrestre por meio de monitoramento detecta-se
facilmente onde estão acontecendo os agravos no ecossistema, ponderar sua evolução
com base primária na análise para planejamento em prol do desenvolvimento
sustentável. Ao examinar os dados de uso e ocupação do solo no período investigado,
fica fácil prever quais são os serviços necessários para a melhoria hídrica, a mitigação
referente à perda de sedimento, as medidas de proteção às cavernas e quais locais são
de potencial risco ambiental, quando se sabe onde estão acontecendo os impactos.
A plataforma do Sistema de Informação Geográfica (SIG) é ideal para inclusão
de ferramentas, elaboradas a partir de algoritmos, sendo que tudo depende do tipo e
entrada de dados e do produto que desejamos obter (VIGIAK et al., 2017). A Soil and Water
Assessment Tool (SWAT) uma solução geotecnológica que opera em base física, semi e/
ou distribuída, com interface vinculada a plataforma ArcMap da Enviromental Systems
Research Institute (ESRI®), que ampliam o leque dos problemas a serem processados,
permitindo maior agilidade no tratamento de dados espaciais e multitemporais. A
ferramenta SWAT emprega grande quantidade de dados geoespaciais para a entrada,
são computacionalmente eficazes para quantificação, metrificação e espacialização dos
processos que assolam trechos do karst da Alta Bacia Hidrográfica do Rio Corrente
(ABRC) (Figura 1).
É adequado para planejar, monitorar e avaliar na escala de bacia hidrográfica.
Propiciam ações essenciais à reorientação das práticas envolvendo as cavernas, os
recursos hídricos e uso do solo, beneficiadas por uma visão que incorpora a análise
da dinâmica espacial e ambiental. De acordo com Bressiani et al. (2015), com o avanço
tecnológico e o aumento da capacidade no processamento dos modelos e/ou simulação
de fontes, beneficiou ao emprego da ferramenta SWAT.
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Figura 1 - Municípios contidos na ABRC e na APA Nascentes do Rio Vermelho (ANRV).

Fonte: Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG, 2018).

Atualmente este tipo de investigação, é de grande interesse para os gestores que
necessitem de monitorar, gerenciar a qualidade dos recursos naturais, o manejo racional
da ocupação do solo, buscando a sustentabilidade do meio ambiente, permitindo
que a informação seja analisada com grau de precisão satisfatório, tornando-o uma
alternativa viável para levantamentos envolvendo este tipo de evento.
A área da pesquisa pertence à Mesorregião do IBGE Leste Goiano, Região de
Planejamento Nordeste Goiano, e à microrregião do IBGE Vão do Paranã, abrangendo
uma área de 39.329,2 km2. A área em estudo aqui estabelecida e, denominada: Alta
Bacia Hidrográfica do Rio Corrente (ABRC) integra sete (07) municípios (Figura 1)
os quais são eles: Buritinópolis, Damianópolis, Mambaí, Sítio d’Abadia e, parte dos
municípios de Posse: Alvorada do Norte e, Simolândia. As principais rodovias de
acesso à área que incluem a área são a: BR-020, GO-118, GO-112, GO-110 e GO-237.
A APA Nascentes do Rio Vermelho (ANRV) está incluída nesta parte da bacia, Tais
pressões acentuam a degradação das cavernas por causa dos hidrossedimentos. O
objetivo do estudo foi distinguir, avaliar e sintetizar a evolução do uso do solo a partir
de imagens multitemporais desde 1980 na Alta Bacia do Rio Corrente (GO).
DESENVOLVIMENTO
1.1 Metodologia
A metodologia seguiu o seguinte roteiro: 1) Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica;
2) Trabalho em Gabinete; 3) Elaboração do SIG; 4) Geração dos Produtos; 5) Visualização
e Análise dos Dados.
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Da etapa 2) Trabalho de Gabinete derivou as seguintes fases: a) extração do
raster do @MapBiomas, b) delineamento de bacias por meio do SWAT e, c) tabulação
dos dados. Os aplicativos utilizados foram: o Google EarthPro na extensão *.kml,
Google Earth Engine para gerar uma série histórica de mapas, ArcGIS 10.5 educacional
com a extensão ArcHydro e Spatial Analyst, desenvolvido pela ESRI®, Redlands, CA,
EUA; ArcSWAT 2012; carta base do IBGE e as séries de imagens raster’s obtidas do @
MapBiomas® para realização dos cálculos das áreas em km2, o AutoCAD Map para
leitura, conversão vetorial; o pacote office, para cadastramento dos dados alfanuméricos,
o paint para tratamento das imagens digitais e o navegador google chrome como um
recurso auxiliar.
A pesquisa aconteceu partindo da identificação das peculiaridades para
ponderação da totalidade, por meio da analogia com o problema em perspectiva
histórica, objetivando torná-lo mais explícito ou construir hipóteses, a partir da
experimentação identificando as causas e efeitos, os fenômenos da realidade,
comparando e classificando os dados obtidos, por métodos estatísticos de base concreta
e segura, das informações analisadas, para obter um entendimento do universo dos
dados obtidos.
1.2 Geração do Digital Elevation Model (DEM)
Os dados topográficos foram extraídos do projeto Shuttle Radar Topographic
Mission (SRTM) ALOS PALSAR (Figura 2) utilizado para realização de análises
ambientais a custo benefício vantajosos, além de alocar o padrão do traçado e posterior
minimização de conflitos quanto à fixação da unidade de gestão dos recursos hídricos.
Após a seleção e download da imagem ALOS, foi criado uma máscara vetorial do
limite da área, utilizando a programática do próprio software ArcMap 10.5, através
da ferramenta Image Analyses, para delimitar a área estudada, selecionar as imagens
segmentadas e mosaicadas, em seguida configurada a projeção. Foi utilizado um
algorítmo para definição do mosaico para número inteiro, criando-se uma nova vista
no ArcMap. Clipada a cena previamente escolhida na imagem orbital raster ALOS
PALSAR de 12,5m. A extração o contorno das curvas gerando o DEM, por meio da
sequência no uso dos comandos da ferramenta [ArcToolBox], criou um layer TIN
(Triangulated Irregular Network) em [3D Analyst Tools] – Create TIN, [Raster Surface] e o
comando [Contour].
Figura 2 - Curvas extraídas da SRTM gerada a partir da imagem ALOS PALSAR (12m).

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).
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ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA
A área em estudo apresenta-se com o verão quente e chuvoso e o inverno frio e
seco. O outono reflete uma situação de transição entre o verão úmido e o inverno seco,
mas não oferece mudanças significativas. O relevo e a vegetação favorecem a geração
de microclimas. No estado de Goiás existem dois (02) rios com a denominação de Rio
Corrente. O primeiro pertence à bacia hidrográfica do rio Tocantins (a Nordeste) e o
outro na bacia hidrográfica do rio Paranaíba (a Sudoeste). O rio Corrente em questão
se encontra situado a Nordeste do Goiás, na bacia hidrográfica do rio TocantinsAraguaia, tem sua nascente na serra Geral próximo a Sítio d’Abadia, percorre os
municípios de: Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara e Flores de Goiás. Sua extensão
de aproximadamente 300 km, a altitude da nascente é de 867 m próximo a Sitio
d’Abadia e, da foz com cerca de 330 m.
As unidades geológicas são importante componente que influencia diretamente
na dinâmica dos processos relacionados aos recursos pedológicos, geomorfológicos,
entre outros, quanto a sua litologia, estratigrafia, tectônica e estruturação, sedimentologia
e composição geoquímica. ABRC apresenta uma evolução e constituição geológica
representada por terrenos com registros estratigráficos de muito antigas a rochas
consideradas recentes que, vão do Arqueano, Proterozóico, Mesozóico e Cenozóico.
Destas, predomina na referida bacia, a cobertura sedimentar do Grupo Bambuí,
pertencente à Província Tocantins, que ocorre em grande parte da Faixa Brasília,
apresenta um arranjo estratigráfico que pode ser reconhecido regionalmente ao longo
de toda a borda Oeste do Cráton do São Francisco, com uma área de abrangência
aproximada de 18.000 km2, o maior conjunto de ocorrência de rochas calcárias.
Conforme Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG, 2018), na área em estudo, as
unidades geológicas se restringem a: Coberturas detrito-lateríticas, depósitos colúvioeluviais, grupo Urucuia, grupo Bambuí e grupo Areado. Predomina as formas
rebaixadas pelo processo de pediplanação e bordeando a área de estudo concentramse as rochas mais resistentes compondo os planaltos, morros e colinas. Segundo Goiás
(2016) abrange as formas: Relevo de Morros e Colinas, Superfície de aplainamento
(planaltos) e Zona dissecada (depressão). A Figura 2 representa os aspectos do relevo
da área estudada, onde as partes avermelhadas são mais altas que a parte esverdeada,
onde predominam as drenagens e as cavernas. O levantamento de solos existente
para a área em estudo foi realizado em escala regional 1:1.000.000 (BRASIL, 1982;
EMBRAPA, 1999). O levantamento apresentou seis tipos de solos presentes na área da
bacia expressando cartograficamente a distribuição espacial das classes: argilossolos,
cambissolos, gleissolos, latossolos e neossolos. De acordo com Brasil (1981 apud Goiás
2006 p.20) a área em questão, está inserida na Província Hidrogeológica do Escudo
Setentrional onde estar inserido o aquífero Bambuí, que apesar de não possuir água
de qualidade desejável torna-se um recurso estratégico devido à escassez de recursos
hídricos superficiais.
MAPEAMENTO MULTITEMPORAL DO @MAPBIOMAS
O estudo evolutivo da cobertura permitirá identificação das áreas fontes de
sedimentos que convergem para o interior de sistema flúviocárstico, que, com os dados
do sistema de falhas fissural, permitem verificação das áreas de infiltração de água e
do alto índice de sedimentação.
O SWAT permite identificar o total de sedimentação e quem são as fontes.
Para obtenção do material produzido pelo @MapBiomas, foi dado um print screen
da tela dos gráficos e raster’s conforme a figura 3. Para aquisição dos produtos para
manipulação e extração dos dados, foi baixado do Google Earth Engine, por meio
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do script disponibilizado pelo próprio @Mapbiomas. Os resultados visualmente já
demonstram aumento significativo da agropecuária enquanto às espécies florestais,
naturais ou não florestais, vem diminuindo progressivamente.
Figura 3 - Evolução das classes em cobertura do solo de 1985 a 2017.

Fonte: @Mapbiomas 2019.

Após determinação dos valores, unidades e cores das classes em raster da
cobertura do solo obtido no site do @MapBiomas, foi realizado os cálculos para obtenção
dos valores das áreas, conforme citado no item: Cálculos dos produtos raster’s do @
MapBiomas.
DELIMITAÇÃO DE BACIAS
O primeiro processamento do modelo SWAT é referente ao delineamento da bacia
hidrográfica estudada. Para a bacia hidrográfica e as sub-bacias foi utilizado o SWAT,
menu Watershed Delineator, na qual se calcula, de acordo com o DEM, a direção do fluxo
de drenagem, definição dos limites da bacia hidrográfica, rede de drenagem e as subbacias com os seus respectivos exutórios. Após a segmentação dos rios, foram geradas
as sub-bacias por meio da função Catchmentsraster, após a confluência dos pontos, que
originou as sub-bacias até a geração dos vetores (bacia, rios, córregos), tendo uma base
sequencial, originando trechos da drenagem com base no processo antecessor, uma
sequência de algoritmos espaciais no ArcMap. A partir do delineamento automático
que tece como base os dados do DEM, foram definidas 110 sub-bacias (tendo 158
hectares como área mínima), as quais podem ser visualizadas na Figura 4. Após o
delineamento da bacia e a definição das sub-bacias, o modelo gera um relatório com
os valores de área, declividade média, elevação (média, máxima e mínima), para cada
sub-bacia. Após o delineamento das sub-bacias, o modelo parte para a criação das
Unidades de Respostas Hidrológicas (HRU’s) derivadas da sobreposição entre os tipos
de uso da terra, de solo e de classes de declividade.
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Figura 4 - Representação gráfica das sub-bacias da área estudada.

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).

1.3 Delineando bacias no ArcHydro
Para a etapa de classificação dos limites da bacia do Rio Correntes, a partir
o mosaico DEM raster, foram seguidos os seguintes passos utilizando as próprias
ferramentas e programáticas no ArcMAP:
a) Utilização dos comandos da ferramenta “Hidrology do ArcToolBox no
ArcMAP”:
b) Configurar o Archydro para gerar file geodatabase;
c) Criação ou download do Mosaico. Arquivo DEM - pontos ou SRTM;
d) Reprojeção para sistema de coordenadas planas;
e) Hidrology > Fill Sinks, para gerar um novo modelo de elevação;
f) Hidrology > Flow Direction = conditional > con para gerar um raster;
g) Hidrology > Flow Accumulation; para visualizar a drenagem, recalcule o
raster > spatial analyst tools > map algebra > Raster Calculation>
h) Hidrology > Stream Definition* para gerar os rios e córregos; às vezes
esse comando não roda, daí é utilizado o map álgebra > raster calculation >
Con(“Fac14” > 500,1; Con(“Fac14” > 1000,1) [OBS: O Fac14 substitui pelo
nome do raster].
SQL: Com esta condição, todas as células do raster com valor superior a 500
considera-se durante a criação de um novo mapa raster. As demais células foram
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transformadas em NODATA. Esta é a questão lógica: o velho IF > ELSE. O próximo
passo consistiu em redigir essa informação na linguagem do computador (expressão
matemática).
PS:. O comando Stream Definition, não é executado por outros meios de pesquisa.
Deve ser rodado uma rotina em ambiente SQL Server, através do comando no ArcMap
> raster calculation. No manual da ESRI explica melhor o procedimento.
i) Hidrology > Stream Feature;
j) Hidrology > Stream Segmentation; igual ao raster calc, porém reduz os
córregos, limitando-se para gerar os rios e riachos;
k) Hidrology > Catchment Grid Delineation; para gerar as microbacias;
l) Hidrology > Catchment Polygon Processing; vai gerar um vetor da
microbacia;
m) Hidrology > Drainage Line Processing; vai gerar vetor, para vetorizar a rede
de drenagem;
n) Hidrology > Adjoint Catchment Processing; delimitação das bacias com
maior detalhe;
o) Hidrology > Drainage Point Processing; precisamos que o software delimite
até às micro bacias, delimite as bacias automaticamente, encontrar o
caminho das drenagens e marcar pontos para que o software entenda como
começa a bacia;
p) Hidrology > Batch Point Generation; para dizer ao software qual bacia ele
deve gerar;
q) Hidrology > basin: raster da bacia delineada;
r) Hidrology > Watershed Delineation: vetor da bacia delineada.
6.2. Iniciação comandos na SWAT
Esta iniciação foi realizada (Figuras 5 e 6) com base no manual disponibilizado
no site da Universidade do A&M Texas, 2019 (TAMU).
Figura 5 - Vista do produto do menu ‘water- Figura 6 - Diferença no delineamento da bashed delineation’. Automação dos córregos, cia: SWAT (vermelho) x ArcHydro (magenta
riachos, rios, sub-bacias da ABRC.

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).
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Os procedimentos foram os seguintes: a) inserir novo projeto/abrir arcgis/
salve a view; b) swat project setup/new project/caminho; c) delinear a bacia hidrográfica/
watershed delineation/DEM setup/caminho/DEM projection setup/colocar ‘z’ em metros/
definir caminho da máscara em MASK. Escolher o local ou desenhar máscara; d) stream
defination selecione DEM-based/selecione flow direction and accumulation/area 1000 (por ex.)/
stream network para criar fluxos e saídas/create streams and outlets.
Em definição de entrada e saída/outlet and inlet definition escolha a opção subbasin
outlet, edit manuality/watershed outlets(s) selection and definition/whole watershed outlet(s)/
mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste uma caixa para selecionar
tomadas/selecione a área desejada. Foram selecionados todos os pontos da imagem
SRTM/calculation of subbasin parameters - exporting for raster gbd - geodatabase. Então foi
reiniciado e retornou-se ao ponto que ficou suspenso. Selecionaram apenas os pontos
da bacia do rio Correntes na imagem SRTM ALOS PALSAR, seleciona o comando
calculation of subbasin parameters. Sem selecionar nenhuma das opções: watershed
delineation clean up/resultado do relatório reduzido/pular verificação da geometria de
fluxo/escolha o cálculo de traço flutuário mais longo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
6.1. Uso e ocupação do solo da ABRC entre a década de 1980 a 2017
De acordo com o apresentado ao longo desta pesquisa, foi utilizado o
mapeamento em raster existente do @MapBiomas para a classificação da Cobertura,
Uso e Ocupação na área do Alto da Bacia do Rio Correntes. Essas, por sua vez, foram
identificadas as classes: Rio, Lago, Infraestrutura Urbana; Cultura Anual e Perene;
Floresta Plantada, Pastagem; Mosaico de Agricultura e Pasto; Outra Formação Natural;
Formações Campestre, Florestal e Savânica. A clipagem no mosaico dos produtos do @
Mapbiomas para a área foi excedida um pouco, para ciência da redondeza e favorecer
a uma análise espacial segura. Entre 1980 e 2017, a bacia sofreu uma perda total de
37,43% de sua Formação Savânica, 31,46% de sua Formação Campestre e 13,03% de
sua Formação Florestal, classes representativas do meio natural. Resultado inverso ao
comportamento classes representantes do meio artificial, a classe Pastagem que obteve
ganho de 20,24% e 11,38% o Mosaico da Agropecuária que vem crescendo, seguido pela
Cultura Anual e Perene em 3,28% e área urbana em 0,15%. Sua área urbana apesar de
inexpressiva e de existente, aumentou em 0,15% em 2015, obtendo maior crescimento
(Tabela 1). A seguir, apresentamos os resultados:
Tabela 1 - Dados brutos (km2)/ano da cobertura do solo extraído do @MapBiomas
2019.
Colecao_3
1985 km2
Indefinida
0,04
Formação Florestal
405,68
Formação Savânica
1554,40
Formação Campestre
1113,77
Outra Formação Natural
0,02
Pastagem
499,48
Cultura Anual e Perene
2,21
Floresta Plantada
Mosaico de Agricultura
509,53
Infraestrutura Urbana
1,61

Rio, Lago

1,69

1990 km2
0,03
506,52
1461,85
1263,09
0,61
603,76
8,12
239,20
3,10

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).
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2,16

2000km2
0,029
532,59
1204,18
1286,42
584,88
10,37
465,22
3,63

1,17

2010 km2
0,035
390,71
1285,26
1231,44
768,01
81,66
0,52
314,77
4,91

11,18

2015 km2
0,043
470,45
1349,15
1023,33
797,00
130,73
1,69
298,36
6,014

11,66

2016 km2
0,043
440,50
1530,43
937,29
779,29
134,21
1,89
247,16
5,28

12,34

2017 km2
0,04
388,79
1390,39
958,09
827,43
134,10
1,94
369,36
5,72

12,58

Os resultados gráficos do uso e cobertura do solo entre 1980 a 2017 (Figura
7) demonstraram uma redução significativa do cerrado entre 1980 a 2000, uma
estabilização em 2010, aumento de 2010 a 2016, seguida novamente de uma queda
agressiva entre 2016 a 2017, atingindo seu menor pico em 2000 com apenas 29,45%
da área da bacia, refletindo um comportamento inverso com relação ao Mosaico da
Agropecuária, que atingiu seu maior pico em 2000, com 11,38%. A Formação Florestal
apresentou estabilidade em sua perda ao longo das décadas, mantendo uma média de
11,13%. Já a área urbana, que apresentou valores inexpressivos, igual a 0% entre 1970
a 2010, demonstrou aumento apenas em 2015, igual 0,15%. Quanto à representação
espacial da área, do meio natural o destaque identificou-se a feição savana e campestre.
Quanto ao meio artificial, a pastagem apresentou crescimento. A Figura 8 apresenta
os mosaicos com maior e menor destaque, sobressaindo visualmente o meio natural
sobre o artificial.
Figura 7 - Série de dados (km2) da cobertura do solo/ano.

Fonte: @Mapbiomas 2019.

Figura 8 - Área (km2) dos dados da cobertura do solo elaborado pelo @MapBiomas
2019.

Fonte: @Mapbiomas 2019.
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O cerrado (Formação Savânica) obteve o maior percentual de perda e o maior percentual
de aumento foi à agropecuária. A partir desta classificação, foi possível comparar o
grau de preservação e degradação, acompanhando a evolução das áreas por classes.
6.2. Reclassificação do produto do @Mapbiomas
Os dados da cobertura do solo extraídos do @MapBiomas 2019 para a área
estudada, serviram para novas reclassificações com base nos dados originais, para
simplificar nas análises e metrificação do ambiente antropizado e adaptar a entrada no
SWAT.
Tabela 2 - Reclassificação com base no mapeamento original com RGB do @MapBiomas
2019.

Nº

UniClass

Classe

R

G

B

1

Área Urbana

None
Infraestrutura

244

204

204

2

Floresta

Formação Florestal
Outra formação

150

255

100

3

Formação Campestre

Formação Campestre

226

239

217

4

Formação Savânica

197

224

179

5

Agropecuária

Formação Savânica
Floresta plantada
Cultura Anual
Pastagem
Mosaico

255

230

140

Rio, Lago

159

197

232

Reservatórios
6
Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).

Figura 9 - Percentual da área por classes de cobertura do solo/ano.

Fonte: @Mapbiomas 2019.
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Tabela 3 - Percentual/ano da reclassificação da cobertura do solo @MapBiomas 2019.

Nº
UniClass
1 Área Urbana
2 Floresta
3 Formação Savânica
4 Formação Campestre
5 Agropecuária
6 Reservatórios
Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).

1980%
0,04
9,92
38,02
27,24
24,74
0,04

1990%
0,08
12,40
35,76
30,89
20,82
0,05

2000% 2010%
0,09
0,12
13,03
9,56
29,45 31,44
31,46 30,12
25,94 28,49
0,03
0,27

2015% 2016%
0,15
0,13
11,51 10,77
33,00 37,43
25,03 22,93
30,03 28,44
0,29
0,30

2017%
0,14
9,51
34,01
23,43
32,60
0,31

6.3. Índice de Antropização
Com intuito de analisar o percentual de degradação ambiental de cada classe entre 1980
a 2017, os valores das classes: Classe Indefinida foi somada a Infraestrutura Urbana.
Na Tabela 4 temos a distinção às classes dos recursos naturais e antrópicos e na Tabela
5 estão enumeradas e ordenadas às classes que não e as que foram unidas conforme
essa distinção e a balança do equilíbrio ambiental.
Tabela 4 - Evolução do quadro ambiental natural e artificial e suas alterações.
Km2

1985

Recursos Naturais

3.075,57

3.234,23 3.024,31

Área Antropizada

1.012,87
2.062,7

Diferença

1990

2000

2010

2015

2016

2017

2.918,53 2.854,59

2.920,56

2.749,85

854,21 1.064,14

1.169,92 1.233,85

1.167,88

1.338,59

2.380,02 1.960,17

1.748,61 1.620,74

1.752,68

1.411,26

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).

Tabela 5 - Classes dos recursos naturais as que sofreram alteração pelo homem
Nº
Meio Natural
1
Formação Florestal
2
Formação Savânica
3
Formação Campestre
4
Outra Formação Natural
5
Rio, Lago
6
Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).

Meio Artificial
Mosaico de Agricultura
Indefinida
Pastagem
Floresta Plantada
Cultura Anual e Perene
Infraestrutura Urbana

Figura 10 - Diferença e evolução dos Ambientes: Natural versus Artificial.

Fonte: Org.; ARAÚJO, L. P de (2019).
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Com intuito de analisar e metrificar o grau de ocupação do ambiente artificial entre
a década de 1980 a 2017, os valores das classes: Infraestrutura urbana, Mosaico de
Agricultura, Classe Indefinida, Pastagem, Floresta Plantada, Cultura Anual e Perene,
foram unidas para obtenção do total da área de ambiente artificial. Para o total da
área das Formações Florestais, Campestre, Savânicas, outras Formações Naturais e
Rios, Lagoas o mesmo raciocínio foi aplicado, sendo o cálculo realizado por meio da
união da área e obtenção da diferença entre os dois ambientes distintos, cujo saldo
foi positivo para o ambiente natural, porém com o passar das décadas, vem decaindo
bastante esse valor, tendendo a se tornar uma área que sofre com a interferência
antrópica, acarretando em problemas ambientais como: contaminação e devastação
das cavernas; devastação florestal; assoreamento dos recursos hídricos; contaminação
das águas subterrâneas; segregação sócio-espacial, poluição, contaminação das águas
e dos sedimentos, das águas superficiais; processos erosivos entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os produtos do mapeamento do @MapBiomas utilizados, demonstram vários
atributos sócio-espaciais a que pertencem a bacia. A contribuição deste trabalho
foi de elencar, através da visualização cartográfica, as causas ou efeitos que foram
decisivos na proeminência de impactos ambientais na área estudada. O crescimento e
o desenvolvimento econômico bem planejado, atuando em paralelo as relações sócioespaciais, é possível que haja a curto e médio prazo uma sustentabilidade ambiental.
No ArcMap, os raster’s após serem transformadas em polígonos foram dispostas
no banco de dados por cada década, após serem corrigidas as inconsistências da
classificação manualmente com o uso das respectivas imagens georreferenciadas no
início do processo, foram dissolvidos os polígonos para cada classe. Para esse cálculo,
cada imagem teve seus polígonos dissolvidos de acordo com a classe escolhida durante
a classificação, sendo novamente recortados com os limites das respectivas áreas que
se queria analisar. O mapeamento da cobertura do solo tem muitas aplicações nas
geociências, seja para analises da evolução das paisagens relacionadas a aspectos
ambientais e, pode representar uma tarefa complexa a depender das estratégias
utilizadas e fonte de dados.
Com base nos dados sistematizados nesta pesquisa é possível acessar de forma
mais imediata às possibilidades de uso e alternativas encontradas na literatura diante
problemas reais, o que é útil para eventual aplicação em futuros trabalhos. A utilização
visual de imagens de maior resolução possível, auxiliará a tarefa de limpeza, ajuste e
validação final, em associação com trabalhos de campo.
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GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
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Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos os recursos hídricos no país começaram a receber maior
atenção devido à escassez qualitativa e quantitativa, novos meios de racionalização
começaram a surgir, com intuito de conservá-los para as presentes e futuras gerações.
No âmbito de gestão e planejamento, as bacias hidrográficas são as áreas
preferenciais para a implementação, com elaboração de novos modelos de gestão a
partir de 1980, dando ênfase a sua importância para a sustentabilidade e reforçando as
políticas públicas para o desenvolvimento da região (CARVALHO, 2014, p. 26).
A gestão de recursos hídricos requer legislação específica com intervenções de
acordo com a região e suas necessidades, pois, cada região dispõem de características
únicas e com diferentes usuários (FERREIRA, 2008, p.6).
No Brasil foi criada a Lei de nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que estabelece
a Política Nacional de Recursos Hídricos-PNRH, onde consistem: Fundamentos;
Objetivos; Diretrizes Gerais; Instrumentos. A lei traz os instrumentos como suporte
operacional para a gestão e planejamento de recursos hídricos, sendo: Plano de Recursos
Hídricos; Enquadramento dos corpos de água em classes; Outorga dos direitos de uso;
Cobrança; e Sistema de Informação.
Devido a urbanização no estado do Amazonas, culmina no aumento de
demanda hídrica, que interferem nas mudanças de cursos de rios, vazões, redução
de áreas para escoamento superficial, diminui a qualidade e quantidade de água e as
condições de vida da população (LOPES, 2018, p.18). Neste sentido, a gestão hídrica se
torna um conjunto de medidas destinadas a regulamentação do uso e o ordenamento
do território, de acordo com a realidade local e aspectos viáveis, levando em
conformidade as premissas ambientais e a legislação vigente, e não apenas a questão
social e econômica.
Com isso, entra em vigor a Lei 3.167 de 28 de agosto de 2007, que reformula as
normas disciplinadoras da Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Amazonas. Os instrumentos e diretrizes
para a Política Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas foram embasados pela
1 PROFÁGUA, Universidade do Estado do Amazonas,beatrizdiogopessoa@hotmail.com
2
PROFÁGUA, Universidade do Estado do Amazonas, carlossandro.albuquerque@gmail.com
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PNRH, entretanto, fez-se necessário inserir novos instrumentos específicos, que são:
Os Planos de Bacia Hidrográfica; Fundo Estadual de Recursos Hídricos; Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE); Plano Ambiental.
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO BRASIL
O zoneamento no Brasil surgiu com o conceito de planejamento agrícola e
indicador de investimentos, envolvendo a aptidão de solos com várias culturas,
fazendo com que o agricultor pudesse identificar uma área adequada para a produção
(MONTAÑO, 2002, p. 16).
No final da década de 1980 o zoneamento englobou outros meios de planejamento
para o uso territorial, um deles foi o caráter ambiental, quando então passa a obter
outro nome, o Zoneamento Ambiental (MILLIKAN; DEL PRETTE, 200).
Em 1981, foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente-PNMA, na Lei de
nº 6.938, a mesma designou o Zoneamento Ambiental como fonte de articulação
para os outros instrumentos citados na lei, amparando a qualidade ambiental com
o desenvolvimento social e econômico, a fim de buscar a sadia qualidade de vida da
população. No inciso II do Art. 2, a lei descreve:
O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões
de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos
e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e
a melhor das condições de vida da população (PNMA, 1981).

Barros (2015) afirma, o ZEE precisa de processos metodológicos para sua
elaboração e implantação, pois, é um instrumento que possibilita o diagnóstico e
prognóstico do território, sendo de grande relevância para o planejamento.
Em virtude das experiências anteriores sobre a visão da sociedade sobre
zoneamento, iniciou a discussão sobre o real entendimento e aplicação. Em 10 de
julho de 2002, o Governo Federal por meio do Decreto nº 4.297 institui Zoneamento
Ambiental da PNMA para o nome Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), dando
obrigatoriedade do uso do ZEE para elaboração de planos e atividades econômicas
públicas ou privadas favorecendo os parâmetros ambientais (Art.2).
A Lei Complementar 140/2001 designou a competência para a governança
do ZEE para os três entes federativos (união, estados e municípios), estes deverão
administrar e controlar em suas respectivas esferas.
O novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), no Art.3 e §2º, nomeia
um prazo de cinco anos para que os estados elaborem e aprovem seus ZEEs, sendo
eles avaliados politicamente pela Comissão Coordenadora do Zoneamento EcológicoEconômico do Território Nacional-CCZEE para assegurar os apoios técnicos. Neste
sentido, se tornou uma forma de planejamento integrado de uma região, onde são
avaliadas características naturais, sociais e econômicos, com objetivo de elaborar
conjuntos e normas para a gestão adequada, envolvendo os aspectos ambientais
(LOPES, 2018, p. 24).
Segundo o caderno de ZEE elaborado pela Associação Pró-Gestão das Águas
da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul- AGEVAP (2013, p.2), no que diz respeito
a aspectos ambientais, são áreas de definições ecossistêmicas distintas e que estão em
fase de conservação. Para que o ZEE seja aplicado adequadamente, outros aspectos
são atribuídos para avaliação, como aspecto social que intervém por grupos humanos
com diferentes interesses de territórios e geradores de conflitos, o aspecto econômico e
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político que por sua vez envolvem relações de processos produtivos com interesse nos
entes federativos nacional, regional e local.
Montaño e Souza (2016, p. 491), entende que o ZEE exerce o papel de visão geral
e clara de um determinado território, identificando seus potenciais naturais ou não
para implantar atividades, levando em consideração a aptidão das áreas designadas
para tal.
ZEE: INSTRUMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DO AMAZONAS
As políticas públicas exercem o poder de governança, em contrapartida ideias
que direta e indiretamente influenciam a sociedade, fazendo com que possa se alcançar
um objetivo específico. Conforme Rodriguez, Silva e Leal (2011), as políticas públicas
são mediadoras de funções administrativas, responsáveis por analisar as necessidades
de um estado, para então solucionar e controlar os problemas.
Sabendo que a bacia hidrográfica é a área estabelecida para gestão hídrica,
a PNRH sustenta-a por meio de instrumentos que abrangem as características
ecossistêmicas e territoriais para a melhor aplicação da lei.
O Ministério do Meio Ambiente diz que, o Macrozoneamento EcológicoEconômico foi a primeira ação do ZEE para o Estado do Amazonas, elaborado na
escala de 1:1.000.000 e coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (SDS), hoje nomeada Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA).
Em base nisso, o ZEE torna-se influenciador que aborda diversos meios
(ocupação do solo, fauna, flora etc.), que interagem com a gestão hídrica de forma
sistêmica e dinâmica (LEAL, 1995, p. 71-72).
A Política Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas-PERH, sob Lei nº
3.167/2007, em seu Art. 1º sobre os fundamentos para a gestão hídrica, expõe:
· A água é um bem de domínio público;
· A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
· Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
· A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas;
· A bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento para
implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e atuação do
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
· A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil.
Em 2006, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou em âmbito nacional
as Diretrizes Metodológicas para o ZEE. As diretrizes foram produzidas com base em
uma série de reuniões que envolveram representantes executivos, acadêmicos e poder
público (VASCONCELOS et al., 2013).
Conforme expressado, na PERH, seção VIII que regulamenta os instrumentos
de gestão, destaca no Art. 41:
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O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas é um instrumento de apoio
à elaboração, revisão e alteração dos Planos de Bacia Hidrográfica e do Plano Estadual de
Recursos Hídricos, ensejando sua organização a observância das seguintes regras (PERH,
2007).

Ainda no Art.41 a lei elenca as regras para implementação do ZEE, segundo as
observâncias:
I- O enquadramento dos cursos de água em classes será observado sempre
que houver o ZEE na região que está situada a bacia hidrográfica.
II- A classe de uso para o curso de água deverá ser compatível com a zona
de aptidão do solo, perante ZEE.
III- Para os usos destinados à manutenção do abastecimento público e
condições de navegabilidade, com derivação e captação de recursos hídricos,
os mesmos deverão obter outorgas de acordo com a aptidão de uso do solo
definida pelo ZEE e a localidade do recurso hídrico.
IV- As áreas definidas pelo ZEE para proteção integral, áreas de transições
ecológicas, críticas “tensão ecológica”, corresponderão, obrigatoriamente, a
áreas de proteção dos recursos hídricos, sendo vedado o uso deste recurso
para qualquer finalidade, sem realização de licenciamento ambiental,
independente do volume a ser outorgado quando se trata de obra de
engenharia.
V- Quando o ZEE indicar mais de uma aptidão para a localidade onde se
situa o recurso hídrico como objeto de outorga, priorizará o uso da água
para cunho social, sem prejuízo para navegabilidade e abastecimento.
Em 2003, o Estado do Amazonas criou uma Comissão Estadual de ZEE pelo
decreto estadual nº 23.4777 (alterado pelo decreto estadual nº 36.600/2015), com
finalidade de incluir a participação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) como
membro de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para o planejamento.
De acordo com as pesquisas feitas por Ferreira (2008, p. 42), no Estado do
Amazonas o ZEE está em fase de conclusão em alguns municípios próximos ao
rio Madeira. O autor relata que os dados obtidos irão servir de subsídios para o
enquadramento dos cursos de água conforme o uso do solo, para as áreas definidas
pelo ZEE para proteção integral e controle do uso de recursos hídricos.
2.2 RELAÇÃO DO ZEE E A GESTÃO HÍDRICA
A gestão hídrica requer um planejamento integrado com o uso do território,
diante disso, o ZEE contribui como subsídios para os planos econômicos regionais e
urbanos dos usos múltiplos da água, pois, é um instrumento que integra as políticas
públicas.
Alguns usos do solo geram grandes impactos para os recursos hídricos
superficiais, essas atividades podem causar alterações qualitativas ou quantitativas
para a biodiversidade aquática, como esgotamento sanitário, navegação, canalização
de rios, agricultura (fertilizantes, pesticidas), desmatamento etc. (MORRIS, 2009).
Em meio aos problemas citados, haja em vista o importante papel do controle
dos usos dos recursos hídricos para conciliar a necessidade com a disponibilidade,
adequando com as zonas de aptidão estabelecidas pelo ZEE (MONTAÑO; SOUZA,
2016).
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Para solucionar os problemas do uso da água e seus conflitos, o ZEE precisa
de apoio do poder público, privado e da sociedade civil. Mas, essa contribuição deve
integrar os planos, programas políticos e demais instrumentos da PNRH.
Os governantes, usuários e principalmente a comunidade que residem aos
arredores de cursos d’água, têm direito participar dos processos de decisão e opinar
de forma democrática, contribuindo para uma visão abrangente sobre as necessidades
sujeitos (JACOBI; GÜNTHER; GIATTI, 2012).
Pode ressaltar os objetivos da gestão integrada de recursos hídricos, como:
· Ser eficiente para utilizar os recursos hídricos, independente do uso;
· Envolver todos os grupos sociais e econômicos com igualdade para
alocação;
· A proteção integrada dos ecossistemas e dos recursos hídricos.
A relação entre ZEE e a gestão de recursos hídricos para o estado do Amazonas
permitirá agir como instrumento de orientação e permissão para o uso dos espaços com
atividades que intervêm negativa ou positivamente os recursos hídricos, auxiliando
para a conservação ambiental e controle social da região.
O ZEE correlaciona com outro instrumento de gestão da PERH, o Plano de
Recursos Hídricos. Ambos previstos em lei e com finalidade de propor uma gestão
descentralizada e participativa dos recursos hídricos mediante aos seus usos múltiplos,
atribuindo as zonas de aptidão hídrica suas potencialidades para determinada
atividade. Cita na lei PERH (art. 7) algumas atribuições de caráter do zoneamento para
definição do Plano de Recursos Hídricos:
[...] II- Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; III – Balanço entre
disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade,
com identificação de conflitos potenciais; IV – Metas de racionalização de uso, aumento
da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; V – medidas a
serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para
o atendimento das metas previstas; [...] VIII – propostas para a criação de áreas sujeitas a
restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos [...] (PERH, 2007).

O direito de uso do recurso hídrico com o ZEE requer condições
técnicoadministrativas. Pois, é um instrumento gerenciador para os cursos de água
em vertente a utilização (YASSUDA, 1993).
Portanto, a integração do ZEE é instrumento fundamental para as políticas de
recursos hídricos e de ordenamento territorial, contribuindo na delimitação de áreas
de usos restritos, além de garantir a qualidade ambiental. Ou seja, a gestão se torna
eficaz com a participação integrada das políticas públicas fortalecendo uma a outra.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise hídrica é causada pelo uso desordenado em diferentes meios sociais, tais
usos, carecem de um controle ambiental para que o recurso assegure as presentes e
futuras gerações. A gestão integrada busca assegurar a preservação e a conservação dos
recursos hídricos, que sejam compatíveis com os usos de forma eficiente e equilibrado,
garantindo a sustentabilidade da região.
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A metodologia usada para avaliar o panorama do zoneamento ecológicoeconômico como instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas
e a relação com a gestão, possibilitou entender as relações entre as formas de gestão e os
objetivos proposto nas legislações vigentes. Os critérios abordados deixam explícitos a
função do ZEE enquanto instrumento de planejamento, como método de análise para
elaboração de programas e governanças para diferentes usos, a fim de fortalecer as
discussões políticas.
A proposta do ZEE para a gestão hídrica é um paradigma para a administração,
mesmo tendo um ponto de partida para implementação o resultado final não é fixo,
pois, o meio ambiente está em constante alterações e a gestão dos recursos hídricos
deve se adaptar e corresponder a essas mudanças.
A PERH que assegura o ZEE como instrumento e outras legislações, permitiram
visualizar a carência de decisões públicas para a implantação, e muito ainda pode
ser feito para sua concretização, preferencialmente no que tangue a participação da
sociedade civil e setores públicos e privados.
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 ao instituir as águas como bem de uso comum e alterar o
domínio das águas do território nacional, antes disposto no Código das águas (Decreto
2.463/34), em seu art. 20, inciso III dispõe que os lagos, rios e quaisquer corrente
de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de
limites com outros países, se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham,
bem como terrenos marginais e as praias fluviais” são bens da União, assim como,
definiu as competências cabíveis a cada ente federativo. Insta mencionar que em seu
artigo 21, inciso XIX, também dispôs que o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, os critérios de outorga e direito de uso, são de responsabilidade da
União. Deste modo, fundamentado no dispositivo Constitucional, a Lei 9.433/97 foi
instituída. O Estado do Amazonas, baseado em norma Federal, instituiu a sua Politica
Estadual de Recursos Hídricos, a Lei n° 3.167/07, com a finalidade de atender o previsto
na Legislação Federal. Dentre os objetivos deste artigo, destaca-se a importância na
Compreensão do que vem a representar a Lei Estadual 3.167/2007, para a Gestão de
Recursos Hídricos no Estado do Amazonas, de modo que se tenha o panorama da
sua aplicação nos dias atuais, ressaltando-se as suas características, seus principais
instrumentos e atores envolvidos.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A FUNDAMENTAÇÃO DA POLITICA ESTADUAL DOS RECURSOS
HIDRICOS, LEI ESTADUAL 3.167/2007.
O art. 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece como direito de todos, o
meio ambiente ecologicamente equilibrado, e delega ao Poder Público e a Coletividade
o dever de defende-lo e preserva-lo, a Lei nº 9.433/97 veio de encontro com a propositura
do Ordenamento Constitucional ressaltando-se a participação dos diversos setores da
sociedade, incluindo os usuários.
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A Lei 3.167/2007, que instituiu a Politica Estadual de Recursos Hídricos, no
Estado do Amazonas, representou o anseio instituído pela Lei nº 9.433/1997 no
âmbito Estadual, e em seu conteúdo contempla os diversos aspectos, como forma de
solidificar a participação da Coletividade, instituída na Constituição, no que se refere
aos Recursos Hídricos no Estado do Amazonas. Conforme destacou outrora Ferreira
(2008, pg.29):
“Em 27 de agosto de 2007, foi aprovada Lei n°3.167, trazendo uma nova versão da Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, a sua regulamentação tem sido objeto de discursão encaminhada ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos”.

Atualmente a Lei Estadual n° 3.167/2007 foi efetivamente regulamentada
por meio do Decreto nº 29.678/09, que outorgou ao Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas- IPAAM a responsabilidade de aplicar e executar a Política Estadual
de Recursos Hídricos, ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) o poder
deliberativo na Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas, e como sendo o
órgão Gestor de Recursos Hídricos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).
À luz da fundamentação dos instrumentos dos Recursos Hídricos Souza Filho (2018,
pg.49) destaca que:
“Cada instrumento tem sua importância no desenvolvimento da gestão de Recursos
Hídricos seja a nível federal, estadual ou municipal. Eles são importantes para deliberar
acerca de conflitos, diagnóstico, avaliação de tendências em bacias hidrográficas, criação
de comitês de bacia, preservação dos recursos hídricos, e proteção dos recursos estratégicos
(reservas subterrâneas)”.

Deste modo, compreende-se a importância dos Instrumentos, para uma Gestão
eficaz dos Recursos Hídricos, de modo a solidificar a participação da sociedade em
geral, nos processos deliberativos e consultivos, e impor ao Poder Público, a atuação
ativa na devida implementação. Quanto a isso ainda conforme Souza Filho (2018, pg.
49) evidencia-se uma participação pautada em:
“Promover na bacia os usos múltiplos dos recursos hídricos, estabelecer diretrizes para
utilização dos recursos hídricos sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade,
atribuir valor econômico a água, desenvolver tecnologias para monitoramento da
quantidade e qualidade das águas visando sua preservação e disponibilidade para esta
geração e futuras, ou seja, estes instrumentos fincam as bases para um desenvolvimento
alicerçado no eixo básico da vida; a essencialidade social, ambiental e econômica que a
água tem para a sobrevivência humana e o equilíbrio dos ecossistemas”.

Apesar da existência, a Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado
do Amazonas, possui estruturação, que auxiliaria a Gestão no Estado, entretanto a
inercia do Poder Público, contribui para a sua baixa eficácia na aplicação prática, deste
mecanismo. Aliada a baixa participação social, na cobrança de medidas ao poder
público, contribuem para que o Estado do Amazonas, não figure com participação
ativa eficiente no cenário nacional.
2.2 INSTRUMENTOS DA LEI N°3.167/2007
A Política Estadual, em seu texto, assemelha-se a 9.433/2007, diferenciando-se
na inclusão de instrumentos, que contemplam as características regionais no Estado
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(conforme organização na Figura 1), são eles: Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
Sistema Estadual de Informações sobre os Recursos Hídricos, Zoneamento EcológicoEconômico do Estado do Amazonas e o Plano Ambiental do Estado do Amazonas.
Figura 1: Instrumentos de recursos hídricos do estado do Amazonas oriundos da Lei
9433/97 (azul) e instrumentos complementares previstos na Lei estadual n° 3.167/2007
(amarelo).

2.2.1 Plano Estadual dos Recursos Hídricos
Segundo Quadros (2015, pg. 5) Enquanto instrumento da PERH, o Plano
Estadual de Recursos Hídricos constitui a ferramenta técnica de planejamento e
operacionalização da gestão hídrica, estabelecendo a exigência quanto ao cumprimento
de critérios para a sua formação. Na forma do art. 5º da PERH, “o Plano Estadual de
Recursos Hídricos é um plano diretor de longo prazo, com metas de curto, médio e
longo prazos, que visa a fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual
de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos”.
Apesar do início das discursões ocorridas, sua devida instituição e
regulamentação, este instrumento, acordo com informações obtidas através da
Agência Nacional de Águas - ANA, o plano Estadual de Recursos Hídricos no Estado
do Amazonas encontra-se em fase de elaboração.
2.2.2 Plano de Bacia Hidrográfica.
Conforme preceitua Delevati (2017, pg.3) Plano de Bacia é um dos instrumentos
mais importantes no gerenciamento de bacias hidrográficas. É a partir dele que
projetamos a curto, médio e longo prazo os “desejos” da população e dos usuários
da bacia, ou seja, criamos um cenário, visualizamos ao longo do tempo formas de
preservação e manutenção dos recursos hídricos em quantidade e qualidade atendendo
a toda a população, assim como procura dirimir futuros conflitos que possam advir de
seu uso.
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Apesar de atualmente, o Estado do Amazonas, contar com a atuação de dois
comitês de Bacia: O comitê do Tarumã-Açu e do Puraquequara. Nas discussões no
Comitê do Tarumã-Açu foi ressaltada a importância da elaboração do Plano, entretanto
por ausência de informações a sua construção ainda não foi finalizada.
2.2.3 Enquadramento
O Enquadramento, assim como os demais instrumentos anteriores, é previsto na
legislação no âmbito Federal e Estadual, de acordo com a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 357/2005, tem por objetivo o estabelecimento
de metas de qualidade da água a ser alcançada ou mantida em um segmento de corpo
d’água de acordo com os usos pretendidos. Insta mencionar que o enquadramento,
teoricamente, é necessário complementar a instituição de outro instrumento: A outorga.
Ocorre que, os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357, em sua
maioria não se adequam as peculiaridades encontradas na Região, dificultando desta
forma o efetivo enquadramento. Conforme Quadros (2015, pg.7):
“O cenário da dimensão da bacia hidrográfica amazônica, o contexto em relação ao
enquadramento dos corpos de água em classes constitui tarefa ainda mais complexa,
pois uma das características da região consiste na significativa diversidade de ambientes
aquáticos compostos por diferentes estruturas geológicas com propriedades físicas e
químicas que as tornam diferentes de outras águas das diversas regiões do país”.

Deste modo faz se imperioso salientar o que diz Ferreira (2008) já foram
feitas algumas pesquisas que apresentaram resultados diferentes daqueles previstos
pela Resolução CONAMA nº 357/2005. A Resolução define o sistema de classes de
qualidade como sendo “o conjunto de condições e padrões de qualidade de água
necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros”, e como
enquadramento o “estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe)
a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um de corpo d’água, de acordo com
os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo”, conceitos esses também
aplicáveis às águas subterrâneas.
Insta salientar, que a desídia do Poder Público, em instituir o enquadramento,
vem causando apenas mais atrasos, na efetiva implementação da PERH, visto que o
Estado, atualmente encontra-se desprovido de enquadramento em seus corpos d’água.
2.2.4 Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos
O Art. 15 da Lei 3.167, dispõe que a outorga, tem como objetivo assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos
de acesso à água, bem como garantir a sobrevivência de espécies da fauna e flora
estaduais.
De acordo com o Governo do Estado do Amazonas, a partir de novembro de
2016, o IPAAM, passou a emitir outorgas, regulamentado pela portaria normativa
SEMA/IPAAM n° 01/ 2016, que descreveu os procedimentos administrativos e
requisitos para a emissão.
Segundo o IPAAM (2018), destacam-se os seguintes seguimentos para a
concessão da outorga:
* Captação de água Subterrânea,
* Captação de água superficial,
* Dispensa de Outorga - Usos Insignificantes Lançamento de Efluentes
* Obras de Interferência Hídrica.
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Face ao exposto, compreende-se que tal instrumento, vem sendo aplicado no
Estado do Amazonas, nos critérios estabelecidos na legislação vigente.
2.2.5 Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos.
O Art. 1°, inciso II da Lei n° 9.433/97, baseia-se no fundamento de que a água é
um bem limitado, dotado de valor econômico, e partindo desse princípio, evidenciase a possibilidade da utilização do mecanismo de cobrança. Que possui em suas
finalidades principais, de acordo com o art. 24, da Lei n 3.167, a atribuição de valor
econômico à água, e o incentivo do seu uso racional.
Hodiernamente, o processo administrativo de cobrança da taxa está em fase
de estudos internos por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e
pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), órgão competente para
emitir as outorgas (autorizações) de uso do recurso.
2.2.6 Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
Estabelecido na Lei n° 3.167, e regulamentado pelo Decreto n° 28.678, tem
por objetivo atuar como suporte financeiro do PERH e dos componentes do Sistema
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Vale ressaltar que a Lei Estadual
n° 4.163/2015, extinguiu a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SDS, atribuindo toda a sua competência a SEMA, incluindo-se a gestão
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
De acordo com a ANA, o Fundo Estadual, ainda não foi implementado no
Estado do Amazonas. Quadros (2017, pg. 12) afirma que em decorrência da ausência de
aplicabilidade dos instrumentos legais, o Estado do Amazonas não dispõe de recursos
para fomentar as atividades de gestão, ou seja, os entraves políticos e burocráticos no
âmbito estadual impedem que sejam produzidos os investimentos na gestão dos seus
recursos hídricos. Atualmente, os recursos financeiros para a viabilização das atividades
de gestão dos recursos hídricos no Estado do Amazonas são fomentados pela Agência
Nacional de Águas (ANA), a qual repassa recursos federais que são condicionados ao
cumprimento de metas. Esta é a principal fonte de receitas para o manejo da gestão
dos recursos hídricos no Estado do Amazonas. Faz-se necessário mencionar, que em
janeiro/2018 o Estado do Amazonas, assinou contrato para participação no Programa
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS),
que prevê o repasse de até R$ 300.000,00(Trezentos Mil Reais) a SEMA, com intuito de
fortalecer os Comitês de Bacia do Estado.
2.2.7 Sistema Estadual de Informações sobre os Recursos Hídricos.
O Art. 37, da Lei 3.167 define o Sistema Estadual de Informações sobre
Recursos Hídricos, como uma base de dados informatizada, formada pela coleta,
tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação de informações sobre
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. É necessário mencionar, que
compete a SEMA a Gestão do Sistema, e ao IPAAM, o cadastro, ocorre que, apesar do
início do cadastramento, o Sistema carece, de efetiva fiscalização para o seu perfeito
funcionamento.
2.2.8 Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas.
Conforme Brandão et al. (2017, pg. 7) o Zoneamento Ecológico Econômico é um
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que se concretiza como legislação
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local e que tem por objetivo, em linhas gerais, viabilizar o desenvolvimento dos
territórios a partir da compatibilização entre conservação ambiental e desenvolvimento
socioeconômico. Baseia-se em diagnósticos de meios físico-biótico, socioeconômico
e jurídico-institucional que, articulado com o estabelecimento de cenários, permite
a proposição de diretrizes legais e programáticas para cada unidade territorial
identificada. Dentre os produtos esperados pelo Zoneamento, espera-se o Planejamento
e diagnóstico que visem facilitar a atuação da Gestão, sendo alicerce para a tomada de
decisões. Estado do Amazonas, conforme Ferreira (2015, pg. 42) Encontra-se em fase
de conclusão o zoneamento ecológico-econômico de parte dos Municípios situados no
rio Madeira e proximidades.
2.2.9 Plano Ambiental do Estado do Amazonas
Segundo a Lei n° 3.167 /97 o Plano Ambiental é um instrumento de apoio à
Revisão e Implementação dos Planos de Bacia Hidrográfica e do Plano Estadual de
Recursos Hídricos. Como instrumento de Apoio, de grande importância, a elaboração
deste, tem relevância no que concerne a implementação da PERH em sua totalidade.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o Estado do Amazonas, seja detentor de grande percentual na totalidade
de Recursos Hídricos disponíveis no Brasil, e possuir meios normativos estruturados, a
implementação da legislação vigente, apresenta atuação singela. Depreende-se que os
instrumentos primordiais a devida eficácia da norma continua em fase embrionárias, e
a inércia do Poder Público em intervir na implantação evidencia o descaso com o qual
o tema Recursos Hídricos vem sendo abordado no Estado.
Deste modo, baseado no dispositivo Constitucional e demais mecanismos, seja
no âmbito Federal ou Municipal, faz se necessário, a atuação do Poder Público, na
implementação de Políticas Públicas, aumento de incentivos financeiros e fiscalização,
dentre outras competências atribuídas a este, e a maior participação da Sociedade,
que fiscalize o desempenho do Poder Público, e exija a melhor operação da Política
Estadual de Recursos Hídricos.
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CONSELHOS DE RECURSOS HÍDRICOS E ÓRGÃOS GESTORES: COMPETÊNCIAS
NA GESTÃO DAS ÁGUAS NO BRASIL
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João Gilberto de Souza Ribeiro4
Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1. INTRODUÇÃO
Com a aprovação da Lei Federal nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos - PNRH, a legislação brasileira, nesse setor, tornou-se uma
das mais avançadas do mundo, pois criou uma nova estrutura para a gestão destes
recursos, incorpora fundamentos inovadores como a gestão descentralizada e os
processos participativos – envolvendo os diversos segmentos da sociedade – e novos
instrumentos econômicos, que promovem a educação e o uso mais eficiente da água
(BRASIL, 1997).
No entanto, de acordo com Di Mauro e Leal (2012), deve haver uma definição
mais clara da PNRH para a garantia da efetividade da gestão dos recursos hídricos
democrática e participativa na tomada de decisões acerca do desenvolvimento
sustentável do país, estados, municípios e bacias hidrográficas. Salienta-se que a
aplicação da PNRH é efetivada pela implementação dos instrumentos de gestão pelos
órgãos que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
– SINGREH, instituído pela Lei das Águas.
O objetivo do presente estudo é identificar e analisar as competências dos
órgãos que integram o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, no tocante às instâncias
deliberativas denominadas Conselhos de Recursos Hídricos bem como dos Órgãos
Gestores de Recursos Hídricos.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
A pesquisa foi realizada por meio de uma investigação de natureza descritiva
e exploratória, com base em levantamento bibliográfico e documental. O período de
pesquisa ocorreu entre os meses de novembro a dezembro de 2018, porém, informações
posteriores foram incluídas na pesquisa tendo em vista as mudanças decorrentes da
troca de governo.
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O levantamento de dados bibliográficos e, principalmente o documental, foi
realizado junto à Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRQA)
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), mas que atualmente, por força
do Decreto 9.666/19, foi sucedida pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Da mesma forma,
dados foram obtidos junto à Agência Nacional de Águas (ANA) e junto ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), também vinculados ao MDR.
Além disso, foram consultadas as memórias de reuniões, ordinárias e
extraordinárias, que contém a pauta e as principais deliberações de cada plenária
do CNRH, bem como foram levantados relatórios de atividades. Também foram
analisadas as resoluções instituídas pelo CNRH destinadas a disciplinar assuntos de
competência da plenária (BRASIL, 2013). Após o levantamento de todas as informações
foi realizada a análise por meio do confronto com o material bibliográfico.
2.2 Resultados e Discussão
Para executar ou fazer executar as funções hídricas, são organizadas instituições, que
podem ser agrupadas em forma de sistemas (CAMPOS e STUDART, 2003). Ainda
segundo Lanna (2013), o poder público deve estruturar um Sistema de Gerenciamento
de Recursos Hídricos para coordenar e articular seus diferentes usos e controles. Nesta
perspectiva, foi instituído SINGREH (Figura 1), que é composto por um conjunto de
órgãos e colegiados que concebe e implementa a Política Nacional das Águas. Instituído
pela Lei das Águas (Lei nº 9.433/97), o papel principal do SINGREH é fazer a gestão
dos usos da água de forma democrática e participativa (BRASIL, 1997).
Figura 1. Matriz institucional dos integrantes do SINGREH.

Fonte: http://www.cnrh.gov.br/2013-10-27-00-11-7
Lanna (2013) afirma que todas as entidades que compõem o sistema são
responsáveis pela implementação da função gerencial, mas em geral, é atribuída a
uma entidade a promoção, a orientação, o estímulo e a coordenação de tais integrações
interinstitucionais. O autor ressalta que tal entidade deverá ser o órgão superior do
sistema mencionado, como por exemplo, um Conselho Interministerial. No Brasil
esse órgão superior do sistema é representado pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), constitui-se no órgão colegiado integrante da estrutura regimental
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do MDR, criado pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, integrante do SINGREH na
qualidade de órgão consultivo e deliberativo e tem por competência essencial formular
a Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como o papel do controle social das
ações conduzidas pelos órgãos públicos. No Quadro 1 estão dispostas as competências
do CNRH.
Quadro 1. Competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conforme a Lei 9.433/97.
COMPETÊNCIAS
Promover articulação entre o planejamento Aprovar propostas de instituição de
de recursos hídricos e os setores usuários; comitês;
Arbitrar em última instância sobre conflitos
que envolvam os CERH;

Acompanhar e aprovar o Plano Nacional de
Recursos Hídricos;

Deliberar sobre projetos de aproveitamento
Estabelecer critérios gerais para outorga e
de recursos hídricos em mais de um estado; cobrança;
Deliberar sobre questões encaminhadas
pelos CERH ou comitês interestaduais;
Analisar propostas de alteração da PNRH;
Propor diretrizes complementares para a
implementação da PNRH e seus
instrumentos;

Zelar pela implementação da Política
Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB);
Propor diretrizes complementares para a
implementação da PNSB e seus
instrumentos;
Apreciar e fazer recomendações no
Relatório de Segurança de Barragens.

Fonte: Lei n° 9433/97.

Destaca-se que anteriormente ao Decreto 9.666/19 o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, bem como as demais entidades integrantes do SINGREH eram
vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, sendo este o ente superior responsável
pela implementação e acompanhamento da PNRH. No entanto, com o advento do
referido decreto, toda a estrutura institucional relacionada à gestão dos recursos
hídricos ficou ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o qual possui entre
suas competências os planos nacionais de desenvolvimento urbano, defesa civil,
irrigação e saneamento (BRASIL, 2019). Apesar do remanejamento entre ministérios
ainda ser recente, esta pode se tornar uma questão preocupante caso demostre ser uma
manobra para mitigar o cunho ambiental com o qual a gestão hídrica também deve
ser abordada; não só sob o aspecto desenvolvimentista e econômico.O CNRH, além
de ser a instância superior de gestão dos recursos hídricos em âmbito nacional, é uma
importante instância de acompanhamento da implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, uma vez que é o fórum de discussão de temas de interesse de toda
sociedade na busca de definir a gestão das águas em consonância com a legislação
vigente e com a qualidade de vida dos brasileiros, em ampla sintonia com as demais
políticas públicas. Este Conselho é composto por representantes dos Ministérios e
Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de
recursos hídricos; por representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos; por representantes dos usuários dos recursos hídricos; e por representantes
das organizações civis de recursos hídricos (BRASIL, 1997).
De acordo com o seu regimento interno formalizado pela Portaria nº 437/2013,
são nomeados os conselheiros titulares e suplentes, sendo que no caso de representantes
dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, representantes de usuários de recursos
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hídricos e representantes de organizações civis de recursos hídricos, têm mandatos
de 3 anos. As plenárias acontecem na forma de reuniões ordinárias 2 vezes ao ano,
podendo conforme a urgência das demandas, acontecer reuniões extraordinárias.
Salienta-se que no triênio 2015-2018 aconteceram 10 reuniões ordinárias na cidade
de Brasília – DF, 86 reuniões de câmaras técnicas, foram aprovadas 24 resoluções, 3
moções, 1 decreto e 1 portaria. Conforme apresentação de relatório de atividades da
Secretaria Executiva (BRASIL, 2018).
Vale ressaltar que o CNRH tem como temas permanentes: Análise do Relatório
Anual de Segurança de Barragens; Monitoramento da Implementação do Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH); Aprovação do Orçamento da Secretaria
Executiva; Análise do Relatório da Aplicação de Parcela dos Recursos da Compensação
Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH); Aprovação das Metodologias
de Cobrança e Valores Propostos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica dos rios de
domínio da União; Análise das propostas de reajuste dos valores dos Preços Públicos
Únicos - PPUs encaminhados pelos Comitês de Bacia Hidrográfica dos rios de domínio
da União; Análise do Relatório de Conjuntura (a cada 4 anos). Mediante o exposto, podese considerar que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos se encontra implantado
e em pleno funcionamento.
No entanto, apesar dos esforços do CNRH para a formulação da PNRH é
de suma importância o fortalecimento do colegiado. Pompeu (2003) salienta que o
CNRH já demonstrou boa capacidade de execução de suas competências, porém
será imprescindível a priorização no estabelecimento dos critérios gerais previstos
em lei, assim como na articulação dos planejamentos dos recursos hídricos com os
planejamentos nacionais, regionais, estaduais e dos setores usuários, que é a base de
todo o sistema.
Ainda como agente formulador da política de recursos hídricos em âmbito
nacional tem-se o MDR, que atualmente é o órgão da administração pública federal
direta que tem dentre suas competências a Política Nacional dos Recursos Hídricos por
meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. A esta secretaria compete: propor
políticas, planos e normas e definir estratégias nos temas relacionados com: a) a gestão
integrada da água; b) as águas fronteiriças e transfronteiriças; a revitalização de bacias
hidrográficas; d) propor a formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos; e)
exercer a função de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
acompanhar e monitorar a sua implementação, nos termos da Lei n° 9.433 de 8 de
janeiro de 1997, e da Lei n° 9.984 de 17 de julho de 2000 e de seus regulamentos; entre
outras competências.
No tocante à implementação da política de gestão de recursos hídricos nos
estados por meio da atuação dos órgãos integrantes do sistema tem avançado,
especialmente no campo da gestão participativa das águas. Analisando o cenário da
gestão das águas ao completar vinte anos de instituição da lei das águas, segundo
Senra e Nascimento (2007), à época já estava envolvido, aproximadamente, um
universo de dez mil pessoas que participava e realizava mobilização rotineiramente
em defesa da implementação da gestão das águas no país. Esta fonte também afirma
que o sistema já estava em pleno funcionamento, com a criação e a estruturação dos
gestores federais, estaduais, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e de pouco
mais de 22 Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, aliados aos mais de 140 Comitês
de Bacia Hidrográfica então instituídos no Brasil.
Pode-se observar que continua avançando a gestão participativa dos recursos
hídricos. Com base em informações do ano de 2017, no Brasil estão em funcionamento
26 Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos com exceção do Acre que possui somente
uma Câmara Técnica de Recursos Hídrico no âmbito do Conselho de Meio Ambiente
(ANA, 2018). Os CERH possuem atribuições equivalentes ao Conselho Nacional de
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Recursos Hídricos, porém na esfera estadual. Dentre as quais estão: arbitrar como
última instância administrativa nos estados; deliberar sobre questões encaminhadas
pelos comitês de bacia; analisar propostas de alteração da PERH; aprovar propostas de
instituição de comitês, dentre outras (ANA, 2013a).
Quanto à execução da PNRH, a ANA, que atua no âmbito nacional, é autarquia
sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, atualmente vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de implementar,
no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos e tem a
função, dentre outras, de instituir normas de referência nacionais para a regulação da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico, atribuição prevista na sua lei de
criação (BRASIL, 2000). A atuação da ANA obedece aos preceitos da Política Nacional
de Recursos Hídricos, sendo desenvolvida em articulação com órgãos e entidades
públicas e privadas integrantes do SINGREH.
Existem órgãos que implementam a gestão das águas nos estados brasileiros
e Distrito Federal que são os órgãos gestores estaduais. No SINGREH, estes são
responsáveis por outorgar e fiscalizar o uso dos recursos hídricos em rios de domínio
dos estados e por implementar os Sistemas Estaduais de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos (ANA, 2013a).
Na maioria dos estados foram criadas secretarias ou autarquias específicas
para execução da Política Estadual dos Recursos Hídricos do respectivo estado, como
é o caso de São Paulo que possui, além da secretaria de governo, mais três órgãos
gestores de recursos hídricos. Somente em alguns estados como por exemplo Pará,
Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rondônia e Roraima o gerenciamento dos recursos
hídricos está atrelado exclusivamente às secretarias de meio ambiente (ANA, 2018).
Este último caso pode ser um aspecto prejudicial para a gestão dos recursos hídricos
uma vez que as ações desenvolvidas no âmbito das secretarias estaduais são fortemente
influenciadas pelas mudanças de governo (ANA, 2013a).
Tendo em vista o caráter descentralizado do SINGREH, avanços no
gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil também dependem da eficiência dos
órgãos gestores na esfera estadual. Desta forma, a ANA firmou o Pacto Nacional pela
Gestão das Águas – PROGESTÃO, com o intuito de fortalecer os sistemas estaduais de
gerenciamento dos recursos hídricos (ANA, 2018). O programa foi iniciado em 2013 e
encontra-se em seu segundo ciclo. O objetivo geral é aportar recursos financeiros aos
Estados, por meio de contrato de adesão voluntária, mediante prévio estabelecimento
de metas (ANA, 2013b).
A partir do primeiro ciclo (quinquenal) todos os estados aderiram ao programa
e têm avançado na implementação da PNRH, a exemplo do Estado de Rondônia, que a
partir dos recursos obtidos pelo pacto têm apresentado avanços no cadastro de usuários
de recursos hídricos, monitoramento da qualidade da água, apoio na instalação de
comitês de bacia hidrográfica, entre outras ações importantes.
A integração de órgãos do SINGREH aliada à implementação dos instrumentos de
gestão definidos em lei, conforme Porto (2012), encontram-se em pleno funcionamento
no país, apesar das diferenças relativas à institucionalidade e à capacidade técnica
de cada estado que, em certas condições, necessitam de aperfeiçoamento. Para a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), após a
análise das lacunas de governança multinível na gestão dos recursos hídricos do Brasil,
considerou válido o reforço mútuo entre as instituições envolvidas, a identificação de
casos de sucesso e a busca pelo incentivo à efetiva coerência das políticas entre os
vários setores na implementação da gestão das águas no país (OCDE, 2015).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sistema Nacional de Recursos Hídricos está integrado por órgãos de diversos
níveis de gerenciamento, tanto em âmbito nacional como no estadual. Dentre esses
órgãos, destacam-se as instâncias consultivas e deliberativas como o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, que
contribuem para o aperfeiçoamento da Política Nacional de Recursos Hídricos por
meio da participação social e da descentralização na tomada de decisão.
Estas instâncias colegiadas têm avançado à medida em que os órgãos gestores
passam a compreender o cerne da política de recursos hídricos, especialmente em
âmbito estadual. Atualmente estas instâncias consultivas e deliberativas encontramse em pleno funcionamento na maior parte dos estados brasileiros e têm função
importante de integração de múltiplos atores representantes de diversos segmentos
da sociedade que passam a influenciar na gestão das águas.
Por sua vez, a implementação das tomadas de decisão no âmbito das instâncias
participativas fica sob a responsabilidade dos órgãos gestores, que precisam ser
estruturados para a sua efetiva atuação. Neste sentido, a ANA tem avançado e colhido
bons resultados com incentivo financeiro a partir do cumprimento de metas pelos
estados por meio do pacto federativo denominado PROGESTÃO que tem fortalecido
os sistemas estaduais de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil.
Os limites de atuação dos diferentes níveis administrativos e o escopo de ação
de cada nível são tanto territoriais quanto funcionais. No entanto, a divisão de ações
deve evidenciar o caráter de integração para o funcionamento do sistema como um
todo.
Para o enfretamento dos desafios na contínua implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos de forma integrada, destaca-se a necessidade de maior
articulação dos planejamentos dos recursos hídricos com os planejamentos nacionais,
regionais, estaduais e dos setores usuários, bem como a integração com as demais
políticas públicas.
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GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS: A (IN) EFICIÊNCIA DOS COMITÊS
DE BACIA NO ESTADO DO AMAZONAS COMPARADA A GESTÃO DE
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1. INTRODUÇÃO
Segundo Barlow (2013), a água não foi incluída na Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 porque na época, ninguém conseguia conceber um
mundo com escassez de água potável. Levaria muitas décadas, no entanto, antes que
a falácia desse pensamento ficasse evidente. Acreditando que a água é indestrutível e
infinita, as pessoas a davam como certa e temerariamente a poluíram, a administraram
equivocadamente e levaram para outras partes para nossa conveniência. O Século XX foi
marcado pela movimentação política, voltada à preocupação ecológica, dentre vários
acontecimentos pode-se destacar a Conferência de Estocolmo em 1972, a Conferência
das Nações Unidas em 1977 que trouxe à tona a discursão perante a comunidade
internacional, da possibilidade de escassez de recursos hídricos e a sua poluição,
buscando a adoção de medidas necessárias referente à ocorrência. A Conferência
realizada em Dublin, em 1992 sugeriu a aplicação do conceito de Gestão Integrada
dos recursos hídricos, sua valoração econômica e o uso múltiplos da água, propondo
também a gestão participativa, que envolvesse os atores da sociedade nas tomadas de
decisões. Muitos outros eventos trataram do tema, ressaltando a importância de uma
Gestão que envolvesse não somente os entes públicos, mas a sociedade como um todo.
Salientando a participação social, como fator basilar para uma efetiva gestão.
No Brasil, conforme o art. 225 da Constituição Federal de 1988 que estabelece
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e impõe ao
Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo, face a isto a Lei
nº 9.433/97 veio de encontro com a propositura do Ordenamento Constitucional,
visto que dentre as suas principais designações, estabeleceu a criação de Comitês de
Bacia com características que priorizam a gestão descentralizada e democrática, com
a participação dos diversos setores da sociedade, incluindo os usuários. O Estado do
Amazonas, apesar de instituir a sua Politica Estadual de Recursos Hídricos, em tempo
hábil, caminha a passos lentos na sua implantação, de forma eficaz e válida.
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Comitês de Bacia: Fundamentação Legal.
A Constituição Federal de 1988, ao instituir as águas como bem de uso comum e
alterar o domínio das águas do território nacional, antes disposto no Código das águas
(Decreto 2.463/34), em seu art. 20, inciso III dispõe que “os lagos, rios e quaisquer
corrente de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, se estendam a território estrangeiro, ou dele
provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais” são bens da União, assim
como, definiu as competências cabíveis a cada ente federativo. Insta mencionar que em
seu artigo 21, inciso XIX, também dispôs que o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, os critérios de outorga e direito de uso, são de responsabilidade da
União. Deste modo, fundamentado no dispositivo Constitucional, a Lei 9.433/97 foi
instituída.
À medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a
disponibilidade de recursos hídricos, a gestão de bacias hidrográficas assume crescente
importância no Brasil. Ocorrem importantes avanços no setor de recursos hídricos ao
longo dos últimos vinte anos, sendo que o mais significativo é a mudança de uma gestão
institucionalmente fragmentada para uma legislação integrada e descentralizada,
principalmente com a edição da Lei Federal n. 9.433, em 8 de janeiro de 1997 (BRASIL,
2007), e a criação da Agência Nacional de Águas (ANA).
A Lei Federal 9.433/97, conhecida como Lei das Águas, veio de encontro com
a necessidade de se estruturar e sistematizar, as Politicas que visam à preservação,
conservação, o uso sustentável e organização do Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Em seu art. 32, instituiu a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, que por sua vez é composto pelos Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Agência Nacional de Águas, Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito
Federal, Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal,
estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a
gestão de recursos hídricos, Agências de Água.
2.2 A estruturação dos Comitês de Bacia.
Comitê, do latim committere, significa “confiar, entregar, comunicar”. É o termo
empregado para dar significado à comissão, à junta, à delegação, à reunião de pessoas
para debate e execução de ação de interesse comum (HOUAISS, 2001).
No Art. 37 da Lei 9.433, são delimitados as áreas de atuação dos Comitês de
Bacia:
I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;
II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia,
ou de tributário desse tributário; ou
III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas”
Insta mencionar que a Gestão de recursos hídricos baseada no recorte territorial
das bacias hidrográficas ganhou força no início dos anos 1990 quando os Princípios de
Dublin foram acordados na reunião preparatória à Rio-92. Diz o Princípio n°1 que a
gestão dos recursos hídricos, para ser efetiva, deve ser integrada e considerar todos os
aspectos, físicos, sociais e econômicos. Para que essa integração tenha o foco adequado,
sugere-se que a gestão esteja baseada nas bacias hidrográficas (WMO, 1992).
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2.3 As competências dos Comitês de Bacia.
Resolução 5 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de 10.04.2000,
que veio estabelecer diretrizes para o funcionamento dos Comitês de Bacia, em seu
texto dispõe que que são órgãos colegiados com atribuições normativas, deliberativas
e consultivas a serem exercidas nas bacias hidrográficas de sua área de atuação (§ 1.ºdo
art. 1.º da Resolução 5, de 10.04.2000, do CNRH). Vale ressaltar que consubstanciado na
Lei nº 9.433/2018, a Bacia Hidrográfica é a Unidade Territorial para a implementação
dos Comitês de Bacia. A organização dos comitês é estruturada por representantes de
diversos setores da sociedade e do Poder Público, com fulcro no princípio constitucional
disposto no caput do art. 225, ou seja a participação social. Em seu art. 38 a Lei nº
9.433/97, dispõe que:
“ Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de
atuação:
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e
articular a atuação das entidades intervenientes;
II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados
aos recursos hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca
expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos
de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e
sugerir os valores a serem cobrados;
VII - (VETADO) VIII - (VETADO);
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso
ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo
com sua esfera de competência.” (BRASIL, 1997).
Deste modo, é importante ressaltar que todas as atribuições do comitê
pressupõem ampla discussão e acordos entre as partes envolvidas. No entanto, as
discussões não podem ser um fim em si mesmo, e o comitê só tem sentido quando
consegue exercitar de forma plena suas atribuições legais. (ANA, 2011). Sendo assim,
torna-se primordial o fortalecimento da atuação dos comitês para que se tenha a
efetiva aplicação das Politicas de Recursos Hídricos, tanto no âmbito Federal, quanto
no âmbito Estadual.
2.4 A Politica Estadual de Recursos Hídricos, a Lei Estadual nº 3.167/2007.
A Politica Estadual de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas, foi instituída
pela Lei 3.167/2007, de modo que veio atender o anseio instituído pela Lei nº 9.433/1997
na esfera Estadual, e em seu conteúdo contempla os diversos aspectos, como forma de
solidificar a participação da Coletividade, instituída na Constituição, no que se refere
aos Recursos Hídricos no Estado do Amazonas.
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A regulamentação da Lei Estadual n° 3.167/2007 se deu por meio do Decreto
nº 29.678/09, que outorgou ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas- IPAAM
a responsabilidade de aplicar e executar a Politica Estadual de Recursos Hídricos, ao
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) o poder deliberativo na Gestão de
Recursos Hídricos do Estado do Amazonas, e como sendo o Órgão Gestor de Recursos
Hídricos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).
2.5 A Atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado do Amazonas.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica no Estado do Amazonas são dois: o Comitê
de Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu e o Comitê de Bacia Hidrográfica do
Puraquequara com território de abrangência nas respectivas bacias hidrográficas.
Estas denominadas bacias, na verdade, são sub-bacias hidrográficas e localizam-se no
entorno da cidade de Manaus. (QUADROS, 2015).
2.5.1 Comitê do Puraquequara
Conforme Quadros (2015), Diversamente do que ocorre no comitê do TarumãAçu, o Comitê do Puraquequara existe de fato, mas não de direito. A sede do Comitê está
estabelecida na mesma sede da Associação dos Moradores da Vila do Puraquequara.
2.5.2 Comitê do Tarumã- Açu.
O comitê do Tarumã Açu foi criado em 2006, por uma iniciativa do Poder Publico,
por meio da Extinta Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SDS, e teve suas
atividades paralisadas entre os anos de 2010 a 2015, sendo reativado em 2016. Tornase valido citar que em 2018, o comitê assinou contrato para participação no Programa
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS), o
que reforça a expectativa em uma atuação ativa nos próximos anos.
2.6 Gestão de Recursos Hídricos no Âmbito Internacional
2.6.1 Modelo Francês
Na França, norma jurídica no qual se inspirou a legislação brasileira, em sua
Lei da Água de 1964, determinou que para cada bacia, deveria ser criado a Agencia
de Água e o Comitê de Bacia, destacando que de acordo a composição prevista para
o Comitê de Bacia, estabelecia dentre os seus membros, aqueles que foram eleitos, os
usuários e os representantes do Estado. É imperioso destacar a função que cumpria
o comitê de bacia, que participava ativamente na atuação das atividades de interesse
comum, nos conflitos e no que se refere à Lei. Vale ressaltar que atualmente, o modelo
francês passou por grande modificação, com a implementação da Taxa Geral sobre as
Atividades Poluentes em 1998, fazendo com que os recursos que sustentavam a Agencia
de Aguas antes repassados diretamente, fossem repassados ao Ministério da Fazenda
consequentemente enfraquecendo a atuação dos comitês e a gestão participativa.
2.6.2 Modelo Espanhol
No caso da Espanha, a preocupação com a Gestão de Recursos Hídricos, não se
limita a proteção das características ambientais, mas sim a satisfação das demandas,
com a similaridade da divisão territorial por meio de bacias hidrográficas, a legislação
espanhola defende a participação social, como item essencial para Gestão Integrada,
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em sua Constituição de 1978, art.9.2 defende a atuação e a participação cidadã em
diversos assuntos públicos, dentre eles os Recursos Hídricos, ratificada pela Directiva
Marco de Aguas, é importante salientar a ênfase que a legislação traz referente ao acesso
a informação, adequada, que vão de medidas previstas, progressos realizados, dentre
outras visando facilitar a contribuição publica.
2.6.3 Modelo Americano
Nos Estados Unidos, a divisão por meio de Bacias Hidrográficas, é dificultada
pela legislação diferenciada e autônoma de seus Estados, a principal Lei dos Estados
Unidos, conhecida como Clean Water Act, a Lei Federal de Controle de Poluição,
estabelece diretrizes a serem seguidas em índices de Qualidade da água. Em 1970, foi
criada a Environmental Protection Agency (EPA), agência responsável pela proteção da
saúde e meio ambiente, veio a estabelecer padrões e metas a serem atingidos pelos
Estados.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que tange aos recursos hídricos, o estado encontra-se munido de legislação
que permite através da sua efetiva aplicação, a obtenção de resultados positivos no
que se diz a respeito da Gestão de Recursos Hídricos. Ocorre que para o alcance de
objetivos promissores, torna-se necessário o fortalecimento das politicas públicas, e o
fomento a participação da sociedade nos processos decisivos e liberativos. O comitê de
Bacia é fundamental, para a implementação do principio constitucional da participação
coletiva tanto como fiscalizadores da atuação do poder público, quanto na Gestão
Participativa. Pensando a participação social, de forma eficiente, é inevitável relacionar
com o processo de construção do conhecimento voltado a Gestão Participativa, de modo
que, não basta a mera previsão legal que venha estabelecer a participação do coletivo,
é necessário, munir a população de informação no que se refere a atuação nos Comitês
de Bacia, conhecendo as diretrizes e fundamentações que o norteiam, e acima de tudo,
permitir a sensibilização da importância que a participação legítima da sociedade pode
representar para a Gestão de Recursos Hídricos. Torna-se necessário salientar, que
muito se fala em Gestão Participativa, mas além de divulgar o tema, é imprescindível
a disposição de mecanismos que facilitem e viabilizem esta participação, levando em
consideração as singularidades da comunidade de cada Região.
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1 INTRODUÇÃO
Villela e Mattos (1975) afirmam que a vazão é a principal grandeza que caracteriza
um rio. Nesse sentido, esse conhecimento é extremamente relevante para a gestão
dos recursos hídricos, com os planos de manejo sustentáveis e liberação de outorgas,
além de solução de conflitos hídricos entre os diversos usuários da água (agricultura,
consumo humano, dessedentação de animais) sendo que depende diretamente das
medidas e observações coletadas em campo.
A administração da Rede Hidrometeriológica Nacional– RHN vem sendo
realizada pela Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica– SGH, da
Agência Nacional de Águas–ANA. Conta atualmente com aproximadamente 28.230
estações em parceria com órgãos federais, setoriais, estaduais e particulares, dentre
as quais 7.008 são fluviométricas (ANA, 2019), cujos dados de vazão e nível da
água (cota) estão disponíveis no site oficial da ANA. Na bacia Amazônica, em
conformidade com o restante do país, essa variável pode ser observada através da
coleta de dados em estações fluviométricas, sendo o Serviço Geológico do Brasil–
CPRM responsável pela instalação e manutenção em algumas sub-bacias, incluindo a
estação fluviométrica do rio Amazonas na cidade de Parintins/AM, na qual os dados
são observados desde o ano de 1967.
Com base em Santos (2006, p.219), entende-se que “graças à sua configuração
geográfica, a cidade aparece como diversidade socioespacial [...]”, isso se manifesta
“pela produção da materialidade em bairros e sítios tão contrastantes, quanto pelas
formas de trabalho e de vida”. Esse controle é de extrema relevância para a sede
do município de Parintins, haja vista que a mesma é formada por pequenas ilhas
das quais se entrelaçam igarapés, córregos e rios com margens ocupadas por
palafitas. Lima (2016) narra que a cidade de Parintins no período da cheia é afetada
com a subida das águas, que incidem sobre as ruas dos seus bairros e como advento
de cheias extremas, cotada durante os últimos 20 anos na região, Parintins já decretou
calamidade pública por algumas vezes na área urbana e suburbana.
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O presente estudo está fundamentado na demonstração da variabilidade do
nível da água do rio Amazonas, na cidade de Parintins/AM, com série temporal
dos últimos 51anos entre os anos de 1967 a 2018. O objetivo é caracterizar o regime
hidrológico do rio Amazonas, dessa forma, apresentar as variabilidades das cotas
associadas aos eventos hidrológicos extremos como seca e enchente.
2 BACIA AMAZÔNICA
2.1 Área de Estudo
Com a maior vazão de água doce e extensão territorial do planeta, a bacia
Amazônica banha um grupo de sete países. Dados disponibilizados pela Unep
(2004) dão conta que o território abrange o Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador,
Venezuela e Guiana, estando 69,1% em território brasileiro. Estudos publicados no ano
de 2008 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Pnuma relatam
que rio o Amazonas descarrega no oceano Atlântico em media 220.000 m3/s de água.
Quando a temporada das chuvas predomina na maior parte da sua bacia, sua vazão
atinge 300.000 m3/s, com a maior captação de água na bacia amazônica provem do rio
Madeira, afluente do rio Amazonas pela margem direita. Fazem parte da bacia os rios
Marañón, Ucayali, Napo, Putamayo-Içá, Japurá-Caquetá, Negro, Uatumã, Trombetas,
Juruá, Purus, Madeira, Tapajó e Xingu, dentre outros. De acordo com Silva (2010)
possui cerca de 6.869.000 km² de área de drenagem, abrangendo aproximadamente
37% da América do Sul. O rio Amazonas, curso principal da bacia Amazônica é o
maior em extensão e mais volumoso da bacia. Novoa (1997) e Martini et al. (2007)
relatam que o Amazonas nasce na quebrada Apacheta, das geladas águas que brotam
de uma pequena nascente localizado aos pés do monte Quehuisha, na cordilheira de
Chila, em Arequipa (Peru), a 5.170 metros de altitude. O Amazonas segue um percurso
de aproximadamente 7.000 km até desembocar no oceano Atlântico.
A cidade de Parintins é a segunda mais populosa do estado do Amazonas depois
da capital Manaus. Segundo Carvalho (2012), a cidade de Parintins está localizada às
margens do rio Amazonas, a principal calha de drenagem da referida bacia hidrográfica,
expressando um “complexo sistema flúvio-lacustre, conforme apresenta a Figura
1. Lima (2016) afirma que a cidade é também banhada pelas seguintes vias fluviais:
Lagoa da Francesa, Lago do Macurani, Lago do Parananema e Lago do Aninga. Dessa
forma, Parintins sofre influência direta dos ciclos das águas fluviais.
Figura 1- Rio Amazonas e localização do município de Parintins-AM/BR

Fonte: Azevedo Filho, 2013
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No período de cheia muitas áreas são afetadas com as subidas das águas,
consequentemente, as mesmas atingem diversos bairros, suas moradias e comércios,
alterando o cotidiano das famílias moradoras.
2.2 Dados in situ
Segundo Santos et al. (2001) mede-se o nível da água por meio de linímetros,
mais comumente chamados de réguas linimétricas. Uma régua linimétrica nada mais
é do que uma escala graduada, de madeira, de metal ou mesmo pintada sobre uma
superfície vertical de concreto, onde os registros, nas estações da ANA, são efetuados
duas vezes ao dia, às 7 horas e às 17 horas, sendo contínuo no tempo. Para análise
dos dados foi utilizando a média diária dos registros de nível da água da estação
linimétrica Parintins da RHN, instalada na margem direita do rio Amazonas, obtidos
no site Hidroweb. Utilizou- se as cotas dos anos de 1967 a 2018, com apenas um mês
registrado, o ano de 1992 não foi tabulado, por não apresentar dados suficientes,
optou- se, então, por retirá-lo da série histórica. Ressalta-se que as cotas registradas são
valores associados a uma referência de nível (RN) local e arbitrária, válida para a régua
linimétrica específica da estação. A Tabela 1mostra algumas informações importantes
sobre a estação.
Quadro 1 – Estação de Coleta de dados hidrométricos
Código da ANA (2019)-N° 16350002

Nome da Estação Linimétrica:

Parintins

Bacia:

Amazônica

Município:

Parintins/AM

Coordena da Latitude:

02° 37’42”S

Coordena da Longitude:

56° 44’09”W

Altitude:

27m

Área:

6004,9 km²

Período de observação:

Ano: 1967 - 2018

Fonte: Agêcia Nacional de Águas, 2019.

2.3 Métodos
Para caracterizar o regime hidrológico do rio Amazonas utilizou-se o programa
Excel, onde, inicialmente, organizou- se os dados em ordem cronológica, destacandose, primeiramente, a representação gráfica das informações por meio da série temporal
das cotas, com o intuito de observar o comportamento ao longo do tempo dos registros,
verificando-se a existência de periodicidade e anomalias, em seguida extraíram-se os
valores das cotas máximas e mínimas anuais, visando à compreensão dos eventos
extremos, por fim elaborou- se os cotagramas de máximas e mínimas mensais, medianas
e ano de ocorrência de máxima ou mínima da estação Parintins, para o período de 1967
a 2018.
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2.4 Cotas máximas e mínimas
A figura 2 apresenta a magnitude dos eventos de máximas e mínimas anuais,
observadas ao longo da série histórica, na estação de Parintins, em azul contínuo
apresentam-se os valores de cotas máximas e em laranja contínuo os valores de
mínimas, as linhas pontilhadas em vermelho e azul, representam as médias das cotas
máximas e mínimas, respectivamente.
Figura 2– Cotas máximas e mínimas anuais do rio Amazonas em Parintins (1967 – 2018)

Fonte: Almeida; Albuquerque e Campelo, 2019.

A máxima histórica no valor de 1.079 cm ocorreu no ano de 1971, a média das
cotas máximas é de 842,82 cm e a mínima dentre as cotas máximas, do período histórico,
temo registro de 388 cm, no ano de 1985. A mínima histórica apresentada na série
temporal é de -186 cm, que ocorreu no ano de 2010. Esse valor negativo é consequência
da referência de nível (RN) da régua, durante seu nivelamento topográfico, ter sido
definida arbitrariamente com um valor inferior ao fundo do leito, após a realização da
batimetria do rio Amazonas, houve a confirmação de que o fundo do rio é mais baixo
do que a RN, resultando em cotas negativas nessa estação linimétrica. A média das
cotas mínima foi de 117,76 cm e a máxima dentre as cotas mínimas anuais, registradas
para período de análise, foi de 526 cm, no ano de 1973.
2.5 Cotagramada estação linimétrica de Parintins
A figura 3 apresenta os cotagramas de máximas mensais em linha contínua
amarela, mínimas mensais em linha contínua azul e medianas em linha contínua verde,
o ano de ocorrência da máxima histórica em linha pontilhada de laranja e o ano de
ocorrência mínima em linha pontilhada preta da estação Parintins, para o período de
1967 a 2018. Tais informações hidrológicas poderão ser utilizadas para os diversos fins
que se fizerem necessários para a gestão dos recursos hídricos na cidade de Parintins.
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Figura 3– Cotagrama do rio Amazonas, em Parintins (1967 – 2018)

Fonte: Almeida; Albuquerque e Campelo, 2019.

No cotagrama da mediana, na figura 3, observa- se dois períodos hidrológicos
bem definidos ao longo do ano, onde percebe- se claramente as características de
sazonalidade do rio Amazonas, a inundação desenvolve-se sobre vários meses e
permanece em sua superfície máxima durante algumas semanas, dando origem a um
cotagrama modal assimétrico, com recessão acelerada e ascensão lenta, resultante do
regime equatorial alterado (Rodier, 1964 e Molinier, 1997). As cheias ocorrem entre os
meses de novembro a maio, onde o nível de água alcançou à máxima é de 1079 cm em
junho, do ano de 1971. O período de estiagem estende- se durante os meses de julho a
novembro, quando o nível de água mínimo teve o registro de mínima -186 cm, no mês
de outubro, de 2010.’
Na busca por dados precisos, constatou- se dificuldades de obtenção de séries
históricas com dados hidrológicos. Tais dificuldades iniciam-se na coleta dos dados,
obtida por registros que ainda acarretando os chamados erros grosseiros, resultantes
da imperícia ou negligência do observador, bem como os erros sistemáticos que, em
geral, provêm de mudanças causais ou mal documentadas do zero da régua. Para
solucionar esses problemas, a Agência Nacional de Águas-ANA costuma instalar
aparelhos registradores contínuos do nível da água, denominados linimígrafos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve por objetivo caracterizar o regime hidrológico do rio Amazonas,
na cidade de Parintins/AM, com registros de cotas dos últimos 51 anos, que vai de
1967 a 2018. O regime hidrológico do rio Amazonas apresenta ascensão lenta e recessão
acelerada, resultante do regime equatorial alterado. O ano que registrou a máxima
histórica foi 1971, com a cota no mês de junho chegando 1079 cm e a mínima, no ano
de 2010, com valor de -186 cm.
As informações geradas pelo presente trabalho configuram- se importantes
subsídios para o futuro estudos sobre vazante e enchente do rio Amazonas, além de
contribuir para planejamento de projetos que necessitam dos dados locais sobre níveis
da lamina d’água da bacia Amazônica.
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AVALIAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA AMAZÔNICA COMO
FERRAMENTA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Edelson Gonçalves Marques1
Andrei Tavares Fernandes1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2
Ieda Hortêncio Batista 3
Joecila Santos da Silva4

Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
A água está contida em todos os espaços terrestres, na hidrosfera, atmosfera e
litosfera e caminha em um sistema que constitui o ciclo hidrológico, em cujo sistema a
precipitação representa o elo entre os fenômenos meteorológicos propriamente ditos
e os de escoamento superficial do solo Chow et al. (2000). Os rios são cursos de águas
responsáveis pelo escoamento superficial, que são alimentados pelas águas pluviais
Christofoletti (1981). Na bacia Amazônica, o regime dos rios, se define de acordo
com a variabilidade pluviométrica e no nível de pulsação de áreas de inundações
distinguindo a sazonalidade do ciclo anual da fase aquática e terrestre. Acontecendo
eventos extremos apresentados por consequências peculiares relacionadas às condições
atmosféricas com as alterações pelas mudanças climáticas, conforme Vale et al. (2011).
A precipitação é uma das variáveis relevante para o monitoramento meteorológico
e exerce função imprescindível para o estudo na climatologia e hidrologia. Além de
ser fundamental nesses campos de estudos, possui relevância na gestão dos recursos
hídricos e na implementação dos instrumentos de gestão estabelecida pela Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela “lei das águas” do Brasil, Lei
nº 9.433/1997 MMA (1997).
A lei das águas do Brasil elenca como instrumentos de implementação da
PNRH, o plano de recursos hídricos, o enquadramento, a outorga, a cobrança
e o sistema de informações de recursos hídricos. Esse último, é o instrumento que
subsidia a implantação dos demais, pois reúne dados e informações dos processos de
implementação, possibilitando a troca de informações, retroalimentando o sistema e
integrando os entes que compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH).
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As precipitações possuem relações direta com as vazões, principalmente
no que envolve os eventos extremos como secas e enchentes ANA (2016). Com o
monitoramento desse fenômeno hidrológico é possível estabelecer os padrões de
alterações extremas, além da caracterização e da associação a fatores principalmente
das atividades antrópicas, como o desmatamento, urbanização, agricultura entre
outros.
O objetivo deste trabalho foi analisar os dados da estação pluviométrica 256000,
situado na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, durante o período de 1961
– 1998, objetivando a caracterização das chuvas na abrangência da cidade. Gerando
informações que possa contribuir para a gestão dos recursos hídricos, fundamentado
na configuração da Bacia Hidrográfica como base territorial de gerenciamento, de
integração que possibilita os usos múltiplos de seus recursos e na proteção de corpos
de água.
2 CARACTERIZAÇÃO DA PLUVIOSIDADE
2.1 Área de estudo
O município de Parintins está localizado na parte leste do estado do Amazonas,
na sub-região do baixo Amazonas, na margem direita do Rio Amazonas, com distância
aproximada de 400 km da capital do estado, Manaus, conforme a figura 1 . O município
ocupa uma área de 5.956,373 km², no limite fronteiriço com o estado do Pará e possui
uma população estimada de 113.168 habitantes em 2018 , segundo o IBGE (2019).
Hidrograficamente, o município localiza-se na Bacia do rio Amazonas. Essa
bacia hidrográfica abrange uma área de drenagem 6.112.000 km2, além de envolver
oito países da América do Sul, limita-se ao norte com os Escudos das Guianas, ao sul
pelo Escudo Brasileiro, a oeste e sudoeste pela Cordilheira dos Andes e limitando-se a
planície leste e sudeste com oceano Atlântico Silva (2010).
Além da grandeza em extensão Filizola et al. (2009), descrevem que a Bacia
Hidrográfica do Amazonas possui, de acordo com a sistematização de estudos
científicos desde 1950, o percentual de 16 a 20% de contribuição no somatório total
da água doce que os rios do mundo despejam nos oceanos. Outra, característica,
refere-se à cobertura vegetal, que apresenta tanto áreas com floresta tropical úmida
predominantemente, quanto floresta de cerrados.
O ciclo hidrológico da bacia possui grande variedade de precipitação,
intrinsicamente ligados aos processos meteorológicos locais e regionais, que mantêm
a característica de clima úmido na sua grande parte. A precipitação média na bacia
é 2200 mm. ano-1, com médias excepcionais de 3000 mm ano-1 próximo da foz do
Amazonas, no litoral do estado do Pará ESPINOZA et al. (2009). Em outras porções da
bacia como centro-norte e sul-sudeste apresentam precipitações médias de 1750 mm
ano-1, de acordo com Salati e Marques (1984).
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Figura 1 – Mapa - área de estudo e localização da estação pluviométrica.

Fonte – Andrei Fernandes.

2.2 Dados
A estação pluviométrica utilizada para a coleta de dados está localizada
no município de Parintins, margem direita do rio Amazonas, a leste do estado do
Amazonas, nas coordenadas geográficas de 2°37’20.73” S e 56°43’38.18” O, conforme
pode ser observado na figura 1. Os dados foram obtidos através do site Hidroweb, do
Sistema Nacional de Informações Sobre Recursos Hídricos – SNIRH (www.snirh.gov.
br/hidroweb). Foram utilizados dados referentes ao intervalo dos anos de 1961 a 1998,
totalizando assim, 32 anos com dados disponíveis. Nesse período, os anos de 1970,
1971, 1972, 1973 e 1974, não possuem dados disponíveis e não foram processados.
Informações sobre a estação pluviométrica:
▪ Nome da estação: Parintins
▪ Código: 00256000
▪ Município: Parintins
Além dos dados pluviométricos, foi utilizado uma imagem do satélite CBERS-4,
do sensor Pan, de 10 m de resolução por pixel, nas bandas 4 e 2, para a composição da
RGB (4,2,4), processadas no soft ArcMap Desktop versão 10.5, da ESRI, para elaboração
do mapa de localização da estação.
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2.3 Índice diário pluviométrico
Figura 2 – Gráfico - chuva diária no rio Amazonas, em Parintins (1961 – 1998).

Na Figura 2 incluem-se os dados de precipitação diária para os anos de 1961 a
1998, da Estação Pluviométrica Parintins. Observa-se que o dia de maior precipitação
ocorreu em 09/03/1998, com um acumulado diário de 160,10 mm. Sendo tais oscilações
normais no período chuvoso de janeiro a julho de cada ano e menor precipitação
nos meses de agosto a dezembro. Entre os anos de 1970 a 1974 não houve dados
pluviométricos.
2.3 Chuva média mensal
A figura 3 apresenta a média climatológica de precipitação para o período de
estudo da Estação Pluviométrica Parintins. O máximo de precipitação ocorreu no mês
de junho, com 846,70mm de chuva, enquanto o mínimo ocorreu no mês de novembro,
com 163,4 mm de precipitação.
Figura 3 – Gráfico - chuva média mensal de precipitação no rio Amazonas, em
Parintins (1961 – 1998).
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2.4 Máximas e mínimas anuais
Na figura 4 observam-se as máximas (linha azul continua) e mínimas (linha vermelha
contínua) anuais de precipitações, para o período de estudo. Os valores variaram de
190,20 mm, no ano de 1984 a 691,10 mm, no ano de 1985, correspondentes à máxima
histórica e a mínima das máximas, respectivamente. A média das máximas anuais
(linha amarela tracejada) equivalem a 433,15 mm. Quanto as mínimas anuais, variaram
de 1 mm, no ano de 1962 a 91,7 mm, no ano de 1993, correspondendo à mínima histórica
e a máxima da mínima, respectivamente. A média das mínimas anuais (linha cinza
tracejada) corresponde à 27,57 mm.
Figura 4 – Máximas e mínimas anuais de precipitação no rio Amazonas, em Parintins
(1961 – 1998).

2.5 Acumulado anual de precipitação
Figura 5 – Acumulado precipitação anual no rio Amazonas, em Parintins (1961 – 1998).

378

A Figura 5 expressa o acumulado anual de precipitação durante o período
de estudo. Nesse caso, o ano que com maior precipitação, ou seja, mais úmido dos
registros do posto pluviométrico, foi 1989, com 3.387,90 mm. Por outro lado, o ano
mais seco foi 1983, com 1.282,30 mm.
2.6 Discussões
Nos anos em que foram monitorados houve uma oscilação na pluviosidade
na cidade, sendo que de janeiro a julho chuvas mais intensas e de agosto a outubro
período de estiagem com uma precipitação e volume de chuva bem menor, e novembro
e dezembro começa a chover com mais frequência. Essas oscilações determinam a
pulsação da bacia hidrográfica, de forma que, o período da enchente começa com uma
variação em dezembro a junho e a vazante determinada pela diminuição do volume
de chuvas na cidade referencia-se de meados de julho a final de novembro.
Destacando na década de 60 a 70 os períodos de chuvas eram mais intensos
com menos oscilações no período. Na década de 80 e 90 períodos chuvosos e com
mais oscilações nos anos. Do mesmo modo que, na década de 80 foi o ano de 1983 com
menos chuvas nesse espaço de tempo equiparando as décadas o volume de chuva não
tem alteração significante.
Pode-se destacar os regimes hidrológicos na bacia amazônica tem influência
direta dos períodos de maior intensidade de chuvas, assim como, sua estiagem na
região ganhando maior importância nos períodos sazonais descrita por Filizola et al
(2002), que classifica quatro tipos de regimes hidrológicos sendo:
• Regime tropical austral representando por um só pico de cheia no
primeiro semestre do ano, característico do hemisfério sul e com atuação
dos rios Purus, Madeira e seus afluentes, Xingu e Tapajós;
• Regime tropical boreal representado pelo Rio Branco com apenas um
pico de cheia no segundo semestre;
• Regime equatorial sendo originário pelo Rio Negro, Içá e Japurá com
sua cota máxima nos meses de junho e julho;
• Regime equatorial que tem como rio principal o Rio Amazonas e
Solimões sofre a ação dos três primeiros processos hidrológicos.
Esses regimes são notadamente descrito por Stemberg (1998) que relata o
período sazonal na Região Amazônica de forma diferenciada na cabeceira e na sua foz
de acordo com a pluviosidade, que apresenta inicio da enchente a partir de março na
bacia rio negrina e uma diminuição pluviométrica no regime boreal, também há uma
diminuição da precipitação nas bacias tributarias meridionais, seguindo no mês de
junho na bacia na bacia do rio Purus, entretanto o índice de chuvas cresce no alto Rio
Branco.
À medida que, diminui a precipitação no hemisfério norte, no hemisfério sul
atinge o regime mínimo, ressaltando a existência de um período de enchente e um
período de vazante que contribuem com a sazonalidade bem distinta nos rios da Bacia
Amazônica.
A bacia amazônica tem como rio principal o Amazonas que recebi descargas de
inúmeros afluentes como destaca Soares (1989), “os perfis longitudinais dos grandes
rios da Bacia Amazônica revelam dois tipos de cursos de águas: rio de planície e
rios de planaltos”. Diferenciando por sua geologia e relevo com seus tributários de
águas claras advindo das planalto brasileiro, águas brancas originário da planície e
águas pretas tendo suas nascentes no planalto das Guianas. De forma que, o regime
pluviométrico acontece em diferentes meses e a intensidade de suas chuvas na região.
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O cenário hidrológico está relativamente intrínseco com as condições
pluviométricas em seus períodos sazonais, é de extrema importância para a região o
monitoramento das chuvas que tem em seu bojo as relações com as variações climáticas
e com os fenômenos climáticos (El Niño e La Niña), assim também, como as ações
antrópicas identificados pelos desmatamentos e assoreamento dos rios. Trazendo
possibilidades de um melhor gerenciamento dos recursos naturais na gestão hídrica e
alternativas de melhor desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas da região
amazônicas.
Esses períodos predefinidos naturalmente estabelece uma ligação do homem
ribeirinho e suas culturas pela inundação de suas várzeas e a modificação da paisagem
nos rios amazônicos. Portanto o sistema de informações que é um instrumento da
política nacional e estadual de gerenciamento dos recursos hídricos, podem identificar
os períodos extremos e facilitar as informações da Bacia hidrográfica para melhor
gestão e planejamento.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho teve por objetivo analisar os dados da Estação pluviométrica
256000 durante o período de 1961 – 1998. Os dados analisados retratam os índices
pluviométricos, sua variabilidade espaço temporal e as oscilações no período sazonal,
que ofereceram um melhor entendimento do comportamento climático da precipitação
na cidade de Parintins. O máximo de precipitação ocorreu no mês de junho, com 846,70
mm, enquanto o mínimo ocorreu no mês de novembro, com 163,4 mm de precipitação.
No estado do Amazonas há uma carência de informações pluviométricas nos
municípios, pois, são limitados pela questão logística e em alguns casos pela degradação
dos dados, portanto a sistematização desses dados pode oferecer informações que
subsidiam a gestão hídrica, principalmente quanto ao monitoramento, bem como
abastecer o Sistema de Informações Sobre Recursos Hídricos no estado.
Os instrumentos de gestão denominados pela lei das águas são cinco da política
nacional e nove da política estadual, um dos mais relevantes é o plano nacional e
também o plano estadual de recursos hídricos, estes darão suporte a implementação
aos outros instrumentos para o gerenciamento da bacia hidrográfica e sua aplicação
na construção de uma gestão participativa, descentralizada, integrando o estado,
superando as dificuldade que tem na administração dos recursos hídricos.
A necessidade de sistematizar as informações e transformar em dados, gerando
maior conhecimento da pluviosidade na cidade, constituindo aplicabilidade de
ações nas gestões das bacias hidrográficas como unidade de compartimentação e
planejamento nos períodos de sazonalidade da bacia hidrográfica.
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INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: ENQUADRAMENTO
UM PANORAMA ATUALIZADO
Valério Magalhães Lopes1
Alan Gomes Mendonça2
Catia Eliza Zuffo3
Eixo 1: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes
da água é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos hídricos conforme
a Lei n° 9.433 de 1997. Esse instrumento visa estabelecer metas de qualidade de água
a ser alcançada ou mantida, em um segmento do corpo d’água conforme os usos
pretendidos, de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005.
A base legal do enquadramento dos corpos d’água são principalmente resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), sendo elas a Resolução CONAMA n° 357/2005, Resolução
CNRH n° 91/2008 e a Resolução CONAMA n° 396/2008. Assim para implementação
do enquadramento é de fundamental importância o conhecimento das resoluções que
são a base da metodologia de elaboração desse instrumento.
O enquadramento pode ser considerado uma ferramenta de planejamento
que visa melhorar a qualidade das águas, melhorando a gestão desse recurso, tendo
isso em vista a Resolução n° 91 de 2008 no seu Art. 2°, §1º diz que, o enquadramento
corresponde ao estabelecimento de objetivos de qualidade a serem alcançados através
de metas progressivas intermediárias e final de qualidade de água. Portanto, visa
estabelecer o nível qualitativo de um corpo hídrico, promovendo a manutenção da
característica do uso mais restritivo em termos de qualidade, para que possa garantir
água em boa condição para seus usuários.
A mesma Resolução n° 91/2008 define as etapas a serem realizadas para se
propor o enquadramento dos corpos d’água, são elas: I – Diagnóstico; II – Prognóstico;
III – Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; e IV – Programa
para efetivação.
Cada uma dessas etapas possui características próprias de estudos da área
da bacia do corpo d’água a ser enquadrado, levando em consideração diferentes
aspectos, históricos, sociais, econômicos e ambientais. Essas etapas visam ampliar o
conhecimento sobre a qualidade atual do corpo d’água, além de abordar toda a questão
social e econômica envolvida no seu entorno.
Esse instrumento ainda é pouco implementado no Brasil devido as dificuldades
encontradas para sua execução, de acordo com a ANA (2007) a implementação do
instrumento de enquadramento no país é muito pequena tanto nos corpos d’água
federais quanto nos estaduais, sendo os maiores motivos para o não avanço desse
1
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sistema, o desconhecimento do instrumento, a dificuldade na aplicação da metodologia
e a prioridade dada a outros instrumentos.
Entretanto existem alguns exemplos de enquadramento no Brasil que conforme
ANA (2013a) vem obtendo resultados positivos no processo de melhoria de qualidade
da água, que cita como exemplo o Lago Paranoá em Brasília, o projeto de despoluição
do Rio Tietê, entre outros, o que mostra que um enquadramento bem elaborado é um
grande colaborador para a gestão da qualidade da água em nosso país.
Para que o enquadramento seja efetivado em todas as regiões do país se faz
necessário que todas as áreas de planejamento trabalhem em conjunto, para que o
responsável pela efetivação do enquadramento que é o Comitê de Bacias Hidrográficas,
possa negociar e definir os recursos necessários para atingir assim metas definidas
(ANA, 2013a).
Assim averiguando a estrutura legal do enquadramento e a sua real efetivação
este trabalho teve por objetivo identificar a situação do enquadramento dos corpos
hídricos por meio de análise de conteúdo da base legal dos rios enquadrados no Brasil.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e Métodos
Para realização desse trabalho foi realizado levantamento bibliográfico de
relatórios técnicos, artigos e bases de dados disponibilizados principalmente pelas
agências reguladoras como a Agência Nacional de Águas (ANA), no contexto nacional,
e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), no contexto estadual.
Foi observado o número de bacias com rios enquadrados, as classes determinadas, as
regiões com maior número de corpos d’água enquadrados e as regiões com baixo ou
nenhum corpo d’água enquadrado.
A base legislativa a respeito do enquadramento foi consultada para analisarmos as
condições legais, tendo em vista que o enquadramento só é efetivamente aplicado após
publicação de decretos, portarias, resoluções e outros documentos jurídicos. Assim foi
possível conhecer a base legal dos rios brasileiros em diferentes regiões e seus aspectos
característicos.
A análise documental foi realizada baseando-se em Bardin (2009), onde através
da análise de documentos é possível a formação de estruturas textuais com o objetivo
de interpretar as informações e os dados, com diversas técnicas, produzindo uma
análise específica de determinado assunto. As análises foram realizadas até o fim do
ano de 2018.
2.2 Resultados e discussões
A implementação do enquadramento dos corpos d’água ainda é restrita devido
ao pouco conhecimento sobre o instrumento, às dificuldades metodológicas para sua
aplicação e o baixo interesse de ações de gestão e de recursos fundamentais para sua
efetivação.
Um conjunto de ações deverá ser realizado para a ampliação e efetivação do
enquadramento nas bacias hidrográficas, principalmente com relação à capacitação
técnica e aperfeiçoamento das legislações, além do desenvolvimento e aprimoramento
de métodos e técnicas que possibilitem a utilização racional da água e a redução dos
prejuízos ao meio ambiente (BRITES, 2010).
O enquadramento dos corpos d’água deve ser visto como um instrumento de
planejamento, pois deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas
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nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos nos corpos d’água para
atender às necessidades estabelecidas pela comunidade (ANA, 2013b). Analisando
o panorama dos enquadramentos no Brasil, verifica-se que há apenas três rios de
domínio da União enquadrados sendo eles: Paraíba do Sul; Paranapanema e o São
Francisco (ANA, 2018a).
A base legal do enquadramento do rio Paraíba do Sul baseia-se na Portaria
MINTER n° 86, de 4 de junho de 1981, a qual estabelece as seguintes classificações: rio
Paraíba do Sul, das cabeceiras até a barragem de Santa Branca Classe “1” ; da barragem
de Santa Branca até a cidade de Campos, no Estado do Rio de Janeiro Classe “2” ;
da cidade de Campos até sua foz Classe “3”. O rio Paraíba do Sul nasce na cidade
de Areias (SP) com o nome de Paraitinga e passa a se chamar Paraíba do Sul após a
confluência com o rio Paraibuna, que nasce também na Serra da Bocaina, em Cunha
(SP). A confluência dos dois rios formadores ocorre próximo do município paulista de
Paraibuna, tendo um percurso de 1150 quilômetros (AGEVAP, 2011 apud AVELLAR,
2015).
A gestão do rio Paraíba do Sul é complexa devido aos seus diversos usos
(abastecimento humano; geração de energia; uso industrial, das mais variadas áreas;
agrícola e pesqueiro) e ao mesmo tempo em decorrência da sua estratégica localização
geográfica e da importância socioeconômica, abrangendo áreas de três significativos
Estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além de apresentar
desempenho econômico que representa 10% do PIB de todo o país (AVELLAR, 2015).
O enquadramento do rio Paranapanema foi realizado em reunião do
CEEIPEMA (Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio
Paranapanema) em 17 de setembro de 1980 sendo aprovada a seguinte proposta final
de enquadramento: Classe 1: das cabeceiras até a confluência do rio Turvo (esgotos de
S. Miguel Arcanjo); Classe 2: da confluência do rio Turvo até sua foz no rio Paraná.
Porém após a publicação da Resolução CONAMA nº 357/2005, surge a
necessidade de rever as classes, pois a referida base legal diz que para o enquadramento
dos rios de domínio da união, os rios localizados em Unidades de Conservação de
Proteção Integral sejam enquadrados em Classe Especial, sendo assim surge a proposta
de classificação das nascentes localizadas nos Parques Estaduais Carlos Botelho e o
Parque Estadual Nascentes do Paranapanema serem classificadas em Especial (ANA,
2016a), sendo necessária a revisão para a readequação do enquadramento dos corpos
d’água da bacia.
A Portaria nº 715/MINTER/IBAMA, de 20 de setembro de 1989 diz respeito
ao enquadramento do rio São Francisco e dispôs o seguinte: das nascentes até a
confluência com o ribeirão das Capivaras (Classe Especial); da confluência com o
ribeirão das Capivaras até a confluência com o rio Mombaça (Classe 1); da confluência
com o rio Mombaça até a sua foz no Oceano Atlântico (Classe 2). Este rio é de inegável
importância para o desenvolvimento econômico e social da região nordeste e para a
manutenção do modo de vida de inúmeras populações ribeirinhas, tem uma extensão
de 2.700 km e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando pela Bahia e
Pernambuco, chegando ao Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe,
banhando, em seu trajeto, 504 municípios brasileiros (SPÍNOLA et al, 2016).
A dificuldade da implementação do enquadramento dos corpos hídricos
pode ser observada quando analisado o Conjuntura 2016, tal documento diz que
em 2015 não foram aprovadas propostas de enquadramento de rios de domínio
federal. Em relação às bacias hidrográficas de rios de domínio estadual, no ano de
2015 foram aprovados, no âmbito dos respectivos conselhos estaduais, os seguintes
enquadramentos: Rio Grande do Sul: Resolução nº 172, publicada em 15/07/2015, que
aprova o enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí;
e Espírito Santo: Resolução CERH nº 005/2015 de 17 de junho de 2015, que dispõe
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sobre a homologação do enquadramento dos corpos de água apresentado pelo Comitê
de Bacia Hidrográfica do rio Benevente (ANA, 2016b).
O relatório pleno do Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil de 2017 diz
que no ano de 2016 apenas 12 Unidades da Federação possuíam atos normativos que
enquadram total ou parcialmente seus corpos d’água e ainda apenas 125 bacias com
enquadramento (ANA, 2017).
Ao analisarmos o Conjuntura 2018, poucos avanços são percebidos, tal
documento apresenta que apenas 13 Unidades da Federação possuíam atos normativos
que enquadram total ou parcialmente seus corpos d’água, que para rios de domínio
federal não foram aprovados propostas de enquadramento e no âmbito estadual
apenas os estados do Paraná e São Paulo aprovaram normativos relacionados a
enquadramento:
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Paraná aprovou por meio da Resolução nº
101 de 2017, entre outros critérios, a recomendação aos comitês de bacia hidrográfica do
Paraná de que se considere as classes especial, 1, 2 e 3, a partir do ano 2040 nos estudos
de qualidade de água que nortearão o enquadramento. O Conselho também aprovou a
atualização do enquadramento dos corpos d’água superficiais na área de abrangência do
Comitê das Bacias dos rios Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, mediante Resolução n°
102/2017. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo referendou a proposta
de alteração da classe do Rio Jundiaí, em determinados trechos, de classe 4 para classe 3,
conforme Deliberação n.º 202 de 2017. (ANA, 2018b, p. 37).

Porém o que é ainda mais alarmante é que diversos corpos d’água brasileiros
não apresentam qualidade compatível com a classe em que foram enquadrados,
predominando os pontos com índice de conformidade ao enquadramento (ICE)
péssimo conforme figura 1 (ANA, 2017).
Figura 1 - Mapa do Índice de Conformidade ao Enquadramento - ICE (2001 - 2015).

Fonte: ANA, 2017.
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Dos 2340 pontos analisados, 1143 apresentam ICE péssimo e 831 ICE ruim, 2038
pontos são classificados como classe 2, as desconformidades se tornam regra em águas
já impactadas, e 86% dos pontos dessa classe apresentam ICE péssimo ou ruim para a
classe 2, os resultados mostram uma distância entre realidade do enquadramento dos
corpos d’ água em classes de usos preponderantes conforme padrões de qualidade das
águas superficiais do Brasil e os padrões adotados no instrumento legal (ANA, 2017).
É impossível observar através das análises documentais, que de todas as
regiões do país, a Norte é única que não apresenta nenhum corpo hídrico devidamente
enquadrado, o que pode ser prejudicial para as águas da região amazônica, tendo em
vista que o enquadramento é uma ferramenta fundamental para a gestão adequada
desse recurso.
Se levarmos em consideração que a região Norte possui a maior reserva de água
doce superficial do país (ANA, 2010), o processo de enquadramento é extremamente
necessário para que se evite a degradação desse recurso, já que um dos principais
problemas da região é a falta de serviços de tratamento de esgoto com menos de 10%
da população atendida (TUNDISI, 2014), que afeta diretamente a qualidade das águas.
A aplicação deste importante instrumento para gestão dos recursos hídricos
depende de algumas evoluções como: I - capacitação técnica, pois atualmente há
poucos técnicos na área de qualidade da água e menos ainda na área de gestão, aliado
a falta de entendimento do sistema de gestão dos recursos hídricos; II - modernização
institucional, as instituições têm dificuldade de trabalhar com os novos instrumentos
e a integração entre eles não é bem compreendida; III - mudanças normativas, pois a
resolução 357/2005 tem sérios defeitos conceituais, é incompleta , antiga e de difícil
aplicação (PORTO, 2008).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise documental do enquadramento dos corpos d’água, foi
possível perceber que o processo de implementação está sendo realizado de forma
lenta e com dificuldades por todas as regiões brasileiras. Foi observado que das
ferramentas da Política Nacional de Recursos Hídricos a menos conhecida pela
população, encontrando maior dificuldade para ser concretizada, principalmente
pelas etapas necessárias para sua execução, já que exige diversos tipos de estudos e
recursos financeiros muitas vezes indisponíveis.
Identificamos que mesmo nas bacias com rios já enquadrados, existe uma
dificuldade em manter a classificação proposta, já que o índice de conformidade ao
enquadramento demonstra péssimos resultados no alcance dos objetivos propostos.
Outra abordagem é a diferença da implementação do enquadramento por regiões,
onde foi identificado que a região mais rica desse recurso não apresenta um corpo
hídrico enquadrado, dificultando a gestão dos mesmos. Assim, é visível a necessidade
de melhoria no processo de enquadramento dos corpos d’água do Brasil, aprimorando
o conhecimento sobre o instrumento e maior investimento na sua implementação.
O enquadramento deve ser visto como uma bússola que aponta para onde e
em quais condições a sociedade deseja que seus rios “naveguem”, não deve ser visto
como uma mera formalidade, mas sim como um orientador para o funcionamento
de outros instrumentos, como a outorga, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e
licenciamento ambiental, findando na melhoria da gestão das bacias hidrográficas.
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ESTIMATIVA DE ÁGUA VIRTUAL UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE SOJA NO
SUDOESTE GOIANO COMO EXEMPLO DA IMPORTÂNCIA DO INSTRUMENTO DE
COBRANÇA DE ÁGUA BRUTA.
Diogo Lourenço Segatti1
José Alves Neto2
Lucijane Monteiro de Abreu3
Eixo 1: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Diferentemente da água como mineral, a parcela de água doce acessível à
humanidade, no modelo de desenvolvimento moderno e à custos conciliáveis com
seus múltiplos usos, é denominada “recursos hídricos”. Sendo assim, os recursos
hídricos tratam-se das águas de diversas fontes disponíveis para uso.
É muito comum a crença de que o recurso hídrico, após outorgada em sua
retirada do corpo hídrico, já foi devidamente compensada. Porém o entendimento de
que no planeta Terra a água se torna cada vez um produto mais escasso, seja em relação
a sua qualidade ou quantidade, ainda é negado ou desconhecido por muitos, seja por
se depararem com rios fluindo normalmente nos “fundos de suas propriedades” ou
pelo próprio desconhecimento e/ou desinformação.
Da totalidade de água do planeta, apenas 2,53% refere-se a água doce própria
para o consumo conforme aponta Shiklomanov e Rodda (2003) e de acordo com o Banco
mundial (2016) 13,22% desta reserva se encontra no território brasileiro. Portanto, o
Brasil possui em seu território uma das maiores disponibilidades de água doce do
mundo.
Isso traz um aparente conforto, porém os recursos hídricos estão distribuídos
de forma desigual no território brasileiro, espacial e temporalmente. Esses fatores,
somados aos usos da água pelas diferentes atividades econômicas nas bacias
hidrográficas brasileiras e os problemas de qualidade de água, geram áreas de conflito.
(ANA, CONJUNTURA pág. 05)
Dessa forma, pode-se dizer que a água é motivo de disputa no país pela
impossibilidade de atendimento de todos os usuários de maneira plena e se levarmos
em consideração o crescimento populacional teremos novos conflitos surgindo nos
próximos anos, em um cenário já estabelecido em que a água não sofre tarifação
alguma, o que seguramente provoca desvalorização deste recurso.
A demanda por uso de água no Brasil é crescente, com aumento estimado de
aproximadamente 80% no total utilizado nas últimas duas décadas e a previsão é de
que, até 2030, a retirada aumente 24%.
O histórico da evolução dos usos da água está diretamente relacionado
ao desenvolvimento econômico e ao processo de urbanização do país (ANA,
CONJUNTURA pág. 29) e, portanto, se torna impreterivelmente necessário a valoração
da água como base para sua cobrança a fim de promover o seu uso racional evitando
má utilização e consequentemente minimizando conflitos.
1
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Ainda segundo a agência Nacional de Águas, o principal uso de água no país,
em termos de quantidade utilizada, é a irrigação e nesse sentido a percepção do Brasil
como um dos maiores produtores mundiais de grãos, para os mercados interno e
externo, evidencia uma elevada demanda de água para este setor provocando embates
com os outros setores usuários em várias bacias hidrográficas espalhadas pelo país.
Com a finalidade de minimizar estes conflitos ou pelo menos reduzi-los, realizar
o melhor aproveitamento dos recursos hídricos e potencializar a gestão dos recursos
hídricos para que possa atender os preceitos de eficácia e eficiência, é primordial o
entendimento da água incorporada na produção, seja ela agrícola, industrial ou
energética.
A água é transportada de forma invisível, embutida em praticamente todos os
bens de consumo e a isto se atribui o nome de água virtual. E para que possamos
efetivar os preceitos estabelecidos na Lei da Águas, este fenômeno deve ser avaliado
quando se realiza qualquer ensaio sobre temas como um mercado de água ou até
mesmo sobre a validação do processo de cobrança pelo uso de água bruta.
Sendo assim, a partir de um entendimento de que a “água virtual é insumo
produtivo, volume aquoso que torna exequível a produção mercantil, transferível
internacionalmente, por meio do comércio exterior” (Hoekstra e Hung, 2002),
demonstraremos a incorporação deste bem no processo produtivo da soja na região
do Sudoeste Goiano como exemplo da necessidade real e imediata de estabelecer
um valor razoável e a consequente cobrança pelo uso dos recursos hídricos de forma
sistemática e valendo-se das lógicas econômicas e de mercado.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA, PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO
No início do século XIX, quando Goiás era constituído ainda por muitos
latifúndios improdutivos, José Rodrigues de Mendonça e sua família mudaram de
São Paulo, para terras às margens do rio São Tomás, onde tomaram posse delas e,
assim, começaram a escrever a história de Rio Verde e este desbravamento tornou-se
o embrião do município hoje.
O Grande marco de arrancada para o desenvolvimento aconteceu em 1970 com
a abertura dos cerrados. A agricultura começou a florescer e atraiu agricultores de São
Paulo e da região Sul, que trouxeram maquinários, tecnologias, recursos e experiências
que transformaram o município no maior produtor de grãos de Goiás e um dos
destaques do país. (IBGE 2018).
Tanto a atual cidade de Rio Verde como a região são conhecidas por serem um
dos cinturões de produtividade agrícola do Estado de Goiás e do Centro-Oeste Brasileiro
e suas águas, além de destinada a irrigação, são utilizadas para abastecimento público
e no processo produtivo do setor industrial principalmente do ramo alimentício.
Dessa forma a disputa pela água na região é um traço marcante. Considerando
os usos de água no município de Rio Verde, por exemplo, outorgados e não outorgados,
constata-se um comprometimento da vazão outorgável em mais de 100% no manancial
que abastece a cidade e as grandes indústrias locais evidenciando um conflito pelo uso
das águas (SEMAD GOIÁS).
Como soluções destes impasses alguns trabalhos vêm sendo realizados dentro
das entidades colegiadas com atribuição de deliberação sobre assuntos afetos aos
recursos hídricos, mas as discussões se estendem pelos planos da companhia de
Saneamento de Goiás – SANEAGO, que pretende buscar águas mais distantes, pelas
pautas do ministério público estadual que requer soluções e pela própria demanda
populacional.
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Retomando a questão da produção agrícola que tem elevada expressividade,
esse tipo de produção exprime tanta relevância regional que foi fundada em Rio
Verde-Goiás, no ano de 1975, a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do
Sudoeste Goiano – COMIGO, exclusivamente para tratar os assuntos afetos a este tipo
de produção.
Foi criada inicialmente por produtores rurais do Sudoeste goiano que estavam
dispostos a mudar o perfil da agropecuária regional, instituindo novos conceitos de
produção, comercialização e incentivo ao uso de insumos modernos, de tecnologias
inovadoras. Para tanto-se instalou um grande sistema armazenador e partiu para a
transformação de matérias-primas, espalhando-se inclusive por outros municípios.
O referido termo sudeste goiano se refere aos 18 municípios desta região do
estado (figura 1) (Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão
do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás,
Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás e Santa Rita do Araguaia,
Santo Antônio da Barra e Serranópolis) que direcionam sua produção à cooperativa,
funcionando como entrepostos de recebimento enquanto no município de Rio verde
funciona e sede e matriz da empresa sendo onde ocorre todo o processo produtivo.
Figura 1: Regiões de planejamento do Estado de Goiás. FONTE: SEGPLAN/SEPIN –
Superintendência de Estatísticas, Pesquisas e Informações Socioeconômicas.
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De acordo com a COMIGO que realiza o beneficiamento, industrialização e
comercialização de produtos agropecuários dos associados desta região, no que se
refere ao complexo da soja (grão, farelo, óleos bruto, refinado e degomado), na safra
2017/2018 a empresa recebeu em 2.040.000 toneladas de soja (ou 34.000.000 sacas de
soja).
Desse volume de grãos, 78% vira farelo, 19,8% vira óleo bruto e o restante se
perda no próprio processo produtivo e de transporte. São processadas em torno de
1.500.000 toneladas (27.000.000 de sacas) e o restante 420.000 toneladas (07 milhões de
sacas) da soja em grão são destinadas à exportação principalmente para Europa, China
e Índia.
Para se ter ideia, a cada 24 horas, são processadas 5.500 toneladas de soja e
para realização desse processo utiliza-se a quantidade aproximada de 120 m³/h na
caldeira e resfriamento, porém 80% da água circula em circuito fechado o que reduz o
consumo.
Apesar destes números, não consideraremos no neste trabalho a água gasta
no processo produtivo de subprodutos da soja ou outros consumos que porventura
possam ser considerados como usos consuntivos do processo de produção de seus
derivados.
Para exemplificação da importância da cobrança de Recursos Hídricos, nesse
trabalho levaremos em consideração somente a quantidade de grãos exportados
referentes a esta safra de 2017/2018 que perfaz o total de 420 mil toneladas.
Demonstraremos a quantidade de água é necessária para a produção deste volume de
grãos e o valor de cobrança passível de ser atribuído a este recurso.
2.2 METODOLOGIA PARA VALORAÇÃO DA ÁGUA VIRTUAL
Primeiramente é importante ressaltar que não existe uma única metodologia de
quantificação da água para qualquer processo produtivo. Muitas são as variáveis que
podem ser consideradas, como por exemplo a contabilização ou não da água da chuva.
Vários são os métodos para contabilizar a volumetria de água associada
a produção de soja, porém todas estão relacionadas a equações que se referem: a
quantidade de água utilizada, a área irrigada e a produção, que ainda demonstram
variabilidade à medida que mudam os solos e o clima.
Podem entrar também nestas equações, fatores de alteração como quantidade
de água no solo, evapotranspiração e perdas de água nos diferentes equipamentos
de irrigação (aspersores, pivôs, canhões…) e por este motivo aparecem, na literatura,
diferentes valores referentes a quantidade de água para a produção de soja. Em virtude
disso, consideraremos nesse trabalho três destas formas de mensuração.
Para contabilizar essa volumetria, associada às exportações do complexo da
soja, no caso apenas a soja em grãos, a prática utilizada pelo indicador water footprint
(pegada hídrica) indica que para produzir uma tonelada de soja em grão ou farelo
necessita-se de 2.201 m3 de água. Este indicador leva em consideração os resultados da
utilização do que denomina: água verde, água azul e água cinza consistindo em uma
metodologia de cálculo mais complexa.
De acordo com a COMIGO, detentora do conhecimento empírico proveniente
do trabalho com a soja e da observação de dados, para cada quilo de soja em grão
produzido são gastos aproximadamente 2525 litros de água enquanto para a produção
de óleo de soja chega-se à quantia e 5405 litros de água.
Já a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA aponta que
para a produção de um quilo de soja sejam necessários 1500 litros de água.
Todas as três formas de valoração são passíveis de credibilidade, porém
apresentam valores diferentes. O que as difere é a consideração de variáveis como por
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exemplo a supramencionada água da chuva, que sendo contabilizada no processo, não
há como ser precificada.
Porém, como ocorre a necessidade de identificarmos uma variável, um valor
de água utilizado para esta produção, optamos por empregar como parâmetro, uma
média entre os três resultados apresentados sendo que daqui por diante adotaremos o
valor médio de 2000 litros de água para a produção de um quilo de soja em grão.
Ademais, apesar das diferenças entre os valores, verifica-se que os três
apresentados são bastante próximos e obstante a querer estimar um valor exato da
quantidade de recursos financeiros deixados de ser recebidos sem a devida cobrança
de recursos hídricos a importância deste trabalho remete ao entendimento de que
a utilização destes valores na gestão de recursos hídricos possibilitaria sustentação
financeira ao sistema.
O objetivo final é entender que há um recurso disponível e apresentar um valor
médio aproximado ao que seria arrecadado com a cobrança para colaborar com todas
as discussões que dela podem ser advindas.
Dessa forma, considerando a produção de 420 mil toneladas, ou 420 milhões de
quilos e multiplicando-os pela quantidade de água necessária para produzir um quilo
de soja (2000 litros) teremos o total se 840 bilhões de litros ou 840 milhões de metros
cúbicos de água para gerar essa produção.
Como os rios da Bacia do Rio Turvo e dos Bois, assim como todos os rios do
Sudoeste Goiano tem seu exutório final na confluência com o Rio Paranaíba, conforme
figura 2, utilizaremos o valor cobrado pelo metro cúbico de água na calha do Rio
Paranaíba, uma vez que conforme foi apresentado, não existe instrumento de cobrança
implementado na região de estudo.
Figura 2: Unidades de Gestão Hídrica – (UGHs) Goianas da Bacia do Rio Paranaíba.

Fonte: O autor.
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Se considerarmos o valor cobrado na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba do
qual os rios da região do sudeste goiano são afluentes, que é de R$ 0,01 (1 centavo de
real) por metro cúbico, o valor correspondente em reais, necessário a produção aferida
seria na ordem de R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais).
2.3 COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO BRASIL
A história da cobrança pelo uso das águas no Brasil tem como primeira iniciativa a
promulgação do Decreto 26.643 de 10 de julho de 1934, porém de forma completamente
inócua.
Em 1997 com a formalização da “Lei das Águas”, 9433 de 08 de janeiro de 1997,
a água passa a ser considerada um recurso natural, limitado, esgotável e dotada de
valor econômico (BRASIL, 1997).
Esta “lei das águas” cria os instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, dentro
os quais a cobrança pelo uso das águas seria o instrumento econômico de sustentação,
mas não impõe sua implementação e muito menos cria um plano de aplicação desta
cobrança.
No ano de 2005, por meio da Resolução nº 48 de 21 de março de 2005, o Conselho
Nacional de recursos Hídricos – CNRH estabelece, entre outros, em seu Artigo 2º os
critérios e objetivos da cobrança, bem como em seu Artigo 5º dá a definição de quem
deve realizar a cobrança e em seu art. 7º os aspectos que devem ser observados para a
fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos.
Contudo a esta cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem se mostrado
incipiente em quase todos os estados brasileiros e quando ocorre geralmente não
leva em consideração todos os critérios aos quais deveria atribuir importância para o
estabelecimento de valores apresentando um valor muitas vezes irrisório.
A Agência Nacional de Águas – ANA, criada no ano 2000 pela 9.984 de 17 de
julho de 2000, através de políticas de incentivo aos estados, procura incrementar a
Gestão de Recursos Hídricos conferindo autonomia a estas unidades da federação,
mas esta independência caminha vagarosamente no país.
Muitos são os exemplos de intervenção da ANA, porém os esforços muitas
vezes se demonstram infrutíferos o que não é diferente para a cobrança.
Apesar deste fato, a ANA apresenta uma metodologia de cobrança relativamente
simples, que corrobora com a metodologia de valoração utilizado como metodologia
neste presente trabalho, a partir da equação:
VALORcap=QcapxPe
Onde:
VALORcap : diz

respeito ao valor anual

de cobrança pela captação de água, em

R$/ano;
Qcap : refere-se ao volume anual de água captado, em m³/ano;
Pe : é o
gestão).

preço cobrado pelo uso dos recursos hídricos por estado (unidade de

Em resumo, a fórmula acima representada tem a mesma estrutura da fórmula
utilizada como metodologia de valoração da água virtual apresentada nesse trabalho,
fortalecendo-a de modo a dar sustentabilidade aos cálculos realizados.
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Apesar da “simplicidade” da equação, o desconhecimento ou não estabelecimento
das variáveis muitas vezes torna impossível o estabelecimento do valor. Dessa forma,
levando em consideração que não existe preço estabelecido para o metro cúbico de
água bruta na bacia hidrográfica de referência, optamos pela utilização do preço
cobrado na calha do Rio Paranaíba que é o rio principal para onde convergem todos os
rios afluentes do Sudoeste Goiano.
Na calha do Paranaíba, foi estabelecido o preço de 0,1 centavo por metro
cúbico de água bruta. Sabendo-se o preço, para a definição do valor total da água
virtualizada, precisamos definir o volume anual de água captada na região delimitada
e para o produto escolhido e portanto recorremos a COMIGO para obtenção dos
dados conforme citado anteriormente chegando a um valor de aproximadamente oito
milhões de reais por ano, que deixam de ser arrecadados e revertidos em melhoria das
condições da bacia hidrográfica.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em primeiro lugar, devemos ressaltar que este estudo objetivou demonstrar
a possibilidade de monetização do bem água, utilizando-a como recursos dotado de
valor econômico. Não foi encontrada literatura que já houvesse sido proposta em
relação a essa valoração da água como bem econômico para a região escolhida e por
este motivo vemos a relevância do trabalho no sentido de indicar a necessidade de
uma avaliação mais aprofundada do valor da água virtual, não somente para a cultura
de soja, na região, com a finalidade de fornecer bases à sua cobrança.
Cobrar pelo uso da água pode trazer aspectos positivos como sua melhor
utilização, induzindo o uso racional uma vez que a desperdiçar implicará em perdas
econômicas. Isso pode inclusive culminar na utilização de técnicas de irrigação mais
modernas e consequentemente promovendo desenvolvimento das formas de cultivo.
Ademais, este mecanismo de recolhimento monetário pelo uso da água,
promove redução dos consumos a fim de evitar perdas financeiras e consequentemente
disponibiliza água para novos usuários evitando a reservação de água. Com isso,
os órgãos gestores têm possibilidade de distribuição de uma maior disponibilidade
hídrica podendo evitar conflitos e disputas.
Outro ponto importante relacionado a cobrança pelo uso refere-se a obtenção
de fundos financeiros para aplicação em boas práticas de conservação dos recursos
hídricos, uma vez que em consonância com a lei, a verba arrecadada pela cobrança de
recursos hídricos deve ser direcionada a agências de bacias que devem necessariamente
investir uma porcentagem definida da verba em ações que visem a melhoria dos
recursos hídricos na própria bacia hidrográfica onde é realizada a cobrança.
Ações de conservação do solo como terraceamento (curvas de nível) e
manutenção de estradas vicinais, ações em prol da perenização e ressurgência dos
recursos hídricos como o cercamento e zelo com as nascentes, ações que permitam a
infiltração de água no solo por meio de descompactação do solo entre outras poderiam e
deveriam ser mantidas com verba advinda da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
Em muitos casos, as receitas municipais têm destinação certa para situações mais
urgentes, administrativamente falando, como saúde, segurança pública e educação,
restando às questões ambientais as campanhas dos governos estaduais e federais que
partem das esferas globais para as esferas locais, atingindo problemas gerais e não as
pequenas especificidades locais como por exemplo o cuidado com as nascentes que
são as mantenedoras dos grandes rios.
Mais um aspecto desta pesquisa, é a indicação do valor da água para que a
mesma possa ser utilizada nas discussões sobre a criação de uma um mercado de
água no Brasil. Sabendo-se que o Estado é o detentor do direito de uso das águas,
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o qual é outorgado aos usuários, teoricamente, na medida de suas necessidades, a
impossibilidade do excesso em primeira análise impossibilitaria a comercialização da
água bruta e a existência desse mercado.
Porém, a ineficiência do estado em gerir toda as concessões, a burocracia e
a morosidade em atender os usuários aliadas a certeza do valor comercial da água
podem certamente embasar os embates sobre a necessidade deste mercado, seja
no contemplando toda a dinâmica de utilização da água no país, seja em pequenos
sistemas locais.
Por fim, evidencia-se a necessidade do conhecimento da quantidade de água
esta inserida nos processos produtivos para que se visualize as transferências dos
recursos hídricos, sejam elas entre municípios, estados ou países uma vez que na
atualidade a água entendida como recurso hídrico, sendo transposta de um lugar para
outro na forma de produtos pode ter uma importância maior que os próprios produtos
exportados em virtude de sua escassez.
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ÁREAS ÚMIDAS ANTROPOGÊNICAS E O USO E OCUPAÇÃO DA TERRA EM UMA
BACIA HIDROGRÁFICA PERIURBANA, CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL
Maria Helena da Silva Andrade1
Sarah Couto de Freitas2
Alan dos Santos Eleutério3
Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
As Áreas Úmidas (AUs) brasileiras, definidas pelo Comitê Nacional de Zonas
Úmidas (CNZU) - Recomendação nº7 de 11 de junho de 2015 - e reconhecidas pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA), são zonas fundamentais para a manutenção
dos ecossistemas. Prestam serviços ambientais relevantes, tais como a diminuição dos
picos de enchentes, através do efeito tampão hidrológico (CUNHA, 2015).
Além disso, dependendo de sua natureza, podem servir como importantes
elos do ciclo hidrológico, uma vez que são fornecedores de água para córregos e
riachos, bem como para os ambientes não superficiais. Ainda, servem como habitats
para muitas espécies autóctones, além das que as utilizam como dormitório ou local
de nidificação, como é o caso das aves migratórias. No Brasil, são classificadas em
naturais ou antropogênicas (MMA, 2015), de acordo com sua gênese e com uma grande
diversidade de tipos de AUs alocados em cada classificação.
Para contextualizar, o CNZU surgiu a partir da Convenção de Ramsar, um
evento internacional que aconteceu em Ramsar, Iraque, e que, inicialmente, tinha como
objetivo a conservação de habitats aquáticos importantes para aves migratórias. Após
algum tempo, foi incorporado a preocupação com as Áreas Úmidas no geral, seguido
de diretrizes globais para a sustentabilidade das mesmas (MMA, 2019).
Foi recomendada a definição própria de Áreas Úmidas para cada país,
considerando as particularidades de cada um. Assim, o Brasil reconheceu esse tratado
intergovernamental por meio do Decreto nº1.905 de 16 de maio de 1966 (MMA,
2019). Em seguida, o CNZU deu início à caracterização e definição das Áreas Úmidas
existentes no país, mas ainda não há um levantamento e mapeamento da totalidade
das AUs no território brasileiro.
As AUs que serão trabalhadas neste levantamento são as Antropogênicas,
produzidas pela ação humana e que permitem uma análise dos uso e ocupação
dado a uma determinada área, relacionando os aspectos sociais e ambientais. Áreas
Úmidas Antropogênicas (AUAs) podem auxiliar no conforto humano, utilizadas
para abastecimento, produção e cultivo de espécies aquáticas através de técnicas de
aquacultura, irrigação e recreação. O CNZU as classifica em: tanques para aquacultura,
reservatórios (incluem barragens e açudes), sistemas de irrigação intensiva, caixas de
empréstimo, canais de drenagem e AUs ao redor de represas hidrelétricas (MMA,
2019).
1
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Em Mato Grosso do Sul, estado majoritariamente rural, a capital, Campo
Grande, apresenta dinâmicas rurais no perímetro urbano e periurbano. A cidade está
muito próxima das atividades econômicas pecuária e agricultura. Dito isso, é claro
que as mesmas podem afetar as dinâmicas das bacias urbanas, considerando o ciclo
hidrológico.
A Bacia Hidrográfica do Córrego Coqueiro (BHCC) foi escolhida, pois, além de
possuir uma pequena parcela urbanizada, é umas das que cerceiam a cidade e recebe,
a cada ano, mais infraestrutura urbana para atender a expansão imobiliária. Logo, é
possível visualizar o início da permeabilização da sua parte sudoeste, assim como os
efeitos da pastagem na paisagem e na qualidade ecológica da bacia.
Para observar essas transformações e atividades que estão acontecendo nessa
unidade de planejamento (bacia hidrográfica), identificar os usos dados a ela é
fundamental. As bacias hidrográficas já são tratadas como unidades de planejamento
e gestão por muitos autores, pois nelas há a integração dos fenômenos e dinâmicas
sociais (TUNDISI, 1986). As AUAs podem ser utilizadas como indicadoras desses
usos e, ainda, fazer levantamentos das AUs existentes contribui para um dos objetivos
do CNZU, que é identificar e mapear as mesmas em todos os estados, a fim que se
alimente um banco de dados Brasil afora.
Além disso, as pastagens são conhecidas pelos efeitos que causam ao solo. O
pisoteio constante do gado, a supressão da vegetação, o contato direto de dejetos e
excretas nitrogenados com os rios e riachos, tudo isso em grandes áreas e por um
longo período temporal, desgastando e retirando nutrientes do solo. Caso não haja
um manejo adequado, a erosão e o carregamento de sedimentos chega a níveis
irreversíveis, tornando uma área inutilizável e provocando assoreamento nos corpos
hídricos, principalmente os pobres de mata ciliar.
Monitorar a dinâmica das AUAs em uma bacia hidrográfica pode ser feito
através de imagens de satélite gratuitas, que são de fácil acesso por meio de softwares
livres e acessíveis (Google Earth Pro).
O intuito desta análise não é trabalhar com o mito da natureza intocada
(DIEGUES, 1994), no qual as atividades humanas exercidas em áreas pouco modificadas,
geralmente na área rural, são indevidas. Mas, sim, entender até qual ponto a qualidade
dos corpos de água é modificada pelos usos dados à Bacia, e indicar mudanças
necessárias para a recuperação e fortalecimento de recursos naturais essenciais, como
a água e o solo. Assim, é possível trabalhar a relação sociedade e natureza, no qual os
atores sociais usufruem dos recursos por meio da sustentabilidade. Além disso, com
o devido monitoramento e sensibilização, os próprios residentes locais podem fazer o
manejo adequado da BHCC.
De acordo com o IPCC (2013), áreas úmidas antropogênicas são fontes
importantes de emissão de CH4 na atmosfera, representando 12% do total de emissões
advindas de áreas úmidas não naturais, como, por exemplo, os campos de arroz
irrigado. Apesar de sua importância, números exatos de AUs para todas as regiões
brasileiras ainda são inexistentes (CUNHA, 2015).
As bacias hidrográficas, de forma geral e em graus diferenciados, apresentam
processos bem adiantados de degradação ambiental, como: erosão, assoreamento,
solapamento de margens, pontos de estrangulamentos provocando enchentes,
inundações e insuficiência no sistema de captação de águas pluviais (OLIVEIRA,
1999). Na Bacia Hidrográfica do Córrego Coqueiro, não sendo diferente:
Destacam-se processos erosivos na cabeceira e nascente do córrego São Julião, com
processo de assoreamento; e processos erosivos em plena evolução na cabeceira e nascente
do córrego Coqueiro (bairro Taquaral Bosque), e grave assoreamento a jusante do macro
anel rodoviário (bairro Chácara dos Poderes). (CAMPO GRANDE, 2019)
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Objetiva-se realizar levantamento e classificação das AUs Antropogênicas na
Bacia do Córrego Coqueiro, analisando a relação existente entre suas categorias e o
uso da terra e, também, subsidiar os gestores públicos, através de fornecimento de
dados, para a construção e elaboração de planos e projetos (políticas públicas) para os
recursos hídricos que estejam baseados nos conceitos de sustentabilidade ecológica,
social e econômica.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de Estudo
A Bacia Hidrográfica do Córrego Coqueiro (BHCC) possui uma área total de
157,20 km², e está situada em Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do
Sul (Figura 1). É composta pelos córregos Botas, Coqueiro, Pedregulho e São Julião. É
notório que o processo de urbanização avança sobre a área rural, pois, apesar de não
estar no perímetro urbano, possui sete bairros, a citar: Chácara dos Poderes, Estrela
Dalva, Mata do Segredo, Noroeste, Nova Lima, Novos Estados, e Veraneio (MATO
GROSSO DO SUL, 2011).
Figura 1. Localização do município de Campo Grande/MS.

Fonte: Zoneamento Ecológico-Econômico do Município de Campo Grande – MS, 2016.

Quanto ao ambiente rural, atividades agropecuárias comuns no campo
predominam na sua extensão, particularmente a criação de bovinos o que se faz
notar, inclusive, pelas extensas áreas de pasto. Além disso, áreas para produção
hortifrutigranjeira de pequeno porte podem ser encontradas próximas aos corpos de
água.
A área estudada situa-se no domínio fitogeográfico dos Cerrados e a fisionomia
da vegetação com variações originais de Savana Parque (Cerradão à Campo Cerrado),
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conforme classificado por Ab’Saber (1967), sendo o restante recoberto por áreas
antropizadas com pastagens e vegetação rasteira. No que diz respeito ao clima local, é
uma região onde predomina o clima tropical úmido, apresentando estações chuvosas
e quentes no verão e seca no inverno.
A referida área de estudo é composta por três microbacias, sendo que uma
delas, a menor, foi descartada deste estudo pelo fato de parte relevante da sua extensão
localizar-se fora do perímetro municipal.
2.2 Análise de dados
A metodologia consistiu de uma análise integrada da área de estudo por meio
de imagens de satélite gratuitas, ida a campo e análise de documentos e legislações.
Foram utilizadas as seguintes ferramentas gratuitas para visualização e
classificação das AUs: Google Earth Pro, Google Satélite, além da plataforma SIMGEO,
Sistema Municipal de Geoprocessamento de Campo Grande/MS. No Google Earth
Pro, foi possível identificar a quantidade de AUs Antropogênicas existentes e seus usos
pela bacia. Foram escolhidos dois anos para comparação, 2008 e 2018. Tais anos foram
elencados para se ter uma análise mais atual e ainda no intervalo de uma década fazer
correlações entre as mudanças ocorridas. Para a análise temporal, a função “Imagens
Históricas” do software Google Earth Pro foi utilizada. Ainda, documentos encontrados
nos sites oficiais de órgãos públicos do estado (IMASUL, PLANURB, SEMADUR),
como Planos de Manejo, legislações normativas, entre outros, estruturaram a análise
legal.
Utilizando as ferramentas do Earth, como o marcador e a régua, as AUs foram
quantificadas e identificadas por toda a bacia hidrográfica, gerando uma tabela com
as categorias de AUAs e a quantidade de cada categoria em dois anos distintos, 2008 e
2018.
2.3 Resultados e Discussão
A partir do levantamento por meio de imagens de satélite gratuitas, foram
identificadas 165 AUAs em 2008 e 154 em 2018 (Tabela 1 e 2), indicando uma pequena
diminuição em seu número, num intervalo de dez anos. Em contrapartida, observouse um significativo aumento na taxa de recomposição vegetal, principalmente nas
áreas adjuntas aos corpos de água, onde é obrigatória por lei (Área de Preservação
Permanente - APP).
Uma leitura possível é que, apesar do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)
do município de Campo Grande indicar a necessidade de recuperação ou conservação
de grandes áreas da BHCC, a fiscalização e monitoramento da área não dão conta de
regular todos os usos que são dados à bacia, mas as indicações do ZEE foram capazes
de controlar e recuperar uma parte de mata ciliar perdida para pastagem.
Tabela 1. Classificação e quantificação das Áreas Úmidas Antropogênicas (AUAs)
localizadas na Bacia Hidrográfica do Córrego Coqueiro (BHCC), Campo Grande/MS,
2008. (reservatórios)4
CATEGORIAS
TANQUES PARA AQUACULTURA
AÇUDES
RESERVATÓRIOS
BARRAGENS
CAIXAS DE EMPRÉSTIMO
TOTAL

QUANTIDADE - 2008
62
37
59
7
165

4 Ambiente artificial criado a partir da retirada de sedimento para fins de construção de estrada.
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Tabela 2. Classificação e quantificação das Áreas Úmidas Antropogênicas (AUAs)
localizadas na Bacia Hidrográfica do Córrego Coqueiro (BHCC), Campo Grande/MS,
2018.
CATEGORIAS
TANQUES PARA AQUACULTURA
AÇUDES
RESERVATÓRIOS
BARRAGENS
CAIXAS DE EMPRÉSTIMO
TOTAL

QUANTIDADE - 2018
58
45
49
2
154

As AUAs podem servir como indicadoras dos usos dados a uma unidade de
planejamento, no caso, a bacia hidrográfica. A partir do conhecimento desses usos, é
possível identificar as fragilidades e potencialidades de uma área. No caso da BHCC,
foram identificados alguns graves impactos ambientais derivados do mau ou falta de
manejo do solo, que resultou em seu empobrecimento. Uma das consequências foi o
surgimento de voçorocas (Figura 2) próximas aos cursos hídricos.
Figura 2. Voçorocas em área de nascente de um braço do Córrego Coqueiro, região
periurbana de Campo Grande/MS, em 2006.

Fonte: Ferramenta Imagens Históricas do Google Earth Pro.

Desta forma, é possível elocubrar que os proprietários possam estar criando
novas AUAs a partir de um problema ambiental, como a já citada, existência de
processos erosivos de várias magnitudes. Registra-se que tais comportamentos não são
tecnicamente corretos e, por isso, indesejáveis, podendo ampliar o problema ambiental
ao invés de suprimi-lo.
Os açudes, distribuídos pela bacia mas, no geral, próximos aos cursos hídricos,
servem, em sua maioria, para dessedentação animal mas, há também os que são
utilizados apenas como forma de acumulação de água para diversos usos pelo
proprietário ou, ainda, usos paisagísticos. As barragens, umas criadas em áreas de
nascente e outras ao longo dos córregos, também são utilizadas pelo gado.

403

Apesar de haver diversos reservatórios criados com a função de atender o
manejo do gado, foram identificadas inúmeras áreas sem a presença de mata ciliar onde
não há impedimento físico para os bovinos terem acesso a água, abrindo caminhos de
passagem e pisoteando o solo.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, observou-se que, apesar de os
objetivos terem sido alcançados, será necessário ampliar ações e atividades a fim de
que se compreenda melhor os impactos, positivos e/ou negativos das AUAs na BHCC,
dada a complexidade e quantidade das mesmas.
As atividades humanas desenvolvidas na BHCC têm provocado alterações
importantes na dinâmica natural e, a partir dessas modificações, como o aparecimento
de áreas degradadas, observa-se que não tem havido planejamento e manejo correto
da área, ao contrário, a instalação de empreendimentos (construção de um shopping e
condomínios de alto padrão, como exemplo) tem invisibilizado problemas ambientais
como voçorocas, assoreamento, desmatamento, entre outros.
É preciso seguir investigando mais profundamente as formas de uso da água
contida nessas AUAs, particularmente as que se encontram próximas aos corpos de
água.
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VALIDAÇÃO DOS DADOS DO SATÉLITE ALTIMÉTRICO JASON-2 NO RIO
SOLIMÕES-AMAZONAS
Cinthia Christina da Silva Cardoso1
Mateus Ferreira de Oliveira2
Joecila Santos da Silva3
Eixo: 1. Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos na região Amazônica são abundantes, sendo a Bacia
Amazônica a mais extensa rede hidrográfica do planeta (ANA, 2019), comportando
um dos maiores rios do mundo, o rio Amazonas (COSTA, 1998), que corresponde à
área de estudo desse trabalho.
A exacerbação do ciclo sazonal de enchentes e vazantes dos rios na região
Amazônica tem chamado cada vez mais a atenção da opinião pública, tendo em vista
que causam impactos econômicos e sociais consideráveis à população. A forma atual
de buscar a minimização de eventos danosos de cheias e secas excepcionais é aquela
que leva em consideração um conjunto de medidas com soluções estruturais e não
estruturais.
Segundo Tucci (1998) as medidas não estruturais consistem na busca da
melhor convivência do homem com os fenômenos extremos. Dentre as medidas não
estruturais, uma de grande importância para minimizar, significativamente, os danos
causados pelos eventos hidrológicos extremos consiste no monitoramento hidrológico
das bacias hidrográficas, um sistema para informar e alertar as pessoas sobre os riscos
e a eminência de cheias e secas excepcionais.
Um dos componentes hidrológicos rotineiramente considerados no
monitoramento dos eventos hidrológicos extremos é a variação do nível de água. O
monitoramento desta variável é realizado através de redes de estações hidrométricas
e requer uma série de observações in situ por um período de tempo muito longo, com
custos altíssimos de instalação e manutenção, além de uma grande capacidade de
planejamento (ALSDORF et al., 2007). Em detrimento disso, segundo Silva et al. (2010)
e Seyler et al. (2013), há uma escassez de informações hidrológicas da Bacia Amazônica
tornando qualquer estudo efetuado à escala regional ou global delicado. Além disso,
quando existem, as medidas hidrométricas tradicionais apresentam-se heterogêneas,
tanto no espaço, como no tempo (SILVA, 2010). Pois, embora esses dados forneçam
uma definição temporal densa, existem restrições na resolução espacial, uma vez que
existe apenas uma estação linimétrica a cada 14.150 km² em média e a atualização
desse sistema é lenta, variando entre 6 a 12 meses (ANA, 2019).
Diante deste contexto, este trabalho objetivou validar dados do satélite
altimétrico Jason-2 em comparação com os dados das estações linimétricas da rede
hidrológica nacional, distribuídas ao longo do Rio Solimões-Amazonas, para auxiliar
a gestão de riscos ocasionados por eventos hidrológicos críticos. Para obter estes
resultados elaboraram-se 4 estações virtuais com dados do satélite altimétrico Jason-2
1
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para construção de séries temporais, afim de validar as medidas dos níveis de água
fornecidas pelo satélite altimétrico Jason-2 por meio da comparação com medidas in
situ, comprovando os dados das réguas linimétricas.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização da Bacia do Rio Solimões-Amazonas
A bacia do rio Amazonas, com cerca de 6∙106 km², é a maior bacia de drenagem
do mundo (CALLE’DE et al., 2008). Sendo o rio Amazonas o mais importante dos rios
do planeta Terra em condições de área de drenagem e vazão, descarrega no Atlântico
aproximadamente 15% das águas do oceano (MOLINIER et al.,1995).
O rio Amazonas, denominação geral, tem sua origem na nascente do rio
Apurímac ao sul do Peru, mais especificamente na Cordilheira oriental dos Andes
peruanos, percorre as regiões do Peru até chegar à fronteira com o Brasil. A partir da
fronteira com o Brasil, o rio Amazonas passa a se chamar Solimões, tendo a margem
esquerda os rios Putumayo-Içá e o Caqueta-Japurá, e a sua margem direita os rios
Javari, Jutaí, Juruá e Purus. Nas proximidades da cidade de Manaus, o rio Solimões
se encontra com o Rio Negro formando o Rio Amazonas, sua denominação definitiva
(GUYOT et al. 1999; MARTINI et al., 2008; SILVA, 2010).
2.2 Dados Linimétricos
Serão utilizadas as medidas de nível de água das seções de réguas linimétricas
de 3 estações da Rede Hidrometeorológica Nacional, conforme mostra a Tabela 1, da
Agência Nacional de Águas (ANA) disponível no site Hidroweb da ANA. O período
das medições será equivalente à disponibilidade de dados altimétricos do satélite
Jason-2.
Tabela 1 - Estações linimétricas utilizadas
Nome da Estação
Laranjal
Coari
Parintins

Código
12873000
13150003
16350002

Latitude (º)
3°14’46.00”S
4° 5’8.00”S
2°34’15.05”S

Longitude (º)
64°46’3.00”O
63° 4’60.00”O
56°54’9.52”O

Fonte: ANA (2019).

2.3 Dados Altimétricos
No seguinte estudo foram utilizados os dados altimétricos da missão Jason-2,
desempenhados com o algoritmo de tratamento de Forma de Onda (FO) Ice-1. Os
dados altimétricos utilizados neste estudo fazem parte da Rede de Monitoramento
Altimétrico do Laboratório de Recursos Hídricos e Altimetria Espacial da Amazônia
(RHASA) acessados através da base de dados Hydroweb, disponibilizados na
plataforma on line THEIA-CNES (http://hydroweb.theia-land.fr/?lang=en&).
2.4 Estações Hidrológicas Virtuais
Estações hidrológicas virtuais são definidas como um conjunto de medições de
dados altimétricos obtidos por meio do cruzamento do satélite com o rio, (CALMANT;
SEYLER, 2006), a partir disto é possível obter uma série temporal da altura do plano
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de água (SILVA, 2010). A elaboração das estações virtuais será realiza de acordo com
método descrito em Silva et al. (2010), e consistem no resultado da seleção dos dados
correspondentes ao cruzamento com o plano de água, adequadas às variações no
tempo e no espaço por meio dos programas Google Earth 7.3.2.5776 (Google Earth,
2019) e Multimission Altimetry Processing Software – MAPS (MAPS, 2018).
A metodologia obedece as seguintes etapas: (i) os dados altimétricos
são transpostos juntamente com a imagem do programa Google Earth, ambos
correspondentes ao corpo de água. Uma seleção inicial dos dados é executada através
de um polígono delimitado pelas latitudes e longitudes máximas e mínimas; (ii) com o
programa MAPS os dados selecionados na primeira etapa são visualizados, obtendo-se
o perfil hidrológico altimétrico ao longo do traço (i.e, gráfico altura do nível da água vs
posição), onde cada linha corresponde a uma passagem do satélite. Essa configuração
permite tratar a seleção dos dados excluindo as medidas indesejáveis; (iii) na terceira
e última etapa o programa MAPS, emite informações a cerca de cada passagem de
satélite, sendo possível por meio destas estimar as séries temporais de altura do nível
da água, calculando-se a média e a mediana para cada ciclo.
Complementarmente, as alturas elipsoidais de nível de água das séries
temporais serão convertidas em alturas geodais, a partir do modelo de ondulação
geoidal EGM2018, implementado por Pavlis et al. (2012).
2.5 Validação Externa dos Dados Altimétricos a partir de Estações in situ
Primeiramente, para que ocorra a validação dos dados é necessária a existência
de estação linimétrica próxima a órbita de passagem do satélite.
De acordo com Silva (2010), não havendo nenhuma mudança hidrológica
significativa entre o traço do satélite e a posição da estação linimétrica, os dados das
séries temporais altimétricas de nível da água serão avaliadas por meio da fórmula
que calcula o erro médio quadrático (RMS), definida pela Equação 1.

Onde H1,i são as estimativas de nível do rio pelos dados altimétricos, H2,i são as
leituras do nível do rio nas estações linimétricas, e N é o número de medições acatadas.
3 RESULTADOS
3.1 Estações Hidrológicas Virtuais
O estudo realizado no rio Solimões-Amazonas será fundamentado na verificação
dos dados altimétricos oriundos do satélite JASON-2, aplicando-se o algoritmo Ice1. Um grupo composto de quatro estações hidrológicas virtuais, teve seus dados
examinados, individualmente, para a geração das séries temporais altimétricas. Na
Figura 1 é possível observar a localização das estações hidrológicas virtuais instaladas
na bacia considerada que serão alvo da pesquisa, em complemento, a Tabela 2 informa
o nome de cada estação virtual, latitude e longitude.
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Figura 1 - Localização das estações linimétricas (pontos vermelhos) e das estações
hidrológicas virtuais (pontos verdes) no rio Solimões-Amazonas com cobertura do
satélite Jason-2 (traços verdes)

Fonte: Autoria Própria (2019).

Tabela 2 – Descrição das estações virtuais utilizadas.
Nome da Estação Virtual
SOLIMÕES_J2_ICE1_254_01
SOLIMÕES_J2_ICE1_241_01
AMAZONAS_J2_ICE1_139_01
AMAZONAS_J2_ICE1_228_01

Latitude (º)
3°15’10.43”S
4° 3’4.91”S
2°34’9.44”S
2°29’31.61”S

Longitude (º)
64°44’40.84”O
63° 6’9.30”O
56°54’8.51”O
56°30’47.34”O

Fonte: ANA (2019).

3.2 Validação Externa do Satélite Jason-2
A validação externa das séries temporais altimétricas foram realizadas a partir
da comparação com os dados das estações linimétricas em 4 (quatro) locais do rio
Solimões-Amazonas. A primeira foi realizada na estação de Laranjal, situada à
montante da EV, a segunda na estação de Coari, à montante da EV, a terceira e quarta
na estação de Parintins, uma localizada a montante e a outra a jusante da EV.
As medidas da altitude do zero da régua utilizadas nas réguas das estações
linimétricas de Laranjal e Parintins foram respectivamente 22,71m e 5,45m, consultadas
em Moreira et al. (2016) e na régua de Coari a medida utilizada foi de 15,93m obtida
através da regressão linear entre os dados da cota altimétrica e cota da régua.
Foram calculados os valores de RMS das estações supracitadas, utilizando
as medidas das réguas linimétricas e as medidas altimétricas do satélite Jason-2. Os
valores obtidos estão expostos na Tabela 3, com o complemento das localizações das
estações virtuais e linimétricas e a distância entre elas.
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Tabela 3 - Valores de RMS das estações em pesquisa.
Estação
Latitude (º) Longitude (º)
Régua
Virtual
SOLIMÕES
Laranjal
254
3°15’10.43”S
(12873000)
Coari
SOLIMÕES
4° 3’4.91”S 63° 6’9.30”O
241
(13150003)
Parintins
AMAZONAS
2°34’9.44”S 56°54’8.51”O
139
(16350002)
Parintins
AMAZONAS
2°29’31.61”S
228
(16350002)

Latitude (º)

Longitude (º)

RMS
(m)

64°46’3.00”O 0,71
4° 5’8.00”S

63° 4’60.00”O 0,43
56°54’9.52”O 0,69
0,49

Fonte: Autoria Própria (2019).

A partir da análise realizada entre os resultados de RMS, o menor valor
encontrado foi de 0,43m, proveniente da comparação entre os dados da estação virtual
no traço 241 do rio Solimões e da régua linimétrica de Coari. No cálculo entre a EV do
traço 139 e a estação linimétrica de Parintins o valor encontrado foi de 0,69m, para a
mesma estação de Parintins juntamente com a EV 228 no rio Amazonas foi encontrado
um RMS de 0,49m. O maior RMS obtido com valor de 0,71m foi encontrado entre o
traço 254 no rio Solimões e a régua linimétrica em Laranjal.
Na figura 2 são exibidos os gráficos das validações das séries temporais
altimétricas entre as quatro estações virtuais e as três réguas linimétricas, onde os
pontos azuis e os pontos pretos correspondem respectivamente aos dados altimétricos
e linimétricos, durante o período de julho de 2008 a setembro de 2016.
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Figura 2 - Gráficos das validações das séries temporais de cotas altimétricas. Pontos
em azul e pontos em preto correspondem aos dados altimétricos e linimétricos,
respectivamente, entre o período de 2008 e 2016.
(a)
Validação da série temporal da EV 139 do rio Amazonas e da estação
linimétrica de Parintins; (b) Validação da série temporal da EV 228 do rio Amazonas
e da estação linimétrica de Parintins; (c) Validação
da série temporal da EV 241 do rio Solimões e da estação linimétrica de Coari; (d)
Validação da série temporal da EV 254 do rio Solimões e da estação linimétrica de
Laranjal.

Fonte: Autoria Própria (2019).

As primeiras séries temporais em análise são provenientes da comparação entre
a régua em Parintins e a estação altimétrica do traço 139 do satélite Jason-2, foram
utilizados 301 ciclos aproveitáveis durante o período de julho de 2008 a setembro de
2016 como podem ser visualizados na Figura 2a. Conforme pode ser observado, entre o
período de 2009 e 2013 existem alguns picos em que os valores observados na régua não
coincidem com os altimétricos, fato este que pode ser justificado pelo desnivelamento
da régua linimétrica no local instalado. O cálculo decorrente da utilização de 301 ciclos
resultou num RMS de 0,69m.
Na Figura 2b. o gráfico exposto corresponde as séries temporais da régua em
Parintins e a estação altimétrica do traço 228 no rio Amazonas. Para o cálculo do RMS
foram aproveitados 293 ciclos resultando 0,49m de RMS.
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Entre a régua em Coari e a estação altimétrica do traço 241 do satélite Jason-2,
as séries temporais obtidas são observadas na Figura 2c., durante um período de 2008
a 2016 foram utilizados 245 ciclos. O RMS obtido foi de 0,43m sendo este o menor
valor estimado de erro entre as quatro estações. Este resultado pode ser justificado na
visualização do gráfico que mostra a coincidência dos dados entre a régua e o satélite.
Para este cálculo foi realizado uma regressão linear entre os dois pares de dados para
obter o zero da régua, com o valor de 15,93m.
O quarto e último gráfico representa as séries temporais da paridade entre
a régua em Laranjal e os dados da estação virtual de traço 254 do satélite Jason-2,
entre as datas de julho de 2008 a setembro de 2016. O cálculo da estimativa do erro
médio quadrático foi de 0,71m resultado de 234 ciclos aproveitáveis. De acordo com os
demais valores este RMS foi o maior e assim como é observado na Figura 2d. os dados
em algumas datas não harmonizam, gerando um valor ligeiramente alto, que pode ser
justificado devido a irregularidade no nível da régua linimétrica na estação linimétrica
de Laranjal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração da presente pesquisa científica teve como objetivo principal
desempenhar a validação externa dos dados altimétricos por meio do estudo das
estimativas dos erros das medidas dos níveis de água do rio Solimões-Amazonas,
com propósito de avaliar a confiabilidade e eficiência dos dados medidos pelo satélite
altimétrico Jason-2.
Para efetuar a validação foi utilizada a metodologia da validação externa
desempenhada por Silva et al. (2010), com comparações entre os dados altimétricos
das estações virtuais e os dados in situ das estações linimétricas.
Foram realizados quatro estudos na bacia do rio Solimões-Amazonas, com erros
que variaram de 0,43m a 0,71m entre as estações altimétricas dos traços 139, 228, 241 e
254 e as réguas de Parintins, Coari e Laranjal.
Desta maneira, a validação externa do satélite Jason-2 para o rio SolimõesAmazonas aponta resultados eficientes e apresenta a possibilidade de utilização deste
rio como parte de um conjunto de monitoramento integrado com os dados in situ.
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Políticas públicas aplicadas na Bacia Hidrográfica Caranã
(BHC), Boa Vista - RR
Mayk Feitosa Santos1
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior2

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
As políticas públicas são uma base para o diálogo de vários agentes sociais,
cada um com seus interesses, com a finalidade de encontrar meios para beneficiar a
sociedade.
Numa compreensão mais ampla, as políticas públicas são instituídas por
decisões e ações revestidas pela autoridade do poder público, ocorrendo por uma
dinâmica “simultânea e permanentemente, estão entrelaçadas, inter-relacionadas e são
interdependentes, influenciando-se de forma mútua” (MELLO-THÉRY, 2011, p.12), ou
seja, as políticas públicas são tomadas de decisões em prol de uma necessidade social
que envolve vários atores sociais que formulam decisões regidas pelo Estado.
O presente estudo parte do princípio que as políticas públicas no âmbito federal,
estadual e municipal influenciam a dinâmica de produção do espaço em uma bacia
hidrográfica, além de determinar como o processo de ocupação incidirá nessa bacia
hidrográfica, para tanto, a análise em Boa Vista foi feita na Bacia Hidrográfica Caranã,
qual recebe essa classificação em termos locais para fins de ordenamento segundo o
Plano Diretor de Boa Vista de 2006.
A bacia hidrográfica Caranã (BHC) fica localizada na zona oeste da Cidade de
Boa Vista, com área de aproximadamente 10km2 compreendendo os bairros Caranã,
Santa Tereza, Jardim Primavera, Murilo Teixeira Cidade, Equatorial, Alvorada, Dr.
Silvio Leite, Tancredo Neves, Piscicultura, Cruviana, Santa Luzia, Pintolândia, Nova
Canaã, Cidade Satélite, Senador Hélio Campos, Laura Moreira e União. A BHC possui
um total de 91.562 de habitantes de acordo com IBGE (2010), caracterizando uma bacia
hidrográfica densamente populosa em ralação a cidade (figura 1).
Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas referências com base no
assunto políticas públicas, buscando demonstrar quais foram as medidas aplicadas
durante um período de 33 anos na Bacia Hidrográfica Caranã. Também foi necessário
utilizar a técnica de classificação supervisionada aplicada por meio do software ArcGis
10.3, para gerar mapas de uso e cobertura da BHC, usando os períodos de 1985, 1995,
2005 e 2018 para entender como a dinâmica da bacia foi sendo alterada em decorrência
das políticas públicas adotadas em cada período.
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

Elaboração: Santos (2018)

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Políticas Públicas na Bacia Hidrografica Caranã
O processo de ocupação da cidade de Boa Vista se mostrou, em um primeiro
momento, lento e vagaroso, mas a dinâmica de produção do espaço na década de 1980
apresentou aumento expressivo na mancha urbana da cidade. Esse fato estimulou uma
ação rápida de ocupação da zona oeste da capital com base no norteamento implantado
pelo Plano Diretor Estratégico e Participativo de 2006 (PDEPBV).
O Plano Diretor de 2006 estabeleceu que o direcionamento da expansão urbana
de Boa Vista estivesse voltado para zona oeste da capital, desencadeando o processo de
ocupação em áreas que de acordo com o código florestal de (2012) seriam ilegais, pois
as ocupações urbanas devem estar a 30 metros de lagos ou lagoa natural. Em paralelo a
isso, o PDEPBV em seu parágrafo 5 (cinco) determina que as cabeceiras e nascentes dos
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principais cursos d’água da área urbana como o igarapé Grande e Caranã não podem
ser ocupados.
O processo de degradação da Bacia Hidrográfica Caranã foi estimulado por
políticas públicas voltadas para o interesse eleitoral, isso fica evidente pelo processo
histórico de ocupação da cidade de Boa Vista.
Em 1988, com a abertura dos garimpos no estado de Roraima, ocorreu superávit
no crescimento populacional. Por conta disso, as políticas públicas foram planejadas
com o intuito de “ocupar para depois estruturar” e assim surgiram bairros com
diferentes objetivos, mas com uma possível consequência, as ocupações em áreas
vulneráveis ambientalmente.
A forma do ordenamento espacial da BHC mostrou-se semordenamento
definido, e isso é demostrado já no primeiro ano após a criação do estado de Roraima,
onde a gestão do primeiro prefeito de Boa Vista (Barac Bento 1989-1992) provocou a
ocupação de áreas vuneráveis, por meio da política de doação de lotes e criação de
conjuntos habitacionais.
Batista (2013) menciona que durante esse processo, surgiram os bairros:
Caranã, fruto de doações do governo municipal; Jardim Primavera, áreas invadidas
e doadas por políticos; Santa Tereza, doação de lotes; Alvorada I, Equatorial, Caimbé,
Piscicultura, Santa Luzia e Cauamé.
Nessa questão pode-se destacar a criação do bairro Cauamé, criado para abrigar
a população desabrigada devido as enchentes, demonstrando um cenário oriundo de
áreas ocupadas irregulamente.
Comparando a imagem de 1985 com 1995 da figura 02, observa-se que anos
antes do boom populacional, existiam vários lagos que formavam o sistema lacustre
na zona oeste da cidade. Contudo, com a política de ocupação implantada na gestão
do prefeito Barac Bento, citado por Batista (2013), alguns lagos localizados nos bairros
Jardim Primavera e Santa Tereza foram ocupados e consequentimente aterrados.
Figura 2 - Croqui do uso e cobertura do solo de Boa Vista dos anos de 1985, 1995, 2005
e 2018 considerando a área de expansão do Plano Diretor de 2006 e a área da BHC.

Elaboração: Santos (2019)
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A imagem de 1985 demonstra que a Bacia Hidrográfica Caranã possuía pouca
interação com o processo de ocupação urbana, isso devido ao desenvolvimento
tímido do até então Ex-Território Federal. Sendo assim, na área da BHC existia uma
porcentagem de 81% de savana com uma pequena área urbanizada computando 12%
do total da bacia, contudo, o processo de ocupação já estava em seu estágio inicial,
como demonstra a variável solo exposto, demonstrando 3% do total, ou seja, áreas
próximas a lagos importantes para o igarapé Caranã (nascentes), sendo loteadas para
fins eleitorais.
Entretanto, esse cenário mudou drasticamente durante o período de 1988 a
1995, como demonstra a figura 3.
Figura 3 - Gráfico da porcentagem das variáveis do uso e cobertura da bacia hidrográfica
Car anã/1995.
Uso do solo da bacia hidrografica Caranã -1995

Elaboração: Santos (2019)

Com a abertura do garim po de ouro e diamante, observou-se um “boom”
populacional no Estado de Roraima. Esse fato influenciou na dinâmica espacial da
cidade de Boa Vista, observando que durante 7 anos, as políticas d e doação e criação
de conjuntos habitacionais desencadearam uma diminução de 17% da savana em
relação ao ano de 1985.
Em paralelo a isso, a di nâmica de ocupação estimulou um aumento de 8% na
variável urbana e também um aumento n as áreas de solo exposto de 9% em relação
ao ano de 1985, isso demonstra que as ações do ag entes socias, em especial o Estado,
incitaram o crescimento da mancha urbana, infelizmente a infraestrutura não foi
suficiente para s uportar esse aumento exponencial da população.
Conforme Veras (2009), essa ação de ocupação criava bairros por me ios de
distribuição não ordenada dos lotes, sob o argu mento político de “ocupar e depois
estruturar”, dando início à ocupação em áreas de lagos e nas centes, provocando, ao
longo do tempo, sua extinção.
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Outro fator que condicio nou esse aumento na porcentagem da variáv el urbana
na BHC foi durante a gestão da prefeita Tereza Surita de 1993 - 1996, que incen tivou
a produção de loteamentos, bem como a prática adotada de distribuição de lotes para
pessoas de baixa renda. E nessa dinâmica surgiram vários bairros na BHC, como
exemplo o bairro Jardim Caranã e o bairro União.
O Conjunto Alvorada II f oi criado a partir de doações feitas pelo estado. Em
1993, o bairro Dr. Silvio Leite surgiu pelo pro cesso de ocupação por partes dos grupos
excluídos oriundos de outros bairros, o bairro Equatorial II com o mesmo intuito do Dr.
Silvo Lei te, no ano de 1995 foi criado o bairro Senador Hélio Campos com o objetivo
de doar para a populaç ão de baixa renda.
Pode-se destacar que o ordenamento da bacia hidrográfica Caranã, durante o
período de 1985 a 1995, foi feito por polí ticas de doação de lotes e conjuntos habit
acionais voltados para campanhas eleitorais, ocupando locais de planície de inundação
que pos teriormente causaram transtornos a esses indivíduos.
Outro fator importante a ser citado é a aplicação de políticas públicas na
contramão dos interesses dos demais agentes so ciais. Esse fato foi afirmado por Veras
(2009), o qual destaca que a elaboração do Plano Diretor fo i feita sem consultar a
população além d e negligenciar a real necessidade da população.
No ano 2000, durante a g estão do prefeito Ottomar Pinto, foi criado o bairro
Cidade Satélite, neste caso, os promotores imobiliários iniciaram a comercialização da
marge m esquerda do igarapé Caranã corpo hídrico da BHC, es se fenômeno não se
preocupava com o meio ambiente e esse fato é confirmado pela diminuição de 2% para
1% da variável vegetação ao longo de 15 anos dentro da área da bacia hidrográfica
Caranã.
A dinâmica de ocupação e a forma que o espaço vem sendo molda do estava
estritamente ligado às ações exercidas pelos agentes sociais, e isso é observado na
classifi cação supervisionada e no gráfico da BHC em 2005, figu ra 4.
Figura 4 - Gráfico da porcentagem das variáveis do uso e cobertura da bacia hidrográfica
Car anã/2005.
Uso do solo da bacia hidrografica Caranã -2005

Elaboração: Santos (2019)
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Dentro da BHC, pode-se observar que as áreas de savana tiveram um
recuo de 33% em relação ao ano de 1995. Por outr o lado, o tecido urbano avançou
consideravelmente, atingindo um ganho de 42% da área da bacia hidrografica caranã,
além de monstrar um aumento na vairável urbano sobre solo exposto. O gráfico aponta
que a variavel solo exposto obtev e 3%.
Esses números foram con dicionados pelas políticas de doações de lotes
administrados pela gestão da prefeita Tereza Surita. Diante disso, surgiu mais um
bairro na BHC , o Conjunto Cidadão, originado em 2001 por doações de lotes para
famílias de baixa renda. Es se conjunto tem uma importância no ordenamento da
BHC, pelo fato do mesmo estar localizado próximo às principais nascentes do igarapé
Caranã.
Em um primeiro momento, esse sistema lacustre é composto por vário s lagos
que variam de 1,0 a 1,5 metros de diâmetros e m média (SIMÕES FILHO et al., 1997), a
lguns sazonais outros permanentes, isso levanta a questão das problemáticas causadas
pelas cheias em planícies de lagos. Mesmo aterrando essas áreas, n os períodos
chuvosos, as águas oriundas do lençol freático pouco profundo (em média 6,3 metros
de profundidade durante o período de estia gem em alguns pontos podem chegar a
1,35 metros) afloram, podendo ocasionar aumento no es coamento superficial, criando
pontos de alagamento.
A análise das mudanças espaciais no ordenamento da BHC é o in ício para
entender as alterações físicas da área da bacia, bem como, as ações dos agentes so ciais
no processo de ordenamento. Para demonstrar es ses eventos, a figura 5 esboça esses
dados pa ra análise.
Figura 5 - Gráfico da porcentagem das variáveis do uso e cobertura da bacia hidrográfica
Car anã/2018.
Uso do solo da bacia hidrografica Caranã- 2018

Elaboração: Santos (2019)

Pode-se observar que oco rreu um aumento de 16% da variável urbana em
relação ao ano de 2005, esse crescimento está à fr ente das demais variáveis estudadas.
A vari ável savana sofreu um recuo de 20%, a variável solo exposto teve um aumento
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de 4% devido a existência de vários loteamentos na BHC oriundos da especulação
imobiliária, a variável hidrografia se manteve abaixo de 1%, mesmo com os dados
melhorados pela resolução de 15m oferecido pelo satélite Landsat 8 sensor OLI.
Observou-se o aumento de 1% da variável Vegetação em relação à classificação
supervisionada de 2005. Isso é remetido ao fato que grandes áreas de matas ciliar
ao longo da BHC foram retiradas pelas ocupações irregulares, estimulando uma
proliferação da vegetação secundária de pequeno, médio e grande porte, confirmando
a tese de que uma grande porcentagem das matas ciliares foi substituída, como
afirmado por Araújo Junior (2016). Por outro lado, o mais importante a ser analisado é
sua localização pelo motivo de ser densamente povoado próximo ao sistema lacustre
da zona oeste de Boa Vista, figura 6.
Figura 6 - Imagem da zona oeste de Boa Vista onde fica localizado as nascentes do
corpo hídrico principal da BHC.

Fonte: Caleffi (2018).

Isso se tornou uma preocupação pela questão da ocupação em áreas de planície
de inundação de lagos e do principal curso d’água, além dos pontos de alagamentos
oriundos do aterramento e do lençol freático pouco profundo.
Atividades como o vazamento de esgoto sanitário, deposição de lixo na margem
de lagos, retirada da mata ciliar, entre outras problemáticas ambientais, podem causar
danos a esse sistema lacustre da zona oeste de Boa Vista.
O ordenamento espacial da bacia hidrográfica Caranã demonstrou dois
aspectos importantes, ou seja, duas linhas paralelas de tendência para a ocupação do
espaço da BHC. O primeiro é a continuação do decido urbano na direção da zona o
Oeste, estrangulando mais ainda as nascentes do igarapé Caranã como demonstrado
na figura 7.
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Figura 7 - Imagem panorâmica loteamento privado da margem esquerda do corpo
hídrico principal da BHC,

Fonte: Caleffi (2018).

A dinâmica de ocupação iniciada na margem esquerda do corpo hídrico da BHC
foi cadenciada por promotores imobiliários através de loteamentos privados. Pode-se
observar um processo de ocupação na margem esquerda encabeçada pela especulação
imobiliária, trazendo danos ao sistema protetor do corpo hídrico, que são a matas
ciliares. Do outro lado, esse processo pode levar transtornos às pessoas que ocuparem
essa margem por se tratar de um local com inclinação baixa
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A classificação supervisionada comprovou que as ocupações urbanas dentro da
bacia hidrográfica Caranã obtiveram um aumento de 63% ao longo de 33 anos, esse
fato, mostra que o processo de ocupação vem asfixiando cada vez mais os recursos
naturais que existem na BHC, em especial, o sistema lacustre da zona oeste de Boa
Vista.
A classificação também mostrou alguns efeitos oriundos do processo de
ocupação estimulados pelos agentes sociais em especial o Estado. Essa dinâmica
mesmo sendo orientada pelos Planos Diretores de 1991 e 2006 mostrou-se ineficaz na
diminuição das problemáticas ambientais e isso é mostrado através das ocupações em
direção da zona oeste da cidade, onde se encontram importantes nascentes e lagos
conectados ao igarapé Caranã.
As constantes políticas eleitorais durante esses 33 anos mostraram-se pouco
preocupadas com os recursos naturais da Bacia Hidrográfica Caranã. Essa dinâmica
foi observada em diferentes momentos onde as doações de lotes em áreas próximas as
nascestes foram sendo concretizados pelo poder público.
Outro fator importante a mencionar foi o processo de ocupação em áreas de
preservação prementes através das políticas públicas para fins eleitorais, essa ação foi
aplicada com o preceito de “ocupar para depois estruturar”, todavia a infraestrutura
não acompanhou essa ocupação tendo como consequências aterramentos de lagos e
nascentes e retiradas das matas ciliares do igarapé Caranã.
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Eixo: 1 –Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O conhecimento dos recursos hídricos é primordial para o desenvolvimento
e manutenção da sociedade, pois através do conhecimento sobre os fenômenos
que envolvem a água se pode quantificar, classificar, priorizar e outorgar os seus
diversos usos. Porém, os processos hidrológicos que determinam as vazões dos rios
são estocásticos no tempo e no espaço. Assim, a disponibilidade hídrica em um trecho
de rio será sempre uma estimativa de vazão associada a determinado risco de falha
(Cirilo & Asfora, 2009). Na esfera da gestão pública, a utilização de dados estatísticos
de apoio às decisões é de suma importância no sentido de nortear as escolhas quanto
à exploração dos recursos hídricos.
Concomitantemente, a elaboração desses dados envolve a utilização de
algumas ferramentas gráficas, dentre as quais destacam-se as curvas de permanência,
hidrogramas e gráficos de máximas e mínimas. De tais ferramentas é possível uma
caracterização hidrológica adequada e confiável dos cursos d’água. Essas informações,
direcionadas para o monitoramento hidrológico, são base para o modelo de gestão de
recursos hídricos descentralizado por Bacias Hidrográficas apontado na Política
Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97), refletido nos Planos Estaduais, tal
qual o do Amazonas, que utiliza, dentre outros indicadores, uma vazão de referência
para fins de outorga igual a 75% da Q95, que equivale à vazão que é superada por
determinado corpo hídrico em 95% do tempo.
A bacia do Rio Madeira, sub-bacia Amazônica de maior área de colaboração,
cerca de 23% do total hídrico desta, detém um sistema de monitoramento composto por
diversas estações pluviométricas e fluviométricas referentes à Rede Hidrometeorológica
Nacional (RHN) onde é possível, obter dados de fluviometria, cotas do rio e medições
de chuvas diárias. Neste contexto, este trabalho objetiva caracterizar o comportamento
sazonal do regime hidrológico do Rio Madeira, através da análise dos dados referentes
à estação de Manicoré, de acordo com os dados fornecidos e melhor expressados na
criação das três ferramentas gráficas supracitadas: gráfico de máximas e mínimas,
hidrograma e curva de permanência, contemplando uma base de informações de 48
anos. Através destes gráficos, tenta-se desenvolver um conjunto de informações de
suma importância para a gestão de recursos hídricos na Amazônia.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
A bacia do Rio Madeira está situada na fração sudoeste da bacia Amazônica (veja
figura 1). Seus afluentes principais, na margem direita, são Mutum-Paraná, Ribeira,
Jamari, Machado e JacyParaná; na margem esquerda Ferreiros, Abuna, São Simão
e José Alves. Sua nascente ocorre na Bolívia, na região da Cordilheiras dos Andes,
seguindo ao norte, pela fronteira com o Brasil, atravessando o estado de Rondônia
até adentrar o estado do Amazonas, desaguando no rio que dá nome ao estado e se
configurando num dos seus principais afluentes pela margem direita.
O rio Madeira possui uma área de drenagem de aproximadamente 1.420.000 km²,
distribuídas na Bolívia (51%), no Brasil (42%) e Peru (7%) (Filizola et al, 2002). Ocupa,
ainda, a 17ª posição em extensão do mundo com 3.240 km de distância e é conhecido
por suas águas caudalosas, movimentando grandes quantidades de sedimentos por
sua calha, o que explica sua coloração barrenta. Quanto à sua importância, o rio
favorece aos municípios pelos quais transcorre, oferecendo oportunidade de pesca,
transporte e fonte de água para agricultura, tornando-se essencial na economia dessas
regiões, além de contribuir para o equilíbrio ecológico da região amazônica.
Figura 1 – Localização da bacia do Rio Madeira.

Fonte: MUNIZ, L. S. (2013).
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2.2 Dados
Os dados necessários para compor a análise do objeto de estudo foram obtidos
da Agência Nacional de Águas (ANA), através do portal Hidroweb, que integra o
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), sendo escolhida
a estação de Manicoré, localizada sob as coordenadas 50 47’ 18.72’’ (latitude) e 610 17’
17.79’’ (longitude).
Para a escolha da estação considerou-se dois critérios fundamentais: quantidade
de dados de vazão disponíveis pela estação e a proximidade da foz do rio em estudo.
Desta forma, optou-se pela estação Manicoré por apresentar dados suficientes para o
estudo, conforme pode ser visto na tabela abaixo.
Tabela 1 – Estações disponíveis mais próximas da foz do rio Madeira Distância à foz

2.3 Métodos
Posteriormente à escolha da estação e com os respectivos dados de vazão
procedeu-se a elaboração dos três gráficos - o hidrograma, o gráfico de máximas e
mínimas e a curva de permanência. Para a elaboração destes foi utilizado o software
Excel, desenvolvido pela Microsoft, como apoio na organização dos dados e cálculos e
geração das curvas.
2.3.1 Hidrograma
Para uma melhor visualização do regime do rio em estudo faz-se necessário
a análise de um hidrograma, que mostra a vazão média diária respectiva aos dias
comuns aos anos registrados. Este é uma ferramenta de visualização extremamente
útil pela capacidade e simplicidade com que representam os aspectos principais do
regime do rio, através da variação das vazões consequentes da interação de todos os
elementos do ciclo hidrológico.
Para a elaboração do gráfico, no Excel, os dados de vazão foram organizados de
forma que cada coluna representasse um ano e cada linha dessa coluna, um dia. Portanto,
uma matriz de 366 linhas (considerando o dia 29/fev) e 48 (total de anos analisados)
colunas foi formada. De cada linha foi retirado seu valor médio, representando, assim,
a vazão média diária (qmd) como somatório das vazões diárias (qd ) pela quantidade
dos anos registrados (nrd). Ou seja:
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Em seguida, para a construção da curva do gráfico, determinou-se no eixo das
ordenadas as vazões médias diárias considerando todos os anos. No eixo das abscissas
foi distribuído o período de um ano inteiro, do dia 01/jan ao dia 31/dez, no entanto,
optou-se por representar apenas o mês, afim de facilitar a interpretação do gráfico.
2.3.2 Vazões Máximas e Mínimas
As curvas de máximas e mínimas foram montadas a partir da plotagem das maiores e
menores vazões observadas em cada ano. Destacou-se, ainda, os valores representativos
das vazões máxima e mínima médias para o período analisado, procedendo-se o seu
cálculo da seguinte forma:

O gráfico de vazões máximas e mínimas é um parâmetro hidrológico com grande
aplicação nos estudos de planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos, pois
fornece estimativa estatística da disponibilidade hídrica dos escoamentos naturais de
água. A vazão máxima de um rio pode produzir enchentes nas margens. Essas podem
ser controladas por obras, sendo a estimativa da vazão máxima de suma importância
para o dimensionamento de tais obras (TUCCI, 1993). Já vazão mínima é utilizada para
o planejamento da bacia hidrográfica, para a avaliação do cumprimento aos padrões
ambientais do corpo receptor e para a alocação de cargas poluidora.
2.3.3 Curva de Permanência
A curva de permanência apresenta a porcentagem de tempo que um determinado
valor de vazão foi igualado ou ultrapassado durante o período de observação. Além
do mais, é um instrumento importante na comparação entre as características de
bacias hidrográficas e se faz necessário na outorga de direito de uso da água em alguns
estados brasileiros.
Na análise dos dados do Rio Madeira foi necessário excluir as vazões dos anos de
1967 e 1990, pois estes apresentaram vários meses sem informações, o que poderia gerar
conclusões errôneas. Nessa perspectiva, os dados fluviométricos foram consistidos e
estimados entre os anos de 1968 a 2016. Para a construção da curva de permanência,
primeiramente resumiu-se as grandes quantidades de dados, com o auxílio do Excel,
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distribuindo-os em classes, sendo a quantidade desta ( ) igual a raiz do número total
de vazões registradas utilizadas ( ). A amplitude das classes ( ) deu-se pela razão entre
a diferença da vazão máxima registrada ( á ) e vazão mínima registrada ( í ) em razão
da quantidade de classes, ou seja:

Em seguida, foi ordenada crescentemente as datas com suas respectivas vazões
e a essas foi titulado uma diferenciação, em conformidade à sua posição na sequência,
sendo 1 para a menor vazão registrada e n para a maior vazão do conjunto. Adiante,
foi possível o cálculo da frequência acumulada de cada classe de vazão da seguinte
forma:

Onde,

Por fim, obteve-se a permanência das vazões (
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), dada através da equação 8:

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do hidrograma obtido (Veja figura 2) aferiu-se a vazão máxima em torno de 47.390,8
m³/s, correspondente aos meses entre março e maio. E a vazão mínima a cerca de
6.741,5 m³/s durante os meses de setembro a novembro. Em correspondência a
esses dados confirma-se a sazonalidade do rio Madeira, pois este varia sua vazão
proporcionalmente as condições climáticas da Amazônia. Os rios de água branca, como
o rio Madeira, são responsáveis pela transferência de sedimentos e estocagem para o
oceano. Assim, quanto maior a velocidade das águas maior será a erosão. Da mesma
forma, com menor velocidade, diminuirá o transporte, beneficiando a deposição dos
sedimentos.

Figura 2 – Hidrograma de vazões médias diárias do Rio Madeira, em Manicoré (1968
a 2016).
Fonte: Autores

Por meio do gráfico de máximas e mínimas (Veja figura 3) registrou-se a menor
vazão em 2008 com 2.404,7 m³/s, sendo a média das vazões mínimas de 5.843,7 m³/s.
É possível incluir um fator a partir de 2009: a construção das Hidrelétricas de Jirau e de
Santo Antônio, Damasceno (2017). A maior vazão ocorreu em 2014 com 65.342,2 m³/s,
sendo a média das máximas vazões de 48.534,7 m3/s, o que está em conformidade com
a inundação histórica do rio Madeira em tal ano. A cota de 2014 foi muito superior às
médias anteriores, tendo uma variação de cerca de 12%, com cotas aproximadamente
6,5m acima das medidas passadas, Damasceno (2017). De acordo com Vauchel (2014),
entre as várias hipóteses formuladas, as condições climáticas dominantes nos países
vizinhos (Peru e Bolívia) assume uma importância maior, dado as precipitações
excepcionais do final do ano de 2013. Em conformidade com Damasceno (2017) a
amplitude do Rio Madeira não apresenta uma tendência continua, com medidas de
variações máximas e mínimas muito sazonais.
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Figura 3 – Vazões máximas e mínimas anuais do Rio Madeira, em Manicoré (1968 a
2016).

Fonte: Autores

Da curva de permanência obtida (Veja figura 4), observa-se que a vazão de
referência Q95 na estação em estudo é de 5.643,75 m3/s. A vazão máxima outorgável
na bacia Amazônica, de acordo com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do
Amazonas (CERH-AM, 2016), corresponde a 75% da Q95, vazão esta equivalente à
4.232,81 m³/s para o Rio Madeira, conforme observado na curva de permanência
abaixo.
Figura 4 – Curva de permanência do Rio Madeira, em Manicoré (1968 a 2016).

Fonte: Autores
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos neste estudo, deram-se através de dados coletados
da Agencia Nacional de Águas (ANA) referentes a disponibilidade hídrica do rio
Madeira coletados na estação fluviométrica de Manicoré no intervalo de tempo de
1968 a 2016. Desta forma, possibilitou-se a caracterização e analise da variabilidade
sazonal do regime hidrológico do rio Madeira por meio da criação de 3 gráficos, curva
de permanência, hidrograma, e o gráfico de máximas e mínimas vazões. Da análise
gráfica verificou-se que a vazão de referência adotada pelo CERH-AM para fins de
outorga, correspondente a 75% da Q95, equivale a 4.232,81 m3/s, além da verificação
do comportamento simétrico dos períodos de ascensão e recessão das vazões do Rio
Madeira. Sendo a vazão mínima registrada a cerca de 6.741,5 m³/s e a vazão máxima
como sendo 47.390,8 m³/s.
Assim, os dados obtidos mostram o grande potencial hídrico do rio madeira
servindo, então, como suporte para a gestão dos recursos hídricos, já que através
destes compreende-se com maior clareza, as características do regime hidrológico
desse importante rio.
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CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DO REGIME DE CHEIAS E VAZANTES
DO RIO NEGRO
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Eixo: 1 – Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O conhecimento das condições hídricas em bacias é uma ferramenta primordial
no gerenciamento dos recursos hídricos frente ao cenário atual de degradação das
águas e a necessidade crescente de novas fontes de abastecimento (COSTA et al., 2007).
Tais informações são consideradas estratégicas para o desenvolvimento de projetos em
vários segmentos da economia, como agricultura, transporte, energia e meio ambiente
e utilizadas constantemente na elaboração de estudos hidrológicos que orientam
diversos processos de tomada de decisão.
Nesse processo de caracterização, a determinação da vazão é uma etapa
fundamental. Destaca-se que quanto maior a precisão durante a medição dessa
descarga líquida, melhor será o processo de tomada de decisão na área de recursos
hídricos e saneamento ambiental. Ter conhecimento dessa vazão é essencial, por
exemplo, para identificar períodos de vazão mínima, que se relacionarão a períodos
em que a disponibilidade hídrica de um local alcança seus valores mais baixos, nos
quais os recursos podem vir a não atender as necessidades regionais de consumo de
água.
Isto posto, é de suma importância analisar vazões de referência para previsão ou
estimativa de níveis de descarga, visando a análise, a regulamentação, a operação e o
planejamento de projetos de abastecimento de água, irrigação, recuperação ambiental
e energia elétrica. Uma forma de realizar essa análise é através da elaboração da curva
de permanência. Trata-se de uma curva cumulativa contínua de frequência dos valores
de vazão (ROLIM, 2004) que expressa a vazão e a quando esta é superada ou igualada.
Essa curva é útil para diferenciar o comportamento de rios e para avaliar o efeito de
modificações como desmatamento, reflorestamento, construção de reservatórios e
extração de água para uso consuntivo. (COLLISCHOMN E TASSI, 2008).
Curvas de permanência tem uma longa história em engenharia de recursos
hídricos, e inovações que permitem computar períodos de retorno médios e intervalos
de confiança para as curvas fornecem flexibilidade adicional à sua aplicação (VOGEL
E FENESSEY, 1994).
1
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Em termos de influência social e econômica, uma das bacias que se destaca é a
Bacia do rio Amazonas. Com área de 720.114 quilômetros, descarrega no Atlântico um
volume de água que representa aproximadamente 15% das contribuições hídricas aos
oceanos e se estende por 7 países: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela
e Guiana.
Socialmente, os rios da Bacia Amazônica influem diretamente na vida
das populações ribeirinhas, que dependem do rio para alimentação, trabalho e
abastecimento de água. Economicamente, o transporte fluvial é um dos mais utilizados
na região, inclusive para exportação, desde os produtos do extrativismo até os da Zona
Franca da região. É, ainda, de extrema importância para regulação do clima no planeta.
A evapotranspiração em sua área é responsável pela formação dos chamados “rios
voadores”, que levam umidade da Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul
do Brasil. Esses “rios voadores” influenciam, também, chuvas na Bolívia, no Paraguai,
na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile.
Devido a sua grande influência, este trabalho objetiva o conhecimento e análise
da vazão de um dos rios mais importantes da Bacia do Rio Amazonas: o Rio Negro,
rio este que nasce no departamento de Guainia, na Colômbia e entra no Brasil por
Cucuí, um distrito do munícipio de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Sendo
o segundo maior rio do mundo em volume de água, apresenta grande influência no
âmbito nacional e percebe-se a necessidade de avaliação das suas descargas hídricas.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de Estudo
Possuindo cerca de 11% da área total da Bacia Amazônica, a sub bacia hidrográfica
do rio Negro apresenta área de drenagem cerca de 732.595,71 km², abrangendo países
como: Brasil, Colômbia, Venezuela e Guiana. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2006). Tendo sua nascente na Colômbia, é conhecido primeiramente como rio Guiania,
após receber as águas do Canal de Cassiquiare, adota o nome rio Negro, circula mais de
1700 km, possuindo condições adequadas para navegação, até sua foz no rio Amazonas.
No território brasileiro, a sub bacia possui uma população de aproximadamente
1.821.000 habitantes e área total de 607.248 km², abrangendo os Estados do Amazonas
e Roraima. Tendo sua importância devido as populações indígenas que vivem nos
arredores, transporte fluvial e destino turístico. (NEVES, 2017; MELO, 2012).
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Figura 1 – Localização Sub Bacia do Rio Negro

Fonte: Neves, 2017

2.2 Dados
A elaboração deste trabalho teve como bases dos dados de vazão da estação
Serrinha, cadastrada no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA) sob
o código 14420000, obtida a partir do Portal Hidroweb (http://www.snirh.gov.br/
hidroweb/publico/ medicoes_historicas_abas.jsf), relacionado ao Sistema Nacional
de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), que viabiliza uma variedade de
dados hidrológicos apurados pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN).
Para a escolha da estação foram analisados dois critérios principais: proximidade
da foz do rio a ser analisado e variedade de dados de vazão disponibilizados pela
estação. Assim, optou-se pela estação Serrinha, por estar mais próxima da foz com uma
quantidade relevante de dados para o estudo (adotou-se 30 anos como quantidade
mínima de dados disponíveis). O intervalo dos anos vai de 1978 até 2016, com exceção
do ano 2000 por não possuir dados suficientes para coleta e 2017 e 2018 foram retirados
pelos mesmos motivos.
Como consequência dos dados coletados da estação, elaborou-se três ferramentas
gráficas: curva de permanência, hidrograma e gráfico de máximos e mínimos. Para a
construção destas foi utilizado o software Excel, desenvolvido pela Microsoft, como
auxílio na organização dos dados e produção de curvas.
2.3 Hidrograma
Este gráfico foi obtido a partir da ordenação, no Excel, dos dados de vazão de
forma que cada coluna representasse um ano e cada linha dessa coluna, um dia. Sendo
assim, uma matriz de 366 linhas (considerando o dia 29/fev) e Na (número de anos)
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colunas foi formada. De cada linha foi retirado seu valor médio, representando, assim,
a vazão média daquele dia considerando todos os anos registrados, conforme equação
1.

Onde:

O gráfico foi elaborado colocando no eixo das abscissas os dias equivalentes ao
período de um ano inteiro, do dia 01/jan ao dia 31/dez, porém. No eixo das ordenadas
foram distribuídas as vazões médias diárias considerando todos os anos.
2.3 Máximas e Mínimas
Utilizando-se da mesma organização dos dados para o hidrograma, a obtenção
dos valores máximos e mínimos, entretanto, foi feita a partir dos dados de cada ano,
separadamente, onde foram extraídos os valores máximos e mínimos anuais e, para
fins de otimização do potencial de análise, foram inseridas as linhas representativas da
média de cada grupo (média das máximas e média das mínimas), conforme equações
2 e 3.

Onde:
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2.3 Curva de Permanência
A elaboração desta curva se deu, inicialmente, a partir da organização dos
dados de vazão em classes. Para a definição destas, adotou-se as equações 4 e 5.

Onde:

Em seguida, com auxílio do Excel, ordenou-se as vazões de forma crescente,
e atribuiu-se, a cada vazão, uma discriminação correspondente à sua posição na
sequência, sendo 1 para a menor vazão registrada e para a maior vazão do conjunto.
Sendo assim, calculou-se a frequência acumulada de cada classe de vazão segundo as
equações 6 e 7.

No final, partiu-se para a determinação da permanência das vazões, conforme
equação 8.
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Onde:

3 RESULTADOS
Um valor muito usado como referência para estimar a disponibilidade hídrica
regional é a vazão média, que pode ser estimada na escala diária, mensal ou anual. A
figura 2 representa os eventos de máximos e mínimos anuais, observados ao longo da
série histórica, na estação da Serrinha. Em vermelho apresenta-se os valores de vazões
máximas e em azul os valores de mínimas, as linhas pontilhadas pretas representam
as médias das vazões máximas e mínimas.
A vazão máxima histórica no valor de 35001,47 m³/s, ocorreu no ano de 2002
e a mínima dentre as vazões máximas de 24087 m³/s, em 1978, a média das vazões
máximas equivale a 30294,45 m³/s. A mínima histórica apresentada foi de 1993,731
m³/s em 1980 e a máxima dentre as vazões mínimas é de 11060 m³/s em 2011, a média
das vazões mínimas corresponde a 6644,441 m³/s. A amplitude entre a vazão máxima
e mínima na série histórica, de 28357,029 m³/s.
Figura 2: Vazões máximas e mínimas observadas no Rio Negro, Serrinha (1978-2016).

Fonte: Autores
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Por meio do hidrograma é possível descobrir de forma rápida o escoamento
do rio em um determinado período do ano e até mesmo prever o comportamento do
mesmo, permitindo um planejamento eficiente para qualquer finalidade, a figura 3
mostra as vazões médias diárias, da estação da Serrinha, para o período de 1978 a 2016.
As cheias ocorres entre os meses de fevereiro a julho, onde a vazão máxima é 27722,35
m3/s, em junho. O período em que as águas começam a recuar estende-se durante os
meses de agosto a janeiro, quando a vazão média mínima foi de 11164,51 m3/s no mês
de janeiro.
Figura 3: Hidrograma do rio Negro dos meses janeiro - dezembro.

Fonte: Autores

Assim como ocorre em diferentes estados brasileiros, as vazões de referência
adotadas para aprovação são valores geralmente provenientes de vazões representativas
da curva de permanência, tais como Q50%, Q90%, Q95% entre outros. (CRUZ E
TUCCI 2007). O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas adota o valor de
permanência Q95%, ou seja, a vazão média que pode ser excedida ou igualada em 95%
do tempo, representando a disponibilidade hídrica em condições médias.
A vazão de referência Q95% correspondente à 7048 m³/s, foi encontrada através
da curva de permanência das vazões dos cursos d’água pertencentes à sub-bacia
hidrográfica do Rio Negro, apresentada na Figura 4. O Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Amazonas estabelece a vazão outorgável para uso das águas superficiais
em 75% da Q95. Desta forma, no rio Negro, é considerada uma vazão de 5286 m³/s.
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Figura 4: Curva de Permanência do Rio Negro (1978 a 2016)

Fonte: Autores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com altas vazões de referência durante todo o tempo de análise, o rio Negro
apresenta alto potencial hidrológico. Sendo sua bacia situada em três tipos distintos
de relevo, apresenta as vantagens desses tipos de curso: onde abrange as regiões do
Planalto Amazonas-Orenoco e Planalto Negro-Jari conta com algumas rupturas de
declive, o que atrai certa atenção no que diz respeito a potencial de geração de energia;
onde se situa nas Depressões da Amazônica Setentrional, que se destaca especialmente
na Depressão Rio Branco – Rio Negro, apresenta excelente navegabilidade, característica
comum para os rios amazônicos e ao mesmo tempo rara num contexto nacional.
É a navegabilidade que torna o rio Negro uma das importantes influências
econômicas na região, desde o abastecimento de moradores de suas margens, que
encontram facilidade em atividades pesqueiras, até o fluxo contínuo de mercadorias
que chegam e partem do Porto de Manaus.
Os resultados obtidos classificam o Rio Negro como um rio perene, já que há
vazão permanente ao longo do período de um ano. Também condicionam a descargas
de água médias máximas e mínimas distantes, de 27722,35 m³/s e 11164,51 m³/s,
respectivamente, o que conduz a um regime de cheias e vazantes bem distinto. A
curva de permanência se mostra um recurso propício para o estudo de escoamento em
cursos d’água cuja vazão de referência outorgável para uso das águas superficiais 75%
da Q95 equivale a 5286 m³/s.
Não foi identificado algum valor fora do padrão esperado, isso pode ser
atribuído à frequência de medições e consequente manutenção de dados. Há, ainda, a
percepção de que o rio não apresentou comportamento atípico no período analisado,
apesar de alto índice de precipitação.
Uma vez obtidos os dados de vazão, é possível determinar um comportamento
do rio Negro, bem como prever regimes de cheias e secas. Relembra-se que essa análise
nos leva a uma compreensão de como devem ser geridos os recursos hídricos da bacia
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desse rio em função dele próprio. Tal entendimento orienta, de forma estratégica, o
desenvolvimento de projetos com dependência fluvial em diversos segmentos sociais
e econômicos, bem como planejamento de recuperação ambiental.
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
A água é um elemento essencial e indispensável à manutenção da vida, sendo
imprescindível nos processos ecológicos essenciais, além de ser o habitat e nicho
ecológico de inúmeros organismos e espécies animais e vegetais (Silva, 2000). Além de
sua extraordinária função ecológica, a água está diretamente relacionada à história
humana: a forma como nos relacionamos com a água, sua disponibilidade e formas
de uso ao longo do tempo foram elementos determinantes para a evolução do homem,
viabilizando a ocupação de territórios e o desenvolvimento de civilizações, através da
apropriação da mesma para o consumo humano, irrigação, criação animal, transporte,
geração de energia e aproveitamento industrial. Entretanto, o uso indiscriminado deste
bem, sem a correta avaliação das consequências ambientais, somado ao crescimento
populacional e suas consequências, tais como a ocupação do solo, a poluição e
contaminação dos corpos de águas superficiais e subterrâneos fizeram com que a água
deixasse de ser vista como um bem natural disponível, renovável e ilimitado para ser
enxergada como um recurso finito e dotado de valor econômico.
Nesse contexto, a gestão de recursos hídricos surge para harmonizar e solucionar
os conflitos resultantes do uso intensivo da água, através de ações destinadas a regular
o uso, o controle e a proteção destes recursos (Cruz e Tucci, 2008). No Brasil, este
gerenciamento encontra seu principal fundamento jurídico na Lei n.º 9.433, de 08 de
janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e que prevê como
um de seus seis instrumentos de gestão a outorga dos direitos de uso da água (Brasil,
1997).
A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o documento que assegura ao
usuário o direito de utilizar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por prazo
determinado, mediante a concessão do poder público. É um instrumento necessário
para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois permite o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água, possibilitando uma distribuição mais justa e equilibrada
desse recurso, sendo assim um importante instrumento para minimizar os conflitos
entre os diversos setores usuários. Essa concessão do direito de uso, contudo, sujeitase à disponibilidade hídrica, no tempo e no espaço da bacia e às necessidades para a
conservação dos sistemas hídricos.
1
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No entanto a vazão, variável que qualifica a disponibilidade hídrica, é uma
variável de comportamento aleatório que necessita de séries históricas, bastante
representativas e confiáveis, obtidas em postos fluviométricos presentes nas bacias
hidrográficas para sua melhor avaliação. Devido a alguns fatores como logística, custos
de implantação e manutenção, os dados coletados, em alguns casos, são escassos e
dificultam a operação do sistema. Um exemplo bem prático disso é o da bacia amazônica,
visto que a área em questão apresenta inúmeros obstáculos, principalmente naturais,
que acabam aumentando o custo de monitoramento (Costa et al., 2011). Não obstante
esse fato, o conhecimento da disponibilidade hídrica quantitativa e qualitativa tem
especial relevância nos rios que compõem a Bacia Amazônica, considerando que sua
importância ambiental ultrapassa os limites locais e regionais devido a esta abrigar
uma das maiores quantidades de água doce do planeta.
Assim, haja vista o grande interesse de preservação da região e o atual processo
de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas, o
presente trabalho tem por objetivo contribuir para o controle dos recursos hídricos
que compõem essa bacia, mais especificamente no que tange ao Rio Juruá, um dos
principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Para tal, determinouse a disponibilidade hídrica na estação de Gavião e realizou-se a caracterização do
regime hidrológico das cheias e vazantes ao longo do tempo, a partir da elaboração
das ferramentas gráficas: o hidrograma, os gráficos de vazões máximas e mínimas e a
curva de permanência.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
A área de estudo escolhida foi a bacia hidrográfica do rio Juruá, umas das 13
sub-bacias que compõem a bacia hidrográfica do rio Amazonas. A nascente do rio
Juruá está localizada nas escarpas da cordilheira dos Andes, na vertente oriental da
serra da Contamana, no Peru. Sua extensão aproximada é de 3.350 km (Souza, 2010)
e percorre todo o noroeste do Estado do Acre, desaguando no rio Solimões, no estado
do Amazonas, no sentido sudoeste-nordeste.
Figura 1 – Rio Juruá na Bacia Amazônica.

Fonte: Wikimedia Commons (2008)
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2.2 Dados
A presente pesquisa utilizou os dados de vazão da estação Gavião, cadastrada
no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA) sob o código 12840000,
obtidos através do Portal Hidroweb (http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/
medicoes_historicas_abas.jsf), pertencente ao Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos (SNIRH), que disponibiliza os dados hidrológicos coletados pela
Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN).
A escolha da estação considerou dois critérios principais: a proximidade da foz
do rio a ser analisado, visto que quanto mais próximo da nascente a estação é, menos
representativa a vazão será e, a segunda condição, foi que a estação apresentasse a
maior quantidade de dados, possuindo um mínimo de 30 anos. Desta forma, dentre
as 4 estações disponíveis, optou-se pela estação Gavião por encontrar-se mais próxima
da foz com 46 anos de dados de vazão para o estudo de caso, conforme comparativo
realizado na Tabela 1:
Tabela 1 – Estações fluviométricas mais próximas a foz do Rio Juruá

Fonte: Autores

2.3 Métodos
2.3.1 Hidrograma
O gráfico do hidrograma foi elaborado, com o auxílio do software Excel,
desenvolvido pela Microsoft, por meio da ordenação dos dados de vazão de tal
maneira que cada coluna representasse um ano e cada linha, um dia. Dessa forma,
uma matriz de dados contendo 366 linhas, levando-se em conta o dia 29 de fevereiro, e
Na (número de anos) colunas foi formada. De cada linha foi retirado seu valor médio,
representando assim, a vazão média obtida naquele dia considerando todos os anos
registrados, de acordo com a equação 1:

O gráfico foi construído colocando-se no eixo das abscissas os dias relativos ao
período de um ano inteiro, de 01 de janeiro a 31 de dezembro. No eixo das ordenadas
foram distribuídas as vazões médias diárias considerando todos os anos.

442

2.3.2 Máximas e mínimas
Durante essa etapa foram selecionadas as vazões máxima e mínima de cada ano, de
1973 a 2015. Selecionando-se apenas os valores máximos de cada ano registrado na
estação Gavião, é obtida a série de vazões máximas deste local. A análise de vazões
mínimas é semelhante à análise anterior, exceto pelo fato de que nesse caso o interesse
é a análise das vazões mínimas ocorridas. Assim sendo, foram retirados os valores
máximos e mínimos anuais e, para fins de melhoria do potencial de análise, foram
inseridas as linhas representativas das médias máximas e mínimas de cada grupo
conforme as equações 2 e 3:

2.3.3 Curva de Permanência
A construção da curva de permanência foi realizada a partir da organização dos
dados de vazão em classes do rio Juruá de, aproximadamente, cinco décadas. Sendo
assim, adotou-se as equações 4 e 5:
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Na sequência, com o suporte de uma das ferramentas do software Excel, ordenou-se
as vazões obtidas de forma crescente através dos anos, e atribuindo a cada vazão uma
discriminação relativa à sua posição na sequência, sendo 1 para a menor registrada e
nr para a maior. Dessa forma, calculou-se a frequência acumulada de cada classe de
vazão pelas equações 6 e 7:

Por conseguinte, iniciou-se a determinação da permanência das vazões de
acordo com a equação 8:
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Por fim, os dados de permanência foram, então, dispostos no eixo das abscissas,
enquanto que no eixo das ordenadas foram dispostas as vazões, obtendo-se assim, o
gráfico da curva de permanência.
3 RESULTADOS
O hidrograma é a representação gráfica da variação da vazão ao longo do
tempo em uma seção do curso d’água, ou seja, é o resultado da interação de todos os
componentes do ciclo hidrológico entre a ocorrência da precipitação e a vazão na bacia
hidrográfica. Como qualquer outro mecanismo de aferição de dados, essa ferramenta
apresenta alguns fatores que influenciam na sua forma, tais como área da bacia,
modificações artificiais no rio, característica da precipitação, constituição geológica
do subsolo, entre outros. No hidrograma, das vazões médias diárias, da estação
de Gavião, para o período de 1973 a 2015, mostrado na figura 2, observam-se dois
períodos hidrológicos bem definidos ao longo do ano, onde percebe-se claramente as
características de sazonalidade do rio Juruá, a inundação desenvolve-se sobre vários
meses e permanece em sua superfície máxima durante algumas semanas, dando
origem a um hidrograma modal assimétrico, onde o período de enchente progride
lentamente, num total de sete meses e a vazante avança rapidamente, totalizando
cinco meses, resultante do regime tropical austral (Rodier, 1964 e Molinier et al., 1997).
As cheias ocorrem entre os meses de novembro a maio, onde a vazão média
máxima é 8709,26 m³/s, no dia 19 do mês de abril. O período de estiagem estende-se
durante os meses de junho a outubro, quando a vazão média mínima foi de 996,26 m³/s,
no dia 23 do mês de setembro. Um pico de magnitude inferior à máxima é observado no
mês de setembro. Verifica-se que o hidrograma apresenta uma inconsistência referente
ao dia 29/02, cujo conjunto de dados é inferior aos dos demais por se apresentar a cada
quatro anos.
Figura 2 – Hidrograma do Rio Juruá, em Gavião (1973-2015).

Fonte: Autores

A figura 3 apresenta a magnitude dos eventos de máximas e mínimas anuais,
observadas ao longo da série histórica, na estação de Gavião. Em azul contínuo
apresentam-se os valores de vazões máximas e em vermelho contínuo os valores
de mínimas. As linhas pontilhadas em azul e vermelho, representam as médias das
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vazões máximas e mínimas, respectivamente. Em certas situações faz-se necessária a
determinação destas informações, como por exemplo, no dimensionamento de canais,
pontes, vertedores e diques é feita a estimativa da vazão máxima, já para analisar
a disponibilidade hídrica em períodos críticos e legislação de qualidade de água, é
utilizado o conceito da vazão mínima.
A vazão máxima histórica no valor de 10762,60 m³/s, ocorreu duas vezes, em
09/06/2012 e 21/04/2013. Quando comparado com a média de máximos, que equivale
a 9084,77 m³/s, observa-se uma variação de 1677,23 m³/s. A mínima dentre as vazões
máximas, do período histórico, de tem o registro de 7000,53 m³/s, em 30/01/2006. A
mínima histórica apresentada na série temporal é de 481,34 m³/s, ocorre em 06/10/2005
e a máxima dentre as vazões mínimas é de 1476,94 m³/s, em 01/01/1973. A média
das vazões mínimas corresponde a 871,31 m³/s. A amplitude entre a vazão máxima e
mínima, na série histórica, é de 10281,26 m³/s.
Figura 3 – Vazões máximas e mínimas observadas no Rio Juruá, em Gavião (19732015).

Fonte: Autores

Por fim, o último gráfico elaborado foi a curva de permanência (figura 4).
A curva de permanência é uma ferramenta bastante utilizada na hidrologia, pois
relaciona a vazão ou o nível do rio e a permanência no tempo em que a vazão é maior
ou igual ao valor especificado, ou seja, esse artifício expressa a relação entre a vazão
e a frequência com que esta vazão é superada ou igualada (Pinto, 2006). Dessa forma,
o conhecimento desse método é de fundamental importância para o planejamento e a
gestão dos recursos hídricos (Costa et al., 2011).
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Figura 4 – Curva de permanência do Rio Juruá, em Gavião (1973-2015).

Fonte: Autores

No Estado do Amazonas, segundo a Resolução nº 01, de 19 de julho de 2016, do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-AM, a outorga do direito de uso das
águas superficiais adota como vazão de referência a Q95, ou seja, emprega-se a vazão
determinada a partir das observações em um posto fluviométrico em certo período,
em que em 95% daquele intervalo de tempo as vazões foram iguais ou superiores
a ela (ANA, 2011), o que reflete um modo mais seguro e racional de administrar os
recursos hídricos. Segundo a resolução estadual, o critério adotado para a outorga de
uso da água (vazão de referência Q95) será válido enquanto não forem estabelecidos
novos critérios através do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Entretanto, conforme
o que vem sendo discutido nas assembleias de elaboração do referido Plano, o mesmo
manterá a vazão de referência. Assim, destaca-se a vazão Q95 obtida através da Curva
de Permanência para o rio Juruá, cujo valor corresponde a 814,35 m³/s.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou a análise da disponibilidade
hídrica do rio Juruá, para o intervalo de tempo de 1973 a 2015, com fundamento nas
informações da estação Gavião. O regime hídrico do rio Juruá demonstra ser modal,
com dois períodos hidrológicos definidos ao longo do ano com ascensões e recessões
assimétricas. Os valores de vazão variam entre 10762,60 m³/s e 481,34 m³/s. A curva de
permanência se apresenta como um recurso propício para o estudo da disponibilidade
hídrica do rio Juruá que apresentou em 95% do tempo a vazão superior à de 814,35
m³/s para fins de outorga, de acordo com o planejamento de recursos hídricos no
estado do Amazonas. Destaca-se que a vazão de referência obtida através da Q95
demonstra o grande potencial hidrológico do rio, capaz de fornecer subsídios a
diferentes tipos de outorgas de direito sobre o uso da água. Por fim, ressalta-se o
potencial de aplicabilidade dos gráficos obtidos na caracterização do comportamento
hidrológico e disponibilidade hídrica dos rios para fins de gestão de recursos hídricos.
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VALIDAÇÃO DOS DADOS DO SATÉLITE ALTIMÉTRICO JASON-2 NA BACIA
DO RIO TAPAJÓS
Karllen Portela Corrêa1
Mateus Ferreira de Oliveira2
Kleiton Morais da Silva3
Joecila Santos da Silva4

Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
A disponibilidade hídrica é uma ferramenta imprescindível aos processos de
planejamento e gestão de recursos hídricos, visto que permite apontar caminhos para
implementação de políticas públicas e para alocação de programas e obras. Portanto,
o conhecimento das disponibilidades e das vazões comprometidas com o atendimento
de demandas constitui parte essencial de um plano de recursos hídricos (ANA, 2011).
O uso de satélites altimétricos mostra-se extremamente relevante quanto às
vantagens, em razão da superioridade do método no que diz respeito ao alcance e
facilidade para obter informações em locais remotos, como a Bacia Amazônica (SILVA
et al., 2010 e SEYLER et al.,2013). Isso porque as estações fluviométricas exigem
dispêndio considerável de recursos humanos, financeiros e planejamento, de maneira
a sobrecarregarem os aparatos necessários para a obtenção de medidas hidrométricas
que, de modo agravante, não são homogêneas no espaço e no tempo (SILVA, 2010).
Atualmente, de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA) a bacia
Amazônica conta com 435 estações fluviométricas, sendo uma delas, a do Rio Tapajós,
que é um rio brasileiro originado pela confluência dos rios Juruena e Teles Pires (São
Manuel), cujos principais afluentes são: Juruena, Teles Pires, Cururu, Tropas, Crepori,
Jamanxim e Arapiuns. Dentre todos os rios da bacia, do Tapajós possui o mais alto
potencial hidrelétrico a ponto de numerosas barragens terem sido planejadas não
somente ao seu canal principal, mas também para diversos de seus afluentes. Devido
essas características é de grande importância o monitoramento constante de seus dados
para sua gestão hídrica, porém, seu acesso é dificuldade por conta da floresta densa,
prejudicando a obtenção dos dados hidrológicos (ÁGUAS AMAZÔNICAS, 2019).
Desta forma, foram realizados estudos na bacia do rio Tapajós, utilizando o
sistema de sensoriamento remoto denominada altimetria espacial através do satélite
altimétrico Jason-2 e assim efetuada a validação altimétrica com dados de estações
fluviométricas da rede hidrológica nacional, distribuídas ao longo da bacia.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo
O Rio Tapajós é o principal curso d’água, cortando a porção central da região,
de sul para norte, numa extensão de 132 km, até desaguar no Amazonas, em frente à
cidade de Santarém. Ele está localizado entre os estados do Mato Grosso e Pará e conta
com cerca de 500.000 km² na sua foz. Por ter no seu entorno uma floresta densa, devido
as suas árvores que chegam a ter entre 25 m à 35 m, e possuir uma extensa vegetação
exuberante, acaba se tornando uma região com grande dificuldade de obtenção de
dados (FADESP, 2016). A precipitação média anual é de aproximadamente 2300 mm,
existindo uma pronunciada estação seca de três a quatro meses. A estação chuvosa no
alto Tapajós se inicia no final de setembro enquanto que no baixo curso se inicia no
final de dezembro ou janeiro.
2.2 Dados
2.2.1 Dados in situ
Informações a respeito das medidas de nível da água através de réguas
fluviométricas foram recolhidas no site Hidroweb, ferramenta da ANA. A estação
fluviométrica utilizada foi a de Itaituba (17730000), situada na sub-bacia do rio Tapajós,
nas coordenadas: latitude 4°16’32.16’’ S e longitude 55°58’55.92’’ O. Os dados das
medições in situ possuem o mesmo período dos dados altimétricos do satélite Jason-2.
2.2.2 Dados altimétricos
Foram utilizados os dados altimétricos do satélite Jason-2, para o período de 2008
a 2016. Os dados utilizados no presente estudo fazem parte da Rede de Monitoramento
Altimétrico do Laboratório de Recursos Hídricos e Altimetria Espacial da Amazônia
(RHASA) disponíveis na base de dados Hydroweb, da plataforma THEIA-CNES
(http://hydroweb.theialand.fr/?lang=en&).
2.3 Métodos
2.3.1 Elaboração de Estações Virtuais
Conforme Calmant e Seyler (2006) uma estação virtual (EV) é definida por
um conjunto de dados altimétricos obtidos pela intercepção do satélite com corpos
de água na superfície terrestre, com o qual é adquirir uma série temporal da altura
do plano da água. Contudo, elementos como ilhas, vegetação, bancos de areia, entre
outros são exemplos de algumas medidas obtidas pelo satélite dispensáveis para o
estudo ocasionado uma apuração de dados para resultados mais exatos.
Com base na metodologia descrita em com Silva et al. (2010), a concepção
da EV se inicia a partir da identificação do corpo d’água assim como da linha de
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dados altimétricos desejados no programa Google Earth. Um polígono foi criado com
finalidade de delimitar a região facilitando a seleção dos pontos correspondentes à
lâmina d’água. A área do polígono é importada para o programa Multimission Altimetry
Processing Software (MAPS, 2018) utilizando em segundo plano a imagem do satélite,
possibilitando maior visibilidade do curso de água conforme mostra a Figura 1. Por
meio dessa configuração é possível refinar a seleção dos dados abstraindo as medidas
indesejáveis.
Figura 1 - Tela do programa MAPS com imagem do Google Earth em segundo plano
no traço 228

A partir das informações obtidas para cada passagem do satélite se torna
possível presumir as séries temporais de altura do nível da água com base nas suas
médias e medianas calculadas para cada ciclo. Como medida complementar foram
convertidas em alturas geoidais as alturas elipsoidais de nível de água das séries
temporais, utilizando-se o modelo de ondulação geoidal EGM2008, desenvolvido por
Pavlis et al. (2008).
2.3.2 Validação dos dados altimétricos a partir de estações in situ
A melhor forma de avaliar a eficácia do método seria através da observação
de dois critérios essenciais para a obtenção de resultados precisos: o primeiro é uma
distância máxima de 30 km, como regra geral, entre a estação fluviométrica e a estação
virtual, de modo que a disparidade seja mínima, em consideração ao curso hidrológico;
o segundo requisito é que as avaliações sejam feitas na mesma janela temporal, para que
a coleta de dados do satélite altimétrico e da estação fluviométrica sejam coincidentes.
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Em face do objetivo de comprovar a eficácia do uso de satélites para validação
da medida hidrométrica, é necessário utilizar-se da equação que computa a raiz do
erro quadrático médio ou valor eficaz (RMS), observada na Equação 1, onde H1,i são
as estimativas de nível do rio pelos dados altimétricos; H2,i são as leituras do nível do
rio nas estações fluviométricas; e N é o número de medições acatadas.

3. RESULTADOS
3.1 Estações virtuais
Para este estudo foi realizada a criação de 3 EVs na bacia do rio Tapajós através
do programa MAPS com os dados altimétricos provenientes do satélite Jason-2
conforme a Figura 2. A distribuição das EVs ao longo da bacia é listada na Tabela 1,
assim como as respectivas latitudes e longitudes.

Figura 2 - Distribuição das estações virtuais na bacia do rio Tapajós (pontos em verde)
e com cobertura espacial da missão Jason-2 (traços verdes). Mosaico de imagens Google
Earth em segundo plano.
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3.2 Validação externa
Para a validação houve apenas uma estação de rede fluviométrica com os prérequisitos para este estudo, no caso, a estação Itaituba (17730000) que se encontrava
distante 9,48 km à montante da EV TAPAJÓS _J2_ICE1_228_01, representada na tabela
2. Na Figura 3 estão apresentadas a localização do traço 228 juntamente com a estação
fluviométrica de Itaituba.
Figura 3 - Localização da estação linimétrica de Itaituba, em vermelho e o traço 228 do
satélite Jason-2, em verde.

Com base nos dados verificou-se que o RMS encontrado foi de 0,33 m, resultado
da comparação entre os dados de nível de água do traço 228 e a estação fluviométrica
Itaituba.
Tabela 2- Discriminação da Estação virtual e Estação Linimétrica
Estação Virtual

Latitude (°)

Longitude (°)

Régua

Latitude (°) Longitude (°) RMS
(m)

TAPAJÓS
17730000
_J2_ICE1_228_01 4°13’46.28”S 55°53’25.35”O Itaituba 4°16’32.00”S 55°58’56.00”O 0,33

Na Figura 4 são apresentadas as séries temporais da régua em Itaituba e da
estação altimétrica do traço 228 do satélite Jason-2, resultado de 169 ciclos aproveitáveis
durante o período de julho de 2008 a julho de 2016, onde os pontos em vermelho
representam a série temporal do traço 228, e a linha em preto representam os dados
fornecidos pela régua.
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Figura 4 - Séries temporais da régua instalada em Itaituba e da estação altimétrica do
traço 228, entre o período de 2008 e 2016 para o satélite Jason-2.

Como podem ser observadas, entre o período de 2012 a 2013, mesmo que o
regime hídrico seja similar, as séries temporais obtidas através dos dados de satélite
não coincidem com os valores identificados pela régua. Tal situação decorre do
déficit de dados fornecidos pela régua (devido imprecisão por ausência de perícia ou
negligências de observância), os quais ocasionam divergências de medição durante o
período apontado. Pode ser por erros in situ ou mesmo pela demora de sua atualização
de dados se comparadas ao do satélite.
Desta forma, é importante considerar a utilização do satélite sendo mais que
um complemento dos dados, considerando que não teve perda de dados em nenhum
período e assim havendo uma leitura correta da oscilação dos níveis do rio. Em termos
gerais, os erros não foram de muito impacto em razão do baixo valor do RMS de 0,33
metros entre os dados altimétricos e os dados da régua, que corresponde a 3,85 % da
amplitude de 8,55 metros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou a validação dos dados altimétricos do satélite Jason-2 na bacia do
Rio Juruá. A análise da variabilidade altimétrica do regime hidrológico do Rio Tapajós
foi validada com o auxílio do programa MAPS (Multimission Altimetry Processing
Software).
Ao observar a área em análise, a bacia do Rio Tapajós, nota-se a necessidade de
compreender que a proposta de utilização do satélite possibilita alcançar partes de
difícil acesso. Tanto a topografia quanto o próprio rio, tornam a circulação entre a
região complicada, uma vez que alguns fatores impedem a medição por régua. Ocorre
também, que dependendo do nível dos rios, algumas embarcações não conseguem
percorrer tais regiões.
Conclui-se, que independente da ausência de estações linimétricas próximas a
pontos de interseção entre traços do satélite com corpos d’água, a validação do satélite
Jason-2 na região do rio Tapajós obteve RMS de 0,33 m, possibilitando a utilização
desses dados para desenvolvimentos de novos estudos.
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DIAGNÓSTICO DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS REMANESCENTES NA
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TIMBURI – PRESIDENTE PRUDENTE/
SP, A PARTIR DE AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA.
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Frente às evidentes espoliações ao meio ambiente, causadas pelo atual modo
de produção, os sistemas naturais sofrem alterações e desequilíbrios que alteram a
dinâmica da reposição de alguns recursos naturais:
A relação sociedade/natureza, e consequentemente, sua forma específica de organização
e realização do trabalho têm se caracterizado pela intensa exploração de recursos naturais
que constitui o sustentáculo primordial do modo de produção capitalista. (...) esse usufruto
de caráter apropriativo dá-se de forma predatória, gerando desequilíbrios e alterações em
sistemas naturais, estes que, muitas vezes, sustentam ciclos e dinâmicas responsáveis pela
reposição de alguns recursos fundamentais para a sociedade. (GOUVEIA 2010. p. 3).

Considerando-se a água como recurso natural e, portanto, elemento fundamental
nos processos produtivos, torna-se evidente a importância do planejamento e gestão
ambiental dos diferentes territórios como forma de proteção aos recursos naturais,
e da continuidade dos fluxos de energia e matéria que se traduzem em serviços
ecossistêmicos.
Observa-se a cobertura vegetal e o uso da terra como fundamentais na
manutenção do equilíbrio dinâmico (TRICART, 1977) e, portanto, na preservação dos
recursos hídricos. Nesse contexto, a cobertura vegetal desempenha papel primordial,
mas não exclusivo, no controle dos fluxos hídricos de origem pluvial, regulando as
tendências à infiltração e ao escoamento superficial. Ressalta-se a especial importância
das formações ciliares nos processos hidrológicos, como citado em Gouveia (2018, p.
85-86):
1. As matas ciliares desempenham importante papel regulador nos processos de troca
entre os ambientes terrestre e aquático, atuando como barreira física. Dessa forma,
propicia a filtragem das águas que abastecem o curso d’água pelo escoamento superficial,
favorecendo a retenção de sedimentos e de resíduos químicos derivados de insumos
agrícolas, como agrotóxicos e fertilizantes. Assim, reduz a possibilidade de contaminação
1
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do corpo d’água; 2. Controla a erosão das margens, com consequente redução na carga de
sedimentos transportados, reduzindo o assoreamento e seus efeitos à jusante; 3. Absorve
e retém parte das águas oriundas do escoamento superficial em episódios pluviométricos
intensos, retardando as vazões de pico, contribuindo para a redução de inundações; 4. Ao
absorver a energia cinética de pluviosidades intensas, reter parte significativa da água em
seus vários estratos e na serapilheira, e fixar o solo através de sua rede de raízes, favorece
a infiltração. Assim, propicia a recarga do lençol freático e o abastecimento das nascentes,
garantindo a vazão mínima mesmo em períodos de estiagem. Desta forma assegura a
quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

Entende-se também que o volume de água que infiltra no solo e reabastece os
aquíferos está estritamente ligado à disponibilidade de água superficial, como por
exemplo, as vazões dos cursos d’água nos períodos de estiagem (BRANDÃO et al,
2006). Segundo Rawls et al (1996) o processo de infiltração da água no solo, em maior ou
menor grau, depende de quatro fatores: fatores relacionados ao solo, principalmente sua
textura e estrutura, que influenciam na condutividade hidráulica e na estabilidade dos
agregados; fatores relacionados à superfície que são fundamentais uma vez que interferem
no movimento de água através da interface ar-solo, atuando no sentido de modificar as
propriedades do solo (BRANDÃO et al, 2006); fatores relacionados ao preparo e manejo do
solo, como práticas do cultivo agrícola, irrigação e o intenso trânsito de máquinas sobre
a superfície; e, outros fatores, relacionados com a intensidade, duração e distribuição
das chuvas, além da energia cinética das gotas. Ainda cabe ressaltar a importância da
topografia no processo de infiltração da água no solo, pois, esta, influencia no aumento
ou diminuição do escoamento superficial. (TROPPMAIR 2008).
Nesse contexto, as Unidades de Conservação e as áreas legalmente protegidas
providas de cobertura vegetal configuram-se como importantes elementos para
a manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Assim, justificase o desenvolvimento desta pesquisa pela importância de avaliar qualitativa e
quantitativamente a qualidade ambiental e funções ecológicas dos fragmentos
remanescentes na área de estudo, com vistas a, a partir dessas informações, definir
áreas prioritárias para estabelecer a expansão e ampliar a conectividade entre eles.
O presente trabalho tem por objetivo, a partir de dados referentes à rede
hidrográfica e cobertura da terra, avaliar a qualidade ambiental e funções ecológicas
dos fragmentos florestais remanescentes na Área de Proteção Ambiental do Timburi
(município de Presidente Prudente - SP) e, a partir dessas análises, estabelecer sua
importância quanto aos serviços ecossistêmicos prestados no que concerne à qualidade
e disponibilidade de recursos hídricos existentes na área de estudo.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 A Área de Estudo
A APA Timburi, localizada no município de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Figura 1), possui uma extensão total de 4.608,25 ha.
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Figura 1: Localização da área de estudo. Área de Proteção Ambiental do Timburi

Fonte: Os autores (2019)

Conforme a Lei Complementar Municipal Nº 235, sancionada em 17 de março de
2019 (PRESIDENTE PRUDENTE, 2019), que estabelece sua criação, a APA Municipal
do Timburi possui a finalidade de proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de seus recursos naturais
pois, “possui atributos bióticos, abióticos, estéticos e culturais importantes para a
qualidade de vida e o bem estar das pessoas, em especial contemplando mananciais
de extrema relevância para o município [...]”.
No Art. 3º da referida lei , consta que a APA Timburi tem como objetivo: “II
- proteger a biodiversidade, favorecendo a conectividade dos fragmentos florestais
remanescentes por meio da consolidação de corredores ecológicos; III - proteger os
recursos hídricos e os remanescentes da vegetação natural; V-proteger as sub-bacias
hidrográficas do Rio do Peixe, contribuintes para o abastecimento de água potável do
município; e VI - promover a melhoria da qualidade de vida da população residente
na área”. Os Arts, 17 º e 18 º estabelecem que o Plano de Manejo deverá conter em seu
conjunto de programas, a recuperação de áreas degradadas.
Ante a relevância da área, tanto para a manutenção dos recursos hídricos,
quanto para a diversidade biológica e a preservação dos recursos naturais e culturais,
esse trabalho visa propor a definição de áreas prioritárias à restauração e à formação
de corredores ecológicos, objetivando a conexão de fragmentos florestais. Serve,
dessa forma, como uma possível ferramenta para uma melhor gestão do território e
preservação dos seus recursos naturais, auxiliando na formulação de programas de
recuperação ambiental.
2.2 Procedimentos de Pesquisa
Para o desenvolvimento do trabalho foram avaliados indicadores qualiquantitativos relativos ao tamanho, à forma, e ao potencial de conectividade dos
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fragmentos florestais remanescentes; bem como os vetores de pressões e potencial de
expansão destes. Espera-se, como resultado, a disponibilização desses dados com vistas
a subsidiar a elaboração de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA)
Municipal do Timburi, em Presidente Prudente - SP, principalmente em relação aos
programas para a recuperação de áreas degradadas; e a definição de áreas prioritárias
à restauração e à formação de corredores ecológicos, servindo, dessa forma, como
uma possível ferramenta para uma melhor gestão do território e preservação dos seus
recursos naturais.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)5, assinada em 1992,
propõe que a identificação de áreas prioritárias para a conservação e restauração da
biodiversidade, seja uma das diretrizes utilizadas para conciliar o desenvolvimento
com a conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais (BRASIL - MMA,
2011).
De acordo com Rodrigues et al (2008), além do Estado de São Paulo possuir
poucos remanescentes florestais, estes ainda têm a sua função de conservação da
biodiversidade comprometida por causa da intensa fragmentação e da recorrência de
perturbações oriundas das áreas agrícolas e urbanizadas do entorno.
A fragmentação destes remanescentes representa uma das grandes ameaças à
conservação dos ecossistemas, pois tornam-se cada vez mais expostos ao chamado
efeito de borda, resultado direto de alterações morfoclimáticas no contato entre os
remanescentes e o seu entorno. Outro efeito relevante da fragmentação dos habitats
naturais, é o isolamento de populações de espécies animais e vegetais, o que restringe
trocas gênicas e conduz à perda de variabilidade genética. Isso influi diretamente
nas possibilidades de adaptação das espécies às alterações ambientais. Além disso,
a redução no tamanho e acesso fácil aos fragmentos, aumenta a possibilidade de
incêndios, invasões biológicas e invasão por caçadores e extratores de plantas (SÃO
PAULO, 2011).
Segundo Durigan et al (2006), a implantação de corredores ecológicos, com
a finalidade de conectar os fragmentos naturais na paisagem e ampliar o número
de unidades de conservação, apresenta-se como uma das principais estratégias de
conservação da biodiversidade remanescente.
A definição de áreas relevantes para a restauração ecológica e para a conexão
de fragmentos florestais para a formação de corredores ecológicos é um importante
mecanismo na tentativa de garantir a manutenção da estrutura e dos processos
ecológicos dos remanescentes florestais, bem como dos serviços ecossistêmicos por eles
prestados. A identificação dessas áreas é o primeiro passo para um plano de conservação
da diversidade biológica, pois permite ordenar os esforços e recursos disponíveis para
conservação, e subsidiar a elaboração de políticas públicas de ordenamento territorial
(SARTORI, 2010).
Com cem anos completados em 2017, o município de Presidente Prudente
apresenta 72,776 Km² ainda recobertos por vegetação arbórea (nesta incluídos os
plantios arbóreos homogêneos tais como seringais e eucaliptais), que correspondem
a 12,98% de sua extensão territorial total (560,637 Km², segundo IBGE, 2016) (PAES;
GOUVEIA, 2017).
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3.1 Análise quantitativa dos Fragmentos Florestais Remanescentes
A partir do mapa com os fragmentos florestais da APA Timburi (Figura 2)
(PRESIDENTE PRUDENTE, 2019), efetuou-se a análise e quantificação dos fragmentos
de cobertura vegetal arbórea existentes. Com os dados obtidos foi possível elaborar
produtos cartográficos derivados e estabelecer o diagnóstico preliminar da qualidade
e função ecológica desses remanescentes. Assim, a partir da avaliação de atributos,
tais como tamanho dos fragmentos, forma (design) desses fragmentos, e da distância
(conectividade) entre eles, apresentam-se os produtos cartográficos que apontam,
entre outras características, a fragilidade dos fragmentos, as áreas prioritárias para a
conservação e a necessidade de adoção de políticas públicas de orientação no uso da
terra.
Figura 2: Fragmentos florestais remanescentes na Área de Proteção Ambiental do
Timburi

Fonte: Presidente Prudente (2018)

De acordo com o mapa apresentado na Figura 2 existem 122 fragmentos de
vegetação, totalizando uma área de 593,03 ha, recobrindo o percentual de 12,87% da
APA, valores muito próximos aos obtidos por Paes e Gouveia (2017) para o município
de Presidente Prudente.
Como se observa, a área ainda recoberta por remanescentes florestais arbóreos
se restringe ao conjunto de pequenos e dispersos fragmentos, com maior presença
às margens do rio Timburi e do córrego da Onça. Todavia, explicita-se também a
quase totalidade de nascentes na área desprovidas de qualquer proteção vegetal,
com raríssimas exceções. Outro aspecto importante sobre a cobertura vegetal na
área indicado no mapa, refere-se à ausência de matas ciliares nas áreas de Áreas
de Preservação Permanente - APPs, principalmente ao longo dos cursos d’água de
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primeira, segunda e terceira ordem. Estas primeiras constatações já evidenciam a
importância de propostas de restauração em benefício dos recursos hídricos.
O tamanho dos fragmentos está diretamente relacionado com sua capacidade de
suporte às populações, à sua riqueza genética, e sua possibilidade de manter saudáveis
as relações ecológicas e processos biogeoquímicos. Assim, configura-se em importante
elemento para avaliar as condições ecológicas e ambientais de um determinado espaço.
Neste sentido, a partir da quantificação dos fragmentos identificados, elaborou-se a
Tabela 1, na qual se organizam os fragmentos em relação às suas dimensões:
Tabela 1: Fragmentos de cobertura arbórea segundo tamanho das áreas:

Os números obtidos apontam que 108 fragmentos (88,5 % do total), possuem
extensões menores que 10 hectares, equivalendo a pouco mais de 34 % da área total
da APA Timburi recoberta por fragmentos. Tais dados indicam a fragilidade desses
fragmentos ao efeito de borda, por onde tendem a se degradar.
Por outro lado, os 11,5 % restantes, representados por 14 fragmentos maiores - o
maior deles com 63,91 hectares -, são responsáveis por 65 % da cobertura vegetal arbórea,
equivalendo a aproximadamente 8,5 % da totalidade da área da APA Timburi. Assim,
esses fragmentos contínuos de maiores extensões, que indicam maior biodiversidade
e melhores dinâmicas nos fluxos de energia e matéria, constituem-se em importante
patrimônio natural para a área, e devem ser prioritariamente preservados.
Além das suas dimensões, outro importante parâmetro para subsidiar análises
relativas à qualidade dos fragmentos remanescentes na área é a forma destes. A forma
(design) indica sua susceptibilidade ao “Efeito de Borda” que, em síntese, significa
que todo fragmento florestal ou área de preservação tende a se deteriorar a partir de
seus limites externos. Essa deterioração ocorre por conta de diversas pressões, tais
como excesso de insolação, ventos, perda de umidade, entrada de espécies invasoras
nocivas etc. Portanto, quanto mais irregular a forma de um fragmento, maior a sua
vulnerabilidade e a velocidade com que se deteriora. Ou seja, quanto mais a forma do
fragmento se assemelhar ao um círculo, menor será o efeito de borda.
Para avaliar a qualidade dos fragmentos em relação ao desenho de cada um,
adotou-se o conceito de “Índice de Circularidade”, onde o índice j (Polígono) estará tão
mais próximo de 1 quanto mais sua forma for semelhante a um círculo. Por outro lado,
quanto menos o polígono assemelhar-se a um círculo, o valor de j será mais próximo
de 0. Na equação a seguir (Figura 3), “A” corresponde à área do polígono e “P” ao seu
perímetro.
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Figura 3: Equação para cálculo de Índice de Circularidade

Fonte: Paes e Gouveia, 2017.
Assim, ainda a partir da Figura 2, foi possível avaliar o índice de circularidade
de cada fragmento, como se apresenta na Tabela 2:
Tabela 2: índice de Circularidade dos Fragmentos de cobertura arbórea

Como se constata na Tabela 2, cerca de 63 % dos fragmentos possuem índice
de circularidade inferior a 0,5, o que caracteriza uma tendência a um design estreito e
alongado, indicando uma maior susceptibilidade ao efeito de borda e, portanto, à sua
continua degradação e perda de importância ecológica. Nesse contexto, impressiona
o fato de que 62 % da área recoberta por contínuos florestais ser constituída por
fragmentos com índices inferiores a 0,1 – pior das situações possíveis -, corroborando
a necessidade premente de intervenções com vistas a conectar e expandir esses
fragmentos remanescentes. Em melhores condições e com melhores índices estão 45 %
dos fragmentos (45 unidades), correspondendo a apenas pouco mais de 6 % das áreas
florestadas.
Outro aspecto que pode indicar a situação do atual quadro ambiental no tocante
aos fragmentos arbóreos existentes na área, refere-se ao potencial de conectividade
entre eles. A interrupção e o distanciamento entre fragmentos evidenciam restrições
à circulação da fauna e também limitações à realização de fluxos gênicos, seja entre
animais ou vegetais.
Assumindo tais pressupostos, buscou-se avaliar o potencial de conectividade
entre os fragmentos remanescentes na área da APA Timburi, a partir do estabelecimento
de buffers de distâncias variadas a partir de suas bordas (50, 100, 200 e 500 metros). A
distância entre fragmentos foi adotada como parâmetro primeiro, mas não exclusivo,
visto que os fluxos gênicos são também determinados pela permeabilidade do meio
em que estão inseridos, e esta é definida pelos usos e coberturas da terra existentes,
bem como pelos tipos de práticas antrópicas que ali se realizam.
Sabe-se, também, que as possibilidades de conexão entre fragmentos são
diferenciadas em função de cada espécie, das diferentes capacidades de dispersão
destas e do tipo de uso e cobertura da terra no entorno do fragmento. Uma área de
pastagens pode, para algumas espécies, representar menor limitação à dispersão e/ou
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isolamento que áreas de cultivo intensivo de cana de açúcar, de plantio homogêneo
de eucaliptos ou de ocupação urbana de alta densidade, como exemplos. Todavia, a
adoção dos buffers mencionados permite definir locais onde, com pouca intervenção
e, portanto, poucos investimentos, podem ser implantados projetos de restauração
ecológica. Assim, pode-se melhorar o potencial ecológico dessas áreas e retardar o
processo de deterioração desses fragmentos.
Essas avaliações além de apontarem o grau de fragilidade dos fragmentos,
permitem a identificação de áreas prioritárias para a conservação e a necessidade de
adoção de políticas públicas de orientação no uso da terra. Desta forma, foi elaborado
o Mapa de Distâncias entre os Fragmentos Florestais Remanescentes na APA Timburi
(Figura 4).
Figura 4: Mapa de Distâncias entre os Fragmentos Florestais na APA Timburi.

Fonte: Os autores (2019)

Como se pode perceber na Figura 4, boa parte das conexões entre os fragmentos
remanescentes pode ser restabelecida a partir da implantação de projetos de restauração
ecológica em extensões de até 100 metros. Se, conjuntamente com tal iniciativa, forem
restauradas as vegetações nas APPs no entorno de nascentes, hoje inexistente na maior
parte delas, o ganho ambiental e ecológico e, certamente, os recursos hídricos locais,
seriam fortemente beneficiados.
3.2 Pressões sobre os fragmentos remanescentes e derivações ambientais
Com o intuito de investigar a qualidade dos fragmentos remanescentes e
algumas das pressões por eles sofridas, realizou-se incursão de campo no dia 13 de
julho de 2019. Destes levantamentos, foi possível tecer considerações sobre alguns
aspectos relevantes, tais como:
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Áreas de Preservação Permanente e a vegetação ripária: Verificou-se que parte
das áreas destinadas às Áreas de Preservação Permanente não possuem vegetação
ripária ou não possuem qualquer tipo de demarcação, no intuito de protegê-las,
havendo necessidade de incluí-las como áreas prioritárias para a restauração. Foi
averiguado também que as cabeceiras das bacias do Rio Leque e do 1º de Maio são
as mais desprotegidas, onde muitas das nascentes estão ocupadas por pastagem, e
possuem maior incidência de processos erosivos. Necessita-se, portanto, realizar um
levantamento mais detalhado dessas localidades, no intuito de mapear as nascentes e
avaliar suas fragilidades.
Áreas de ocorrências de processos erosivos: Foram observados vários pontos
com ocorrência de processos erosivos em estágio avançado, além de outros em
estágio inicial. Na Figura 5-A observa-se uma voçoroca, localizada na parte norte da
APA – Timburi, na Bacia do Rio Leque. Na Figura 05-B observam-se sulcos erosivos
localizados próximos de fragmento florestal com grande importância, que possui
maior tamanho, características de estágio médio de regeneração, e maior diversidade
de espécies arbóreas.
Figura 05 – A: Processo erosivo em estágio avançado ao norte da APA – Timburi, na
bacia do Rio Leque; B: Processo erosivo próximo à entrada de fragmento florestal.

Fotos: João Paulo Pimenta (data: 13/07/2019)

Áreas de APPs com invasões e pisoteio do gado: Estão desprotegidas quanto
à entrada de animais, não havendo separação com as áreas de pasto para o gado em
grande parte das propriedades rurais. Foram identificados inúmeros locais com intenso
pisoteio nas margens de rios e nascentes, acelerando processos erosivos (Figura 06-A),
e contaminado os recursos hídricos (Figura 06-B).
Figura 06 – A: Registro de intenso pisoteio de gado em Área de Proteção Permanente;
B: Animal morto encontrado dentro de córrego.

Fotos: João Paulo Pimenta (data: 13/07/2019)
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Fragmentos de mata nativa relevantes: Foram identificados três fragmentos de
mata nativa com maior extensão em área. Em visita a dois desses locais (Figuras 07- A
e B), observaram-se algumas características consideradas relevantes para a inclusão
deles como áreas prioritárias para conexão aos corredores ecológicos, tais como:
bosque e sub-bosque consolidados; dossel e sombreamento; maior porte e diversidade
arbórea do que as APPs do entorno e, espécies significativas.
Figura 07 – A: Interior de fragmento consolidado; B: Ficus sp. de grande porte, localizado
em Fragmento observado.

Fotos: João Paulo Pimenta (data: 13/07/2019)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As avaliações apresentadas neste trabalho apontam para uma realidade
preocupante em relação à qualidade e às perspectivas futuras para a APA Timburi.
Neste quadro, destacam-se a ausência de qualquer tipo de proteção e cobertura vegetal
na quase totalidade de nascentes existentes; a reduzida presença de matas ciliares ao
longo da rede hidrográfica; as reduzidas dimensões dos fragmentos remanescentes na
área, com 81% deles menores que 5 ha; o design desfavorável para a conservação dos
fragmentos, em que predominam feições estreitas e alongadas em 93 % deles; e, as
pressões diversas sobre os fragmentos florestais e os recursos hídricos observadas por
toda a extensão da APA Timburi.
Todavia, alguns aspectos positivos também foram constatados, dentre os quais
presença de três fragmentos com dimensões superiores à 50 ha, ainda em bom estado
de conservação e apresentando elevada biodiversidade, responsáveis por 20 % da
cobertura florestal existente na área, e que podem constituírem-se em importantes
centros de dispersão de sementes para outras áreas; o grande potencial para a
conectividade entre os fragmentos, a partir de planos para a restauração ecológica de
pequenas extensões (até 100 metros); e, perspectivas otimistas relativas à elaboração
e implantação de programas para a recuperação de áreas degradadas no Plano de
Manejo, e a criação de um Conselho Gestor.
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Assim, o futuro próximo da área, no tocante à sua qualidade ambiental e seu
papel na prestação de serviços ecossistêmicos, principalmente voltados à qualidade
e disponibilidade dos recursos hídricos, será definido em função da adoção (ou não)
de políticas conservacionistas, da vontade política dos gestores, e da capacidade de
articulação e pressão por parte dos atores envolvidos. Preocupante, no Brasil, nestes
tempos de barbárie.
Agradecimentos
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo
apoio financeiro concedido (Projeto Temático - Processo: 2012/23959-9)
5 REFERENCIAS
BRANDÃO, V. S.; CECÍLIO, R. A.; PRUSKI, F. F.; SILVA, D. D. Infiltração da Água no
Solo. 3ª Ed. Viçosa: Editora UFV, 2006.
BRASIL - MMA, Ministério do Meio Ambiente. Quarto Relatório Nacional para a
Convenção Sobre Diversidade Biológica. Brasília: 2011.
DURIGAN, G.; SIQUEIRA, M.F.; FRANCO, G.A.D.C.; RATTER, J.A. Seleção de
fragmentos prioritários para a criação de unidades de conservação do Cerrado no
Estado de São Paulo. Rev. Inst. Flor., São Paulo, v. 18, 2006.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades, Presidente Prudente SP, 2016, Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmu
n=354140&search=sao-paulo|presidente-prudente
GOUVEIA, J. M. C. A Métrica da Sustentabilidade na Perspectiva da Geografia:
Aplicação e Avaliação do Painel da Sustentabilidade (Dashboard of Sustainability)
na Comunidade Quilombola do Mandira – Cananéia/SP. Tese (doutorado em
Geografia Física). São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2010. 403 p.
GOUVEIA, J. M. C.; MOROZ-CACCIA GOUVEIA, I. C.; Avaliação Quantitativa da
Importância da Restauração de Matas Ciliares para a Redução de Perda de Solos em
Presidente Prudente/SP. In: XII Simpósio Nacional de Geomorfologia: Paisagem e
geodiversidade - a valorização do patrimônio geomorfológico brasileiro, 2018, Crato CE. Anais do XII SINAGEO. Crato - CE: SINAGEO, 2018.
PAES, J. B. X.; GOUVEIA, J. M. C. Cobertura Vegetal – Fragmentos Florestais
Remanescentes. In: NUNES, J. O. R.; MOROZ-CACCIA GOUVEIA, I. C.; GOUVEIA, J.
M. C.; ROSS, J. L. S. (Org.). Atlas Ambiental Escolar de Presidente Prudente/SP. 1ed.
Presidente Prudente: Ed. do Autor, 2017, v. 1, p. 1-10
PRESIDENTE PRUDENTE. Lei Complementar Municipal nº 235/2019. Dispõe sobre a
criação da Área de Proteção Ambiental do Timburi, e dá outras providências. Câmara
Municipal de Vereadores, 2019.
RAWLS, W.J.; DAVID, G.; Van MULLEN, J.A.; WARD, T.J. Infiltration. In: ASCE.
Hydrology Handbook. 2.ed. New York. (ASCE Manuals and Report on Engineering
Practice, 28), 1996. p.75-124.

466

RODRIGUES, R. R.; BONONI, V. L. R., orgs. Diretrizes para Conservação e Restauração
da Biodiversidade no Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica, 2008.
SÃO PAULO. Secretaria de Meio Ambiente. Plano de Manejo da Estação Ecológica
de Bauru. 2011.
SARTORI, A. A. C. Análise multicritérios na definição de áreas prioritárias à
conectividade entre fragmentos florestais. 2010. Mestrado em Agronomia. Faculdade
de Ciências Agronômicas. UNESP – Campus de Botucatu.
TRICART, J., Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE/SUPREN, 1977, 97 p.
TROPPMAIR, H. Biogeografia e Meio Ambiente. 8ª Ed. Rio Claro: Divisa, 2008.

467

DESAFIOS NO MODELAMENTO E AS POSSIBILIDADES DO USO DA
FERRAMENTA SWAT NO KARST: UMA REVISÃO METODOLÓGICA
Ludmagna Pereira de Araújo1
Vânia Santos Figueiredo2

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1. INTRODUÇÃO
A reflexão no presente artigo é palpada na revisão de uma série limitada de
publicações internacionais recentes, para ciência dos grandes centros, fluxos dos autores,
principais teorias e métodos, os padrões e as normatizações empregadas, as definições
das entradas e saídas, manuseio, classificação utilizada para determinado tipo solução
ambiental, as considerações, conclusões, laboratórios, os centros acadêmicos principais
que trafegam sobre o tema, a mitigação dos impactos e a questão da sustentabilidade.
De forma a simplificar a explanação, sobre o universo da pesquisa que circundam
os conceitos, as definições, classificações, técnicas e normas do emprego a cerca do
termo “SWAT” (Soil Water Assessment Tool), sob os diversos ângulos empregados e
dos componentes necessários para a sua aplicação de determinado tipo de cenário e/
ou contexto, sob o background da expressão “KARST”.
Ainda nessa perspectiva, a escolha multitemporal do estudo é uma tentativa de
visualizar a discussão teórico-metodológica enquanto elemento de desenvolvimento
do conhecimento geográfico internacional, sucedido no pré-levantamento sobre as
técnicas de uso sustentável, aliando o universo científico referente a sensoriamento
remoto, para modelagem dos fluxos, canais e sedimentos em ambientes cársticos
utilizando a ferramenta SWAT. Os dados bibliográficos elencados têm o propósito de
identificar e classificar os diversos tipos de trabalhos internacionais seus principais
autores, conhecer técnicas diversas, as teorias e metodologias sobre contexto, aplicação
e manuseio da ferramenta.
O número de artigos gerado na pesquisa aumentou a partir de 2013, dado
o crescente interesse pelo tema que desde então, triplicou. A intenção foi avaliar
as ferramentas utilizadas, os parâmetros e demais soluções encontradas em cada
trabalho da pesquisa, para observar o comportamento, os comandos mais utilizados
e os resultados da aplicação da ferramenta. Com base nesta investigação foram
estabelecidos estratégias e parâmetros prévios para a futura realização do mapeamento
de depressões em uma extensa área cárstica nacional, de difícil recobrimento por
métodos tradicionais. Ultimamente, com o aumento considerável de publicações sobre
os estudos da ferramenta em ambiente cársticos em revistas internacionais revisadas, é
indispensável que se obtenha um panorama geral do progresso da pesquisa no mundo.
Os métodos tradicionais de modelamento são confrontados com o acesso a novas fontes
de dados de maior detalhe e o emprego de novas tecnologias. O objetivo do presente
artigo, foi averiguar os artigos internacionais e as metodologias empregadas para
emprego da ferramenta no sistema cárstico, de forma automatizada ou não, sobretudo
para modelagem.
1
2
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1.1. Modelagem hidrológica
Os modelos são empregados para simplificar aspectos confusos dos processos
hidrológicos, como os processos que ocorrem em bacias hidrográficas fornecendo
previsões contínuas dentro de determinado período, práticas de gestão a partir do
uso do solo, avaliação de risco entre outros. Servem como um meio de disposição e
explicação de dados (SPRUILL et al., 2000). São dinâmicos e financeiramente viáveis.
Os estudos analisados contemplam as etapas de vários ciclos hidrológicos,
equações distintas objetivando uma solução hídrica, predominando os de escoamento,
recarga e descarga. Os diferentes tipos de modelos observados englobam a função das
variações dos elementos da modelagem: desde o fenômeno de interesse (precipitação,
escoamento), variáveis externas, variáveis de interesse, equações matemáticas (que
trata das variáveis, que representam os processos físicos, químicos e biológicos) e seus
parâmetros (valor de determinado processo). As aplicações dos modelos nas pesquisas
estão relacionadas com o levantamento de dados experimentais, laboratoriais e de
monitoramento.
Na programática usual da ferramenta SWAT contempla a lei de Darcy de 1856
e o modelo de infiltração sugerido por Horton na década de 1930, representando
os componentes dos ciclos hidrológicos. Também existem cálculos dos impactos de
comprimento das rampas, da inclinação das encostas na erosão hídrica, remoção e
transportes simulados através da ação de chuva e do escoamento superficial, calcadas
nas leis de conservação de massa, energia e movimento.
Os cálculos do modelo de evapotranspiração de Penman em 1948 que foi
incorporado ao de Monteith em 1965, que antes era executado apenas por equações,
assim como contempla na ferramenta, os modelos que simulam a produção de
sedimentos e a condução de produtos químicos, diante oscilação da água no solo que
foi desenvolvida nas décadas de 70 e 80. Atualmente, estão incluídas algoritmos de
forma automatizada e simplificada na programática da ferramenta SWAT, mas nos
primeiros estudos, se apresentavam na forma de equações arrojadas.
Quanto aos métodos de avaliação da qualidade dos resultados dos modelos
hidrológicos encontrados nas pesquisas realizadas na ‘web of science’, foram detectados
três procedimentos: Análise de Sensibilidade, Calibração e Validação. De acordo com
os estudos da pesquisa, é nesta fase onde acontece a maioria das modificações no
modelamento para determinado geoambiente. Nos dados das análises de sensibilidades
foi analisado o grau de variação dos dados modelados em relação aos dados de entrada,
onde os autores estabeleceram os parâmetros chave de influência sobre cada modelo.
Na etapa de calibração foi ressaltada a estimativa de ajuste dos parâmetros do modelo,
comparando os dados modelados, com os dados observados para um mesmo período.
Da mesma forma ocorreram com a validação para verificação da exatidão do modelo
onde os dados de entrada utilizados para outro período não utilizados estes, quando
na calibração.
1.2. O karst e sua importância
Conforme Nikolaidis et al. (2013), a importância dos aquíferos cársticos na
gestão regional hídrica foi reconhecida internacionalmente pelos organismos e levou ao
desenvolvimento de ferramentas para uso de práticas sustentáveis. Esses mananciais
desempenham um papel importante no manejo, uma vez que se relacionam com o
padrão da potabilidade e disponibilidade de água para a agricultura.
A hidrologia do karst é caracterizada por múltiplas nascentes, sumidouros e
córregos temporários resultantes da infiltração da água ácida que percola através do
calcário de acordo com Baffaut & Benson (2009). Esses recursos hídricos fornecem
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conexões diretas entre as águas superficiais e subterrâneas, aumentando o risco de
contaminação do riacho, lençol freático e da nascente. Resulta da dissolução da rocha
carbonatada pela água por meio dos fluxos que circulam pelos condutos subterrâneos
e grandes vazios verticais, semelhantes à da superfície idênticos a nascentes, riachos
temporários, dolinas nas cavernas.
As atividades antropogênicas: agricultura, turismo, área urbana e áreas
residenciais, acentuam os potenciais de contaminação e entram em conflito direto
com o abastecimento d’água. Os aquíferos cársticos representam importantes fontes
de abastecimento, aferidas pela quantidade de água disponível e pela sua qualidade
conforme tratamento adequado. As nascentes sustentam o fluxo durante a seca, por
causa da alta capacidade de armazenamento, que alimentam os riachos conforme a
função do buffer hidráulico. O recurso, no entanto, é frágil. Os condutos aumentam
o risco de contaminação das águas subterrâneas pelas águas superficiais através do
sistema fissural e, devido à falta de filtração nas camadas do solo que alcança este
importante manancial. Assim, os sistemas precisam ser cada vez mais gerenciados
para manter a boa qualidade de água, já que o lençol freático pode diminuir como
resultado do aumento do bombeamento em períodos de intensa seca.
Para Palanisamy e Workman, (2015) a antropização das paisagens cársticas,
geralmente é realizada através de grandes mudanças e transformações do relevo
natural, podendo ter um impacto negativo sobre o meio ambiente. A gestão de terrenos
cársticos é muito difícil, especialmente quando tem que enfrentar a devastadora
urbanização e o avanço das tecnologias agrícolas, que na área estudada, acontecem
plantações de grãos e não em fileiras.
As mudanças dos diferentes padrões de uso do solo em áreas cársticas,
afetam a conservação do solo, o fluxo e a produção de água (TIAN et al., 2016). O
reflorestamento pode aumentar a evapotranspiração, o fluxo regular, a lei climática,
reduzir o escoamento, melhorar a conservação do solo e da água em áreas com grave
processo erosivo. A busca pela conservação do solo através do emprego ecossistêmico
é limitada ao estudo dos sedimentos e do clima, para explorar as relações de troca e
a sinergia, observando as mudanças: espaço-temporais do rendimento de água e a
produção de sedimentos da bacia, a produtividade liquida primária e as relações entre
rendimento de água, sedimento e produtividade liquida primária.
2. METODOLOGIA
2.1. A análise dos trabalhos realizados
Para a fundamentação teórica e metodológica do presente “Artigo de Revisão”,
baseou-se de um levantamento das publicações (revistas e/ou jornais) observando o
fator de impacto, nas expressões da língua inglesa por tópico: “SWAT” e “KARST”,
objeto da pesquisa bem como da área de abrangência, utilizando os sites do Periódico
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) da base
‘Web of Sciences’ com o intuito de lidar com publicações internacionais, que discutem
a evolução das técnicas que podem ser desenvolvidas. Abrangeu uma abordagem
quantitativa usando dados secundários incluídos em publicações acadêmicas
disponíveis publicamente em periódicos, com revistas indexadas na web, envolvendo
os tópicos já citados.
A estratégia de busca para revisão sistemática que consistiu em três etapas: No
princípio, realizou-se uma pesquisa com o termo alvo: SWAT e Karst. Em seguida,
pesquisou-se no ‘Web of Science’ utilizando os tópicos combinados, a partir do ano 2000
aos dias atuais, maio de 2019, para examinar as tendências de publicação, incluindo
um cronograma rotineiro de atividades e a posição do mesmo na pesquisa ambiental

470

global. Por fim, utilizou-se os mesmos segmentos no tópico e no mesmo período de
tempo para a pesquisa no ‘Web of Science’, supondo que os artigos com esses termos
em seus títulos exibam trabalhos com foco explícito, para conhecimento da região
estudada, das palavras-chaves envolvidas, entre outras partes específicas que abordam
a temática.
Após a leitura, houve a classificação pela contribuição do autor dos trabalhos
que foram examinados e criticados objetivamente. Deste pondo em diante, iniciouse a discussão sobre as teorias, métodos e materiais até os resultados alcançados. A
classificação serviu para esboçar a evolução do pensamento cientifico sobre os tópicos
da pesquisa abordada.
2.2. Estado da arte: aplicação e emprego das metodologias
A escolha do tema do artigo em questão se justifica por ser uma grande
representatividade aos estudos geográficos, em nível internacional onde a revisão
bibliográfica específica, reuniu a participação internacional de grupos de trabalho e
pesquisadores. Nestes trabalhos, utilizaram um levantamento dos dados climáticos
(velocidade do vento, precipitação, temperatura, radiação solar, umidade relativa do ar)
relevo, qualidade do solo e sedimentos no período seco e úmido, incluindo parâmetros
físico-químicos, entre outros. Para cada estudo de caso foi empregada metodologias
que contribuem de alguma forma para o nosso trabalho, trazendo reflexões, teorias,
métodos, proposições admissíveis e atuais. A seguir tem-se a disposição dos dados de
entrada, metodologia adotada e saldos de saída que foram empregados pelos autores
pesquisados:
a) Dados de Entrada
Engloba dados de reconhecimento da área em estudo, levantamento de
dados bibliográficos e cartográficos da área, aquisição de imagens orbitais e dados
espectrais de sensoriamento remoto. Um dos primeiros trabalhos a utilizar o sensor
ótico LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite) foram os de Afinowicz et al. (2005), em
seguida vieram outros, Amatya et al. (2011) utilizaram o LiDAR (Light Detection And
Ranging) e Sullivan & Gao (2017), o satélite CLC (Corine Land Cover) foi utilizado nos
estudos de Palazon & Navas (2013), Palazon & Navas (2014) e Palanisamy Workman
(2015), Amatya et al. (2011) também utilizaram fotografias aéreas, para a obtenção
dos dados da cobertura do solo com base nos dados existentes, para atualização dos
dados de solo, recursos hídricos, geologia, geomorfologia, entre outros. Williams
et al., (2014) utilizaram radar doppler para perfilagem. As bases do relevo variaram
bastante, permutaram na aquisição dos dados pré-existentes, analógico ou em raster,
até a extração das curvas pelo SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) para geração
do DEM (Digital Elevation Model) a partir dos estudos de Baffaut & Benson 2009.
Amatya et al., 2011 utilizaram levantamentos batimétricos e dados radiométricos, para
perfilhamento a laser e para medição a partir do espectro eletromagnético. Também
foram consultados modelos hidrodinâmicos complexos 2-D ou 3-D. A aquisição de
dados das estações climatológicas, meteorológicas, fluviométricas para obtenção do
balanço hídrico, com destaque para os estudos de Salerno & Tartari 2009, Malago et
al. 2016, Vale & Holman 2019, histogramas e hidrogramas (WANG & BRUBAKER
2014 e PALANISAMY & WORKMAN, 2015). Também são trabalhados a partir
destas estações, dados em chuva, vazão e sedimento. Em seguida estes dados foram
trabalhados no gabinete após a extração da SRTM para geração das subbacias, rios,
córregos e da HRU’s (Unidades de Resposta Hidrológica). Houve também, ensaios de
laboratório a partir da coleta de material em campo. A etapa do campo é considerada
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pelos autores como muito importante para averiguação, confirmação e efetuação de
possíveis adequações.
b) Metodologia Adotada
Como acima citado, para tratamento dos dados na SWAT, o ponto base é a
geração do DEM para criar a hidrografia (rios, riachos), as bacias e subbacias. A base
primária consiste no DEM para confecção dos dados de declividade, pedológicos, da
cobertura do solo, para elaboração das HRU’s. Para poder obter os parâmetros iniciais,
é necessária a efetuação do tratamento das séries climáticas e, fluviais. A classificação
dos mapas de cobertura do solo foram os mais diversos, desde o modo de classificação
supervisionada, ao NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) (HOU &
GAO, 2019).
Da análise de sensibilidade para a calibração, modelagem do fluxo, vazão,
manchas de contaminação, a validação ao produto final (testes estatísticos, gráficos,
resultados finais, mapas estatísticos, uso dos histogramas para visualização das
compatibilidades, comparação das análises sequenciais, e das variáveis multitemporais
dos dados). Também houve estimativas dos dados e impactos ambientais em área
montanhosa, áreas rurais próximas a áreas urbanas, áreas com e sem manejo, áreas
agrícolas, com criação de rebanhos, processos erosivos, carreamento de sedimento,
contaminação dos recursos hídricos pelo fosforo, nitrato, entre outros.
As modelagens variaram bastante, passaram para modelamento do fluxo,
escoamento de base, sumidouros, vazão, recarga e descarga, simulação de reservatórios
(dois reservatórios de Mailet), manchas de contaminação por fósforo, nitrato, coliformes
fecais, em sedimento, com destaque nos trabalhos de Tian et al., 2016 a mancha de NPP
(Produtividade Primária Líquida), modelamento da influencia de espécies exóticas no
ecossistema, avaliar o rendimento dos sedimentos de encostas, entre outros.
Referente ao uso dos módulos da ferramenta utilizados pelos autores permeou
entre as plataformas dos SIG’s GRASS (Geographic Resources Analysis Support System)
com predominância da ESRI®. ArcGIS 9.3, 10.1, 10.2 1. Para tratamento da imagem
e segmentação - Cognition9. E os módulos da ferramenta: SWAT 2000, SWAT SSC,
SWAT2003 modificado iSWAT, SWAT 2005 (SWAT- B & B), SWAT-VSA, Modflow,
DHSVM, SWAT2009 (versão 93.6), Regular-SWAT e Topo-SWAT (KarstSWAT, ArcSWAT
(Versão 2012.10_1.9 lançado em 7/8/13), KSWAT, SWATCUP (SWAT Calibration Uncertainty
Procedures) e o algoritmo SUFI-2 (Abbaspour, 2008), SWAT2012 v 622, ArcSWAT2012
(v.622), ISWAT-PEST (Hidrogramas de ISWAT-L e ISWAT-N).
c) Dados de Saída
A pesquisa foi dada por encerrada, porém continua as aplicações dos modelos
nos próximos capítulos, foi assim que foram encerradas as considerações finais,
poucos dados foram encerrados definitivamente, apresentou o que produziram até ali.
Geralmente as aplicações do modelo, a maioria modificados, previu satisfatoriamente
a modelagem dos eventos (das manchas de contaminação dos fluxos, sedimentos,
entre outros).
Em muitos casos abriu o leque de novos métodos e foram acrescentados, como
é o caso da amostragem do fluxo com base no doppler, levantamento batimétrico,
dados radiométricos e das especificações de destaque para determinados tipos de
monitoramento do fluxo. Um dos dados de saída bastante discutidos foi o da simulação
do período de mal tempo de alguns valores no pico do fluxo e taxas de recessão,
do retrabalhamento das imagens, simulação de nitrato que sugeriram um impacto
significativo em área de pastagem de gado na qualidade das águas superficiais e nas
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águas subterrâneas cársticas. Muito utilizado foi de topografia DEM, das imagens
comparativas da série dos anos do uso do solo.
Houve dado referente à composição dos depósitos nas camadas do subsolo.
Os estudos de Spruill et al. (2000), Baffaut & Benson (2009), Salerno & Tartari (2009),
Vigiak et al. (2017) utilizaram das equações USLE (Equação Universal de Perda do
Solo) e MUSLE (Equação Universal de Perda de Solo Modificada) (VIGIAK et al. 2017). A
evapotranspiração foi calculada pela equação do modelo desenvolvido por PenmanMonteith conforme Vale & Holman (2019), que avançou para elaboração do algoritmo
próprio, da mesma forma aconteceram com os métodos estatísticos. Destes, a análise
wavelet foi utilizada nos estudos de Baffaut & Benson (2009), Salerno Tartari (2009),
Vale & Holman (2019). Para evitar a propagação dos mesmos resultados, foi feito um
esboço simplificado da disposição dos estudos pesquisados, obedecendo à questão
sequencial e estrutural, mas a alternância do tema é bem diversificada, assim como os
equipamentos, as técnicas de manuseio de cada um deles até ao alcance do resultado.
A manipulação dos dados está calcada nos produtos vetoriais e alfanuméricos.
As principais equações suplementares para composição da solução ambiental estão
enumeradas na Tabela 4, contudo, a maioria já foi absorvida pela ferramenta da TAMU,
contudo foram as últimas evoluções da ferramenta e como os autores desenvolveram a
problemática para fins da modelagem.
Tabela 1 - Principal parâmetro para calibração utilizados nas pesquisas em relação à
simulação da carga hidrossedimentar.

Fonte: PALAZON & NAVAS 2014, WANG & BRUBAKER 2014
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Tabela 2 - Ajustes na ferramenta e suas aplicações. Localização dos arquivos na
ferramenta.

Fonte: AFINOWICZ et al. 2005, MALAGO et al. 2016

Tabela 3 - Parâmetros de calibração presentes nos estudos e o respectivo processo

Fonte: PALAZON & NAVAS 2014, WANG & BRUBAKER 2014, AFINOWICZ et al. 2005

Tabela 4 - Algumas equações utilizadas pelos autores nos estudos para calibração
Calculo da descarga

Cálculo dos níveis do fator de fluxo alfa
determinados a partir de dados de recessão
do fluxo de base

Qm = descarga diária medida (cm)

ALFA = fator alfa (dia -1)

Qp = descarga diária prevista (cm)

Q = fluxo de corrente (cm)

n = número de valores de descarga diária
Qavg = corrimento diário médio (cm)
Calcular a recarga

Qo = fluxo de corrente no tempo t = para (cm)
t = dias após Q0 foi observado (dia)
Quantidade de percolado que entra no
aqüífero profundo (wdep em mm H2O)
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rchrg (t) é a recarga do aqüífero no dia t
gw_delay é o atraso do lençol freático (um
parâmetro de entrada definido pelo usuário)
Escoamento (t) é a quantidade de água que sai do
fundo do perfil do solo no dia t
rchrg (t-1) é a recarga do dia anterior
Equação do balanço hídrico anual
PREC - Eact = Q
Para indicar alguma outra contribuição de água
existe além do PREC
Q é o ﬂuxo de corrente
Representar o movimento rápido da água da
superfície do solo para o aquífero

rchrg_seep (t) é a recarga de infiltrações pelo solo
(solo_seep (t))
gw_delay é o tempo necessário para a água atingir
o aqüífero a partir do fundo do perfil do solo
através da matriz porosa do substrato rochoso.
O balanço hídrico volumétrico por unidade de
área

Esta modificação da ferramenta, calculou o fluxo de
base (Qgw,i em mm H2O) do fluxo de base do dia
anterior (Qgw, i-1 em mm H2O), a constante de recessão
do fluxo de base (αgw), o intervalo de tempo (t em
dias), a quantidade de água percolada além da zona
radicular (wrchrg em mm H2O)

Limiar da tensão de cisalhamento do fluxo crítico
específico para o alcance
SC = banco de canais e conteúdo de leito em silte e
argila, e C CH é a cobertura de vegetação do canal,
que varia de 1 para nenhuma vegetação a 19,20 para
cobertura densa de árvores
Calculo da recarga total = Soma da recarga por
infiltrações + perdas de sumidouros + perda de
córregos

rchrg_krst (t) é a recarga de sumidouros e perda de
córregos via condutos diretos para o aqüífero, krst_seep
(t) representa todas as perdas de sumidouros e perda
de córregos, e krst_delay é o tempo necessário para a
água atingir o aqüífero a partir do fundo de buracos ou
córregos através de um conduto direto
Cálculo do Fluxo de Retorno

PREC - Eact - SS - WS = Q
PREC é a precipitação
E age a evaporação atual
SS o armazenamento de solo

Qgw (t) é o fluxo de retorno para o dia, rchrg (t) é a
recarga do aqüífero e gw é a constante de recessão do
fluxo de base.

WS o armazenamento de água subterrânea
Q é o ﬂuxo de corrente
Carga de sedimento

Carga de sedimento
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sed é a carga de sedimentos (toneladas métricas
dia - 1)
Q surf é o volume de escoamento superficial (mm
dia - 1)
q pico é a taxa de pico de escoamento superficial
(m3 s 1)
A área HRU é a área do hru (ha)

t é o tempo em dias, SW t e SW 0 são o fi conteúdo de
água no solo nal e inicial, respectivamente (mm), o dia
de R é quantidade de precipitação no dia i (mm), E surf
é a quantidade de escoamento superficial no dia i (mm),
W profunda é a quantidade de percolação e derivação de
fluxo que sai do perfil do solo inferior no

dia i (mm), e Q gw é a quantidade de fluxo de retorno
no dia i (mm)

Fonte: PALAZON & NAVAS 2014, WANG & BRUBAKER 2014, MALAGO et al. 2016.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O uso e a familiaridade da SWAT (Soil and Water Assessment Tool) se ampliaram
entre docentes, discentes e profissionais brasileiros, que resultou em dezenas de
trabalhos em avaliações de transporte sedimentar, de nutrientes e/ou poluentes nas
bacias hidrográficas brasileiras.
Desde então, estima-se que no Brasil foram publicados muito mais de 200
estudos desde o período de janeiro de 1999 em periódicos internacionais também,
conferências e reuniões, teses ou dissertações e monografias escritas em português e
inglês, contudo não foram destacados no indexador da “web of science” pelos motivos
citados na parte introdutória deste paper.
Apesar do crescimento desta aplicação, a maioria dos estudos é restrita ao
ambiente acadêmico e estão focados na aptidão do modelo em simulação nas bacias
hidrográficas brasileiras. Muitos dos estudos também foram limitados pela falta de
dados, detalhe em contraste com as grandes quantidades de informação necessária
para delinear o espaço e variabilidade temporal dos sistemas ambientais (um problema,
sobretudo perspicaz na área selecionada, dependendo no foco do estudo). Coletar
dados e preparar para as simulações da SWAT no Brasil costumam ser demoradas, o
que desafia a prática de rotinas nas aplicações do modelo. Deste modo, no Brasil há
muitos sistemas cársticos similares que não empregaram a ferramenta SWAT dessa
forma como aqui foi elencado, constando nomeadamente, em fontes internacionais
com destaque, para aquisição e tratamento de dados até os resultados alcançados.
A verificação sobre os trabalhos aceitos internacionalmente trouxe um retorno
sintético, sólido e conciso para o bom andamento dos estudos relacionados à temática,
diante da recente utilização do tipo de unidade geológica que aplicou a ferramenta
para a simulação do fluxo, após a calibração e validação do modelo objeto de análise,
para avaliação um upgrade de boas práticas sustentáveis e emprego racional no
ecossistema de forma otimizada.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da ferramenta SWAT no sistema Karst, tem muitas aplicações no campo
das geociências, nos aspectos ambientais, construtivo e evolutivo da paisagem até a
preservação dos recursos hídricos, pode ser uma solução complexa até mesmo inviável,
dependendo dos métodos e técnicas utilizadas.
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Esta pesquisa mostrou evolução e o quadro atual dos trabalhos envolvendo o
termo “SWAT, Karst” no mundo, pelo qual ainda não foi introduzido ainda em artigo
publicado em revista acadêmica com indexação de citações científicas.
Os primeiros esforços remetem ao emprego da ferramenta SWAT, quando
surgiram os primeiros estudos sobre o uso no Karst para estimar medições com base
em modelos ambientais e técnicas de sustentabilidade, porém não em forma de review,
refletindo a análise dos termos aqui elencados. O indexador informou as principais:
área da pesquisa, ano de publicação, categorias do ‘Web Of Sciences’, categorias gerais,
tópicos da pesquisa, títulos da fonte, países/regiões, tipo de documento, autores entre
outros, com estatística de dados, informações conexas referentes a materiais e técnicas
produzidas, principais fontes de aquisição de dados, equações manuais ou algoritmos,
principais objetivos e resultados alcançados nos seus paper’s.
No entanto, foram desenvolvidas poucas pesquisas e estudos voltados para a
compreensão da dinâmica dos processos erosivos relacionados a recursos hídricos em
ambiente karst. Para tanto, foram identificadas as principais metodologias utilizadas,
seja através de técnicas visuais/manuais, como análise de mapas topográficos,
batimétricos, pedológico e campo, ou através de técnicas automatizadas via DEM,
classificação supervisionada de série multitemporal de mapas da cobertura, até
tratamento de dados alfanuméricos das estações climatológicas, meteorológicas
e fluviométricas. Identificaram-se nos trabalhos analisados três tipologias básicas
na aplicabilidade da ferramenta SWAT, quando na análise de sensibilidade dos
parâmetros, os primeiros autores fazem uso das equações complementares que, com
o passar dos anos, evoluíram bastante e, estão acoplados usualmente no sistema de
informações por meio de algoritmos, seja quando na calibração e quando justaposto
na validação.
O uso de técnicas tradicionais (interpretação de foto aérea, imagens, mapas
topográficos, batimétricos e campo) permanecem necessárias mesmo com os avanços
tecnológicos. Também, foi possível sistematizar algumas práticas usuais destes
trabalhos para o modelamento mais adequado dos eventos, como: o uso dos softwares
indicados, das soluções das equações, tipos de modelos adequados para cada tipo de
caso, a sequência dos mapeamentos de solo, cobertura e da topografia, os principais
sensores e os passos seguidos para efetuação de uma modelagem das cargas, fluxos e
nutrientes.
Com base nos dados sistematizados nesta pesquisa é possível acessar de forma
mais imediata às possibilidades de uso e alternativas encontradas na literatura diante
problemas reais, o que é útil para eventual aplicação em futuros trabalhos.
A aplicação da ferramenta SWAT nos sistemas cársticos a que se pretende
realizar em trabalhos futuros, deverá ser precedida de interpretações quanto à tipologia
do uso do solo no karst, do tipo de solo e aquisição de dados teste para estabelecer
os parâmetros mais adequados para a extração automatizada via DEM, associados
com trabalhos de campo. A utilização de algoritmos e parâmetros reais para cada
solução elencado no ambiente karst, auxiliará nas fases seguintes, ajuste na calibração
e validação final.
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Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
A bacia Amazônica é caracterizada pelo grande potencial hídrico, que concentra
uma vasta biodiversidade, e ainda pela sua influência na umidade e precipitação
de todo o continente Sul Americano, mesmo concentrando apenas cerca de 5% da
população mundial. Segundo Junk et al. (2010), os rios têm importante contribuição
para a manutenção dos ecossistemas aquáticos, da vegetação e vida humana, e de um
solo fértil e rico em nutrientes, como os solos dos ecossistemas de várzeas. Estes solos
são fertilizados pelo movimento e propriedades das águas Amazônicas nos pulsos de
inundação. Devido a estes benefícios, as pessoas foram povoando e aglomerando-se
em trechos de rios da Amazônia, contribuindo para o rápido processo de urbanização.
As cidades que surgiram receberam o adjetivo de cidades ribeirinhas, pelo fato de
possuir forte relação com o rio e se adaptarem as mudanças sazonais. Fisch et al.
(1998) e Guimberteau et al. (2013) citam que os eventos hidrológicos que ocorrem na
Amazônia, como os associados à precipitação decorrentes de mudanças climáticas,
afetam fortemente a população e a dinâmica da floresta.
Adams et al. (2009) afirmam que diante da problemática envolvendo a bacia
amazônica e as mudanças climáticas, faz-se necessário realizar o monitoramento da
variabilidade da precipitação em relação à modificação das paisagens na Amazônia
por meio de ações antrópicas e o aumento na temperatura global, pois a dinâmica dos
ecossistemas da floresta podem sofrer consequências drásticas.
Segundo Brasil (1997), o desenvolvimento social e econômico de uma região está
diretamente relacionado à disponibilidade de recursos hídricos na bacia hidrográfica,
considerada unidade territorial para a gestão da água como bem de domínio público
e limitado, dotado de valor econômico. Desse modo, um grande desafio para a gestão
dos recursos hídricos na Amazônia e no Brasil, é a complexidade de fatores ligados
as especificidades locais, destacando-se a dimensão geográfica, onde pode ser citada
a dificuldade em acessar determinados locais, portanto tornam-se um empecilho
1 Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Centro de Estudos Superiores de Parintins – CESP –
Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua/UEA,monicajacauna9@
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2
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3
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para um monitoramento hidrológico que acompanhe os eventos de cheias e secas e
disponibilize dados atualizados para a sociedade.
O gerenciamento integrado dos recursos hídricos em vários países, já possuem
seu arcabouço legal, tratando de forma individualizada as problemáticas voltadas a
estas questões. Braga et al. (2008) citam que no Brasil não é diferente, pois, do ponto de
vista institucional e administrativo, o setor de recursos hídricos está bem estruturado,
uma vez que possui uma das leis mais modernas, participativa e descentralizada
quanto aos procedimentos para conservação e preservação dos recursos hídricos,
sendo instituída pela Lei nº 9.433, de 1997, denominada como Lei das Águas.
Foi a partir de 1997, que a Lei da Águas incluiu o Sistema de Informações sobre
Recursos Hídricos – SIRH entre os instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos. De acordo com ANA (2007), o monitoramento hidrometeorológico no
Brasil começou no início do século XX, com os primeiros registros de atividades
efetuados pelo governo, a partir das instalações de estações hidrometeorológicas do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e o Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). O SIRH foi criado para reunir, consolidar e divulgar os dados
e informações hidrológicas, otimizando o planejamento e aumentando a eficiência do
uso da água, que basicamente é um instrumento que objetiva auxiliar os gestores no
planejamento, organização e compreensão de diversas variáveis dentro de um cenário
na bacia hidrográfica, sendo um deles o comportamento do regime hidrológico.
Marcuzzo et al. (2013) dizem que as alterações volumétricas da precipitação
pluvial anual, em determinada região, são decorrentes da variabilidade climática
típica do local, cujos estudos devem ser aprofundados tanto qualitativamente como
quantitativamente. Britto et al. (2006) também citam que as quantidades relativas
de precipitação pluvial (volume), em seu regime sazonal ou diário (distribuição
temporal) e as intensidades de chuvas individuais (volume/duração) são algumas das
características que afetam direta ou indiretamente a população, a economia e o meio
ambiente. Além disso, Souza e Freitas (2009), afirmam que a análise da interação entre
o nível do rio e a pesca é importante para a obtenções de previsões mais realista sobre
a pesca na Amazônia.
Perante o contexto apresentado acima, este trabalho tem por objetivo comparar
os dados de séries temporais da altura da lâmina de água e precipitação, no âmbito do
rio Amazonas, tendo como enfoque a cidade Parintins, no intuito de fomentar estudos
futuros acerca do regime hidrológico e a gestão dos recursos hídricos desta região.
2 VARIABILIDADE E DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS DA FLORESTA
2.1 Caracterização da área de estudo
A bacia Amazônica abrange uma área de drenagem de 6.112.000 km², está
localizada entre os paralelos 5º de latitude norte (rio Cotigo, Brasil) e 20º de latitude
sul (rio Parapeti, Bolívia), e entre os meridianos de 48º (rio Pará, Brasil) e 79º (rio
Chamaya, Peru) de longitude oeste. Está distribuída por sete países da América do Sul:
Brasil (63%), Peru (16%), Bolívia (12%), Colômbia (5,6%), Equador (2,4%), Venezuela
(0,7%) e Guiana (0,2%) (Molinier et al., 1994 e 1995; Guyot et al., 1999). Em sua grande
parte, as estações são definidas em dois períodos, correspondendo a época de chuva
para os meses de maiores precipitações e seca para os meses de menor precipitação,
tornando-se fundamental para a caracterização do clima, onde ocorre por fenômenos
meteorológicos atuantes na região.
Deste modo, a área de estudo que aqui se segue é o rio Amazonas, em frente
a cidade de Parintins (Figura 1). O rio Amazonas, nasce no Nevado de Misme,
Cordilheira oriental dos Andes peruanos, entre as cidades de Cuzco e Arequipa, a uma
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altitude aproximada de 5.300 m. O rio apresenta expressivos depósitos de sedimentos
e variações no seu curso, sendo geomorfologicamente considerado um rio novo, dono
de uma extensa área pluvial, com águas barrentas, no qual recebe contribuição de três
sub-bacias: Rio Negro, Solimões e Madeira.
O município de Parintins possui uma área de 5.952,39 km² e uma população
estimada de 113.168 habitantes (IBGE, 2018), sendo o segundo município mais populoso
do estado do Amazonas. Localiza-se à margem direita do rio Amazonas, extremo
leste do estado, distante 369 km da capital Manaus, pertence a Bacia Hidrográfica
Amazônica, fazendo parte do seu curso médio. Faz divisa ao norte com o município
de Nhamundá, ao sul com o município de Barreirinha, a oeste com o município de
Urucurituba e a leste com o Estado do Pará. Devido a sua localização, a cidade possui
uma ligação direta com os rios amazônicos, sofrendo consequências de acordo com
o nível da lâmina d’água do rio, tanto de forma positiva, principalmente ligada à
agricultura local, quanto de forma negativa, associado a eventos de enchentes.
Figura 1 – Localização da área de estudo e suas respectivas estações de monitoramento
na cidade de Parintins – AM

Fonte: Autores, 2019.

2.2 Dados in situ
Para a obtenção dos dados utilizou-se a plataforma on-line HidroWeb do site
da Agência Nacional das Águas (ANA) que disponibiliza dados hidrometeorológicos
utilizando diferentes parâmetros de pesquisa (relevo, bacia, sub-bacia, distância
entre os pontos, estações). A estação linimétrica possui dados no intervalo de 1967
a 2018, enquanto a estação pluviométrica possui dados no intervalo de 1961 a 1998,
representadas na Figura 1 e descritas no Quadro 1.
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Quadro 1 – Estação hidrometeorológica do Rio Amazonas na cidade de Parintins – AM
Estação linimétrica
Código da ANA
Nome da Estação
Bacia
Município
Latitude
Longitude
Período de observação
Estação Pluviométrica
Código da ANA
Nome da Estação
Bacia
Município
Latitude
Longitude
Período de Observação

Nº 16350002
Parintins
Amazônica
Parintins/AM
-2,630556
-56,751944
Ano: 1967-2018
Nº 25600
Parintins
Amazônica
Parintins/AM
-2,633333
-56,733333
Ano: 1961-1998

2.3 Análise de séries temporais de cota e precipitação no rio Amazonas
Para análise dos dados de séries temporais da altura da lâmina de água e
precipitação, no âmbito do rio Amazonas, foram realizados a tabulação dos dados
da régua linimétrica e de precipitação, na qual, utilizou-se o programa Excel, parte do
pacote office e organizou-se os dados em ordem cronológica no sentido de verificar as
séries temporais, bem como utilizou-se média aritmética, somando-se todos os valores
de acordo com o seu mês referente, dividindo-os pelo total de meses correspondentes
na série histórica, resultando na média mensal aritmética para elaboração do cotagrama
dos níveis de água e para os dados de precipitação a média aritmética climatológica
referente ao período de estudo.
2.4 Conhecendo as características da sazonalidade no rio Amazonas
De acordo com Fisch et al. (1998), a precipitação é um dos elementos mais
importantes na influência de diversos elementos climatológicos, devido induzir as
características e comportamentos dos outros, tais como temperatura, umidade relativa
e ventos. Conforme visualizado na Figura 2, que corresponde ao cotagrama (linha
continuas) e climatológica (barras), tem-se a comparação das duas, em frente a cidade
de Parintins variáveis sobre o rio Amazonas. Dentre a série temporal analisada,
observa-se que março corresponde ao mês de maior precipitação, com média de 390,60
mm, sofrendo influências de chuvas periódicas. Em contrapartida, o mês de outubro
apresenta a menor precipitação, possuindo em média de 56,60 mm.
No cotagrama (linha contínuas) da Figura 2, foram observados dois períodos
hidrológicos bem definidos ao longo do ano, onde percebe-se claramente as
características de sazonalidade do rio Amazonas. A inundação desenvolve-se durante
vários meses e permanece em sua superfície máxima durante algumas semanas,
dando origem a um cotagrama modal assimétrico, resultante do regime equatorial
alterado (Rodier (1964); Molinier et al. (1997)), com ascensão lenta e recessão acelerada.
As cheias ocorrem entre os meses de novembro a maio, onde o nível de água alcança
um valor máximo em junho, com média de 8,50 m, e o período de estiagem estende-se
durante os meses de junho a novembro, com a menor precipitação da série histórica o
valor médio de 56,60 mm que ocorre no mês de outubro.
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Figura 2 – Gráfico de cota (linhas continuas) e precipitação (barras) para o rio Amazonas
na cidade de Parintins - AM

Verifica-se que os máximos e mínimos de precipitação não acompanham
o máximo e mínimo das cotas, com uma defasagem de três meses, entre as duas
variáveis, correspondentes ao tempo da resposta hidrológica em relação ao mês de
maior precipitação. Um dos fatores que contribuem para este tempo de defasagem em
Parintins, tem relação com as contribuições que o rio Amazonas recebe do escoamento
superficial de três sub-bacias: rio Negro, Solimões e Madeira, e da vasta planície de
inundação na região.
Segundo Sales et al. (2010), dentre as variáveis que podem influenciar o regime
hidrológico na região Amazônica, estão os eventos La Niña e El Niño, assim como
a temperatura das águas do Oceano Atlântico Norte, que está diretamente ligada à
ocorrência de períodos de seca na Amazônia, assim como 70% das cheias extraordinárias
que ocorrem em anos de La Niña. Além disso, Filizola et al. (2009) enfatizam que a
sazonalidade que ocorre nos rios amazônicos, que alternam entre períodos de águas
altas (cheias) e águas baixas (secas), produz considerável diferença na paisagem
da região, que têm os rios como via de circulação direta de pessoas e bens e afeta
diretamente os que vivem às suas margens e que dele depende para desenvolver suas
atividades diárias.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, foram analisados dados das estações pluviométrica e linimétrica
do rio Amazonas, na cidade de Parintins, onde se obteve resultados que permitiram
caracterizar o regime hidrológico do rio Amazonas nesta região, como o mês de março o
de maior precipitação, com média de 390,6 mm e cota máxima de 8,5 m no mês de junho,
sendo observado a diferença nas variações entre os máximos e os mínimos de chuvas
e cotas, com defasagens de aproximadamente três meses. Tais variações observadas
durante o estudo, evidenciam a importância da análise destes dados não apenas do
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ponto de vista econômico, como também social, permitindo o uso de informações
como estas por instituições como Comitês de Bacias Hidrográficas e a Defesa Civil,
na mitigação e melhoria na gestão dos recursos hídricos e no planejamento de áreas
de riscos tendo esses dados como base na elaboração de planos de contingência e
prevenção de eventos extremos na região.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil detém considerável quantidade das reservas mundiais de água, sendo
que não é uniformemente distribuída de forma igualitária por suas regiões. Tanto as
águas superficiais quanto as subterrâneas, são utilizadas para atender as demandas
em relação à população e aos seus usos múltiplos. Disponibilidade e gestão são
importantes componentes da gestão, pois estabelecem limites de consumo e propõem
ordenamento de usos (TUNDISI, 2013).
Ainda se conhece pouco sobre as águas subterrânea brasileiras, o que dificulta
o planejamento e gestão dos recursos hídricos de forma integrada. Para se entender
a dinâmica de água subterrâneas, preciso visualizar os espaços por onde circundam
e onde estão armazenadas essas águas (BRASIL, 2011). O monitoramento de águas
subterrâneas, é instrumento fundamental para avaliação das condições que este meio
natural se encontra, e posteriormente tomar medidas preventivas e/ou proativas para
o predomínio da qualidade e quantidade, buscando desenvolver o uso sustentável
junto a uma ação integrada de gerenciamento (MANZIONE, 2018).
No Brasil, a lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, conhecida como a Lei das Águas,
estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal e criou
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Conhecida
por seu caráter descentralizador, por criar um sistema nacional que integra União e
estados, e participativo, por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas
(união de poderes públicos, usuários e sociedade civil), a PNRH é considerada um lei
moderna que criou condições para identificar conflitos de águas, por meio de planos e
arbitrar conflitos em âmbitos administrativos (Agência Nacional de Águas, 2018).
No Amazonas, a estruturação do sistema estadual de recursos hídricos no
Amazonas teve início em 2001, com a criação da Política Estadual de Recursos
Hídricos (Lei, nº 2.712). Além dos instrumentos previstos na Lei 9.433/97, o Estado do
Amazonas considera outros três instrumentos na lei que rege sua Política Estadual de
recursos hídricos, Lei nº 3.167/2007 que são o Fundo Estadual de Recursos Hídricos,
o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas e o Plano Ambiental do
Estado do Amazonas (ROCHA, 2014).
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Visando entender aspectos referentes ao sistema de gestão e planejamento de
recursos hídricos, o estudo tem como objetivo analisar o uso de água subterrâneas
na cidade de Manaus, sob o cenário da extração de água através de poços tubulares,
ressaltando a importância dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos, dos
sistemas de monitoramento existentes para proteção e melhor administração das
águas subterrâneas.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo é fundamentado em levantamento bibliográfico, e por pesquisas em
sites governamentais relacionados à gestão dos Recursos Hídricos (IPAAM, IBGE,
ANA, ABRH, CPRM, SEMA). Os dados referentes à outorga foram obtidos através do
portal de transparência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM,
que disponibiliza as licenças vigentes. Para o trabalho foram utilizados os dados
concernentes ao ano de 2018 e 2019, para o município de Manaus.
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.2.1 Instrumentos das Política Estadual de Recursos Hídricos
Planos de Bacia Hidrográfica
Os planos de bacias servem de base para a elaboração do Plano Estadual
de Recursos Hídricos. Nele devem constaras caracterização socioeconômica e
ambiental da bacia, diagnóstico de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e dos
ecossistemas correlatos, cadastro de usuários, inclusive poços tubulares, a demanda
e disponibilidade de água dentre outros elementos importantes para o conhecimento
dos usos e potencialidades das bacias.
Enquadramento dos corpos de água em classes
No Art.13 da Lei 3.167/2007, o enquadramento de corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água, visa a assegurar às águas qualidade
compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e a diminuição dos
custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanente. De
acordo com a lei, o enquadramento obedecerá às especificidades dos ecossistemas
amazônicos, sendo as classes de corpos de água estabelecidas por legislação específica.
No cenário de dimensão da bacia hidrográfica amazônica, o contexto em
relação ao enquadramento dos corpos de água em classes constitui tarefa ainda mais
complexa, pois uma das características da região consiste na significativa diversidade de
ambientes aquáticos compostos por diferentes estruturas geológicas com propriedades
físicas e químicas que as tornam diferentes de outras águas das diversas regiões do
país (QUADROS, 2015).
Outorga de uso de recursos hídricos
O Art.14 da Lei nº 3.167/2007 dispõe que as águas superficiais ou subterrâneas
de domínio do Estado e aquelas recebidas por delegação somente poderão ser objeto
de uso após outorga pelo Poder Público. O regime de outorga tem como objetivo
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assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício
dos direitos de acesso à água, e garantir a sobrevivência de espécies da fauna e flora
estaduais.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (CERH/AM)
estabelece Resoluções direcionadas ao instrumento de Outorga: a Resolução CERH/
AM Nº 01 de 19 de Julho de 2016 que estabelece critério técnicos a serem utilizados pelo
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), para o processo de análise de
outorga do direito de uso de recursos hídricos de domínio do estado do Amazonas; e a
Resolução CERH/AM Nº 02 de 19 de julho de 2016, que estabelece critérios e classifica
os usos insignificantes de derivação, captação, acúmulos e lançamentos de recursos
hídricos de domínio do Estado do Amazonas, que são dispensados de outorga.
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
A cobrança pelo uso de recursos hídricos visa reconhecer a água como bem
público, obter recursos financeiros para financiamento de programas contemplados nos
planos de recursos hídricos, promover o gerenciamento dos recursos nas unidades em
que forem gerados, e manter e melhorar as condições de qualidade dos corpos hídricos
da bacia. Segundo o Art. 16 da Lei 3167/2007, devem ser observados parâmetros,
quanto aos usos como a disponibilidade hídrica, volume, consumo, sazonalidade,
classe e risco de contaminação, assim como nos lançamentos de efluentes de qualquer
espécie, que devem se atentar para as características físicas, químicas e biológicas do
efluente a ser lançado.
Embora previsto no art.24 da Lei nº 3.167/2007, não existe cobrança pelo
uso da água no Estado, salientando que a cobrança existente pelo uso da água nos
centros urbanos diz respeito aos serviços de tratamento e distribuição. Nem mesmo
as indústrias que constituem os polos industriais, as quais utilizam quantidades
expressivas de água para execução dos seus processos industriais, seja por meio da
captação, seja pelos lançamentos de efluentes, são cobradas por usarem tais recursos
hídricos (QUADROS, 2015).
Fundo Estadual de Recursos Hídricos
O fundo Estadual de Recursos hídricos foi criado para dar suporte financeiro
para a Política Estadual de Recursos Hídricos, sendo gerido pela Secretaria Estadual de
Meio Ambiente (SEMA) (FERREIRA, 2008). De acordo com o Art. 35 da Lei 3167/2007,
os recursos do fundo serão utilizados para apoio financeiros às instituições públicas
e, sob a modalidade de empréstimo, a pessoa jurídica de direito privado, usuária de
recursos hídricos, para a realização e serviços e obras com vistas à utilidade pública,
ao desenvolvimento, conservação, usos racional, controle e proteção dos recursos
superficiais e subterrâneos, em condições a serem previamente estabelecidas. Além
disso, programas de estudos e pesquisa, desenvolvimento tecnológico e capacitação
de recursos humanos de interesse do gerenciamento de recursos hídricos.
Atualmente, os recursos financeiros para a viabilização das atividades de
gestão de recursos hídricos no Estado do Amazonas são fomentados pela Agência
Nacional de Águas (ANA), a qual repassa recursos federais que são condicionados ao
cumprimento de metas. Esta é a principal fonte de receitas para o manejo da gestão de
recursos hídricos no Estado do Amazonas (QUADROS, 2017).
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Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos
Conforme a Lei nº 3.167/1997, o Sistema Estadual de informações sobre os
recursos Hídricos uma base de dados informatizada, formada pela coleta, tratamento e
armazenamento, recuperação e disseminação de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA)
é o órgão gestor do sistema, devendo reunir informações, fornecer subsídios para
elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e apoiar as ações e atividades de
gerenciamento de recursos hídricos no Estado do Amazonas.
Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano Ambiental
O Zoneamento Ecológico-Econômicos do Estado do Amazonas e o Plano
Ambiental do Amazonas são instrumentos de apoio à elaboração, revisão e alteração
dos Planos de Bacia Hidrográfica e do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Embora
esses instrumentos estejam previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos do
Amazonas (Figura 01) apenas o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que está em fase
de elaboração e a outorga estão sendo aplicados no Estado.
Figura 01: Política Estadual de Recursos Hídricos PERH, instrumentos e a situação no
Estado do Amazonas

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.2.2 O instrumento de outorga e as águas subterrâneas de Manaus
Como fonte importante de água subterrânea, destaca-se na região norte o
Aquífero Alter do Chão. É um aquífero transfronteiriço e subjacente a três estados:
Amapá, Pará e Amazonas. É do tipo freático, com uma extensa área de exposição, ao
longo do qual ocorre a recarga do mesmo. A potencialidade aquífera da Formação
Alter do Chão está fundamentalmente relacionada às litologias com texturas arenosas
e areno-argilosas, mais frequentes nas profundidades maiores que 50 metros, enquanto
o volume armazenado nas camadas com profundidades menores (que 50 metros) é
limitado, devido à descontinuidade lateral das mesmas. Apesar do estado do Amazonas
ser cortado por rios e igarapés, a grande maioria das cidades da porção oriental é
abastecida quase exclusivamente por água subterrânea (AGUIAR e MOURÃO, 2012).
Em Manaus, como em outras grandes cidades, poços com deficiência construtiva
vêm contribuindo para o aumento do nível de contaminação dos aquíferos. Na cidade,
existem aproximadamente 15.000 poços cujas profundidades variam entre 10 a 240
metros, dos quais uma parcela significativa não possui, no seu entorno, a proteção
necessária contra a infiltração de poluentes. Além disso, existem muitos poços
abandonados sem o devido tamponamento. Outros agravantes referem-se aos postos
de combustíveis, lixões, cemitérios e a falta de rede de esgotamento sanitário, que
constituem fontes potenciais de contaminação (AGUIAR e MOURÃO, 2012).
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Para os usos de extração de água do aquífero subterrâneo para consumo final
ou insumo de processo produtivo, a outorga para este tipo de uso fica a encargo
do IPAAM. A Portaria Normativa/SEMA/IPAAM, nº 012/2017, dispões sobre os
procedimentos administrativos e documentação necessária para emissão de outorga
de direito de uso de recursos hídricos, no âmbito do Estado do Amazonas, bem
como sua respectiva dispensa. A portaria normativa dispõe sobre os procedimentos
administrativos, da classificação da outorga, o cadastro, da renovação e alteração de
outorga, transferências ou desistências da outorga, prazos bem como os documentos
necessários para obtenção da outorga.
As solicitações de outorga são realizadas através do Portal do Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) na gerência de recursos Hídricos que
dispões todos os usos sujeitos à outorga (captação de água subterrânea, captação de
água superficial, lançamento de efluentes e obras de interferência hídrica). É preciso a
inserção de dados (Formulário para Solicitação de Outorga formulário para Registro no
CNARH, relatório de testes, requerimentos de regulamentação de pedido de Outorga
de Uso de Recursos Hídricos, e Requisitos para a os usos). Mesmo que ocorra dispensa
de outorgas, os usuários devem estar registrados no Cadastro Nacional de Usuários de
Recursos Hídricos (CNARH).
O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos de Recursos Hídricos (CNARH)
foi criado para conter os registros dos usuários de recursos hídricos (superficiais e
subterrâneos) que captam água, lançam efluentes ou realizam demais interferências
diretas em corpos hídricos. A Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável por
manter o CNARH e armazenar informações dos usuários. Com o cadastro dos usuários
é possível conhecer a real demanda pelo uso da água, o que é de fundamental para o
planejamento das ações a ANA e para implementação dos instrumentos das políticas
de recursos hídricos (Agência Nacional de Águas, 2018).
Conforme o Art. 9º da Resolução 01 de 19 de julho de 2016, as construções
de poços tubulares devem ser avaliadas, com vistas à capacidade e produção dos
aquíferos atravessados e dos poços já existentes nas proximidades, a fim de evitarse o bombeamento excessivo, almejando o uso sustentável dos aquíferos, adequados
aos contexto social, legal e econômico, sem impactar a qualidade natural da água
subterrâneo ou gerar efeitos indesejáveis, como danos ambientais .
2.2.3 Sistema de Informações de Águas Subterrânea (SIAGAS) e Rede Integrada de
Monitoramento das Águas Subterrâneas (RIMAS)
O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), desenvolvido
pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, é composto por uma base de dados de poços
permanentemente atualizados e de módulos capazes de realizar consulta pesquisa,
extração e geração de relatórios. O SIAGAS (figura 02) permite a gestão adequada
da informação hidrogeológica e a sua integração com outros sistemas. Além disso, o
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH recomendou a adoção do SIAGAS,
pelos órgãos gestores estaduais, Secretarias dos Governos Estaduais, Agência Nacional
de Águas – ANA e Usuários dos Recursos Hídricos Subterrâneos, com base nacional
compartilhada (CPRM, 2018). O programa e apresenta como importante fonte de
dados sobre as águas subterrâneas dispondo uma interface em que é possível realizar
pesquisas.
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Figura 02: Sistema de Informação de águas subterrâneas.

Fonte: SIAGAS; Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/visualizar_mapa.php

Com as informações contidas nos bancos de dados do SIAGAS (400 registros),
o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) elaborou o mapa potenciométrico (Zoneamento
de Valores de elevação da água subterrânea da cidade de Manaus), e faz parte da Carta
Hidrogeológica da Cidade de Manaus. Como o fluxo das águas subterrâneas (Figura 03)
ocorre de pontos com maior carga hidráulica (cores vermelhas) para aqueles de menor
carga (tons azulados) é de se esperar que o fluxo principal das águas subterrâneas da
cidade de Manaus seja de nordeste para sudoeste, em direção ao rio Negro. Todavia,
os fluxos secundários seguem em direções diversas, gerados principalmente pela
drenagem dos igarapés do Quarenta, Mindu e Bolívia ou associados à explotação
elevada, como acontece na zona leste da cidade, no bairro do Jorge Teixeira, onde o
rebaixamento já ultrapassa 80 metros (AGUIAR e MOURÃO, 2012). O rebaixamento
intenso na zona leste é ocasionado principalmente pela alta densidade populacional,
população essa que se serve da água subterrânea para o suprimento familiar (SARAIVA,
2017).
Informações como estas são importantes para explorar mais as potencialidades
do Aquífero Alter do Chão, bem como a sua proteção. Para os processos de outorga
de uso, principalmente para a exploração de águas subterrâneas, o sistema auxilia no
controle de usos dos recursos hídricos na cidade de Manaus, visto que as águas do
aquífero são utilizadas para abastecimento público. De acordo com estudo realizado

492

por Saraiva (2017), os bairros das zonas oeste, sul e centro-sul, há a entrada de água
proveniente do Rio Negro, em um fluxo direcionado para a região onde a coluna
hidrostática é mais baixa.
Figura 03: Fluxo de águas subterrâneas da área urbana de Manaus

Fonte: Aguiar e Mourão, 2012.

Além do SIAGAS, há uma rede de monitoramento permanente e contínua
denominada RIMAS, que é coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil (figura 04).
Seu objetivo é propiciar a médio e longo prazo, a identificação de impactos às águas
subterrâneas em decorrência da exploração
ou das formas de uso e ocupação de terrenos, a estimativa da disponibilidade de
recursos hídricos. A rede é de natureza fundamentalmente quantitativa, e tem o
propósito de registrar as variações de nível e água.
Devido à grande variedade Hidrogeológica do país, tornou-se necessário
estabelecer critérios de priorização de aquíferos a serem monitorados. A partir da
utilização dos critérios e assimilando demandas específicas foram selecionados alguns
aquíferos. Dentre a seleção o Aquífero Alter do Chão foi um dos escolhidos para
compor a rede de monitoramento.
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O programa é composto de poços existentes (cedidos) e poços construídos
de modo que a distribuição e densidade sejam suficientes para obtenção de valores
representativos das condições hidrogeológicas e reflitam a intensidade do uso da
água, as formas de ocupação do solo, a densidade demográfica e a extensão regional
do aquífero (CPRM, 2018).
O projeto foi iniciado em 2009 e é mantido através de recursos institucionais.
Atualmente conta com dados de monitoramento de aproximadamente 400 poços
distribuídos pelo território nacional. O SIAGAS e a RIMAS são projetos que podem
cooperar com os órgãos gestores dos recursos hídricos, principalmente no Estado
do Amazonas, que busca ainda a implantação dos instrumentos na gestão das águas
subterrânea mais concreta.
Figura 04: Rede Integrada de Monitoramento de Águas subterrâneas.

Fonte: Poços da RIMAS em operação no município de Manaus; Fonte: CPRM, 2018

Como membro efetivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a
Concessionária Manaus Ambiental tem papel relevante como colaboradora na gestão
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de recursos hídricos, levando-se em conta que cabe a ela a manutenção de alguns poços
tubulares de grande profundidade, que abastecem algumas zonas da cidade, como a
zona leste, onde o abastecimento é precário (LIMA, 2016).
Além das três estações de tratamento que funcionam para o abastecimento da
cidade, a Manaus Ambiental conta ainda com 165 unidades de Centro de Produção
de Águas Subterrâneas – CPAS – localizadas na zona Norte e Leste de Manaus. As
CPAS são responsáveis pela produção média de 3.930.000 m³de água tratada. As CPAS
possuem em média 200 m de profundidade, que é o padrão exigido pela legislação
ambiental (Manaus Ambiental, 2018).
Grande parte dos poços abertos que fazem a distribuição de água não possuem
outorga. Os poços tubulares (artesianos) que dispõe de água subterrânea são os
principais alvos da regularização proposta com as resoluções do CERH/AM. O
principal objetivo, com a resolução, é fazer a gestão de recursos hídricos do Estado do
Amazonas, estabelecendo critérios de uso. Visa-se, portanto, a maior responsabilidade
de não desperdício e não contaminação das águas subterrâneas (IPAAM, 2016). A
qualidade das águas subterrâneas pode ser modificada direta ou indiretamente por
atividades antrópicas, onde se inclui a construção de obras de captação inadequada
(poços tubulares) (AZEVEDO, 2006).
De acordo com estudo publicado pela Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas (ALEAM), do Grupo de Trabalho (GT) do Saneamento Básico no Estado
do Amazonas, o Estado tem sido ineficiente na fiscalização e controle da utilização de
suas águas subterrâneas, o que não permite mensurar com exatidão a quantidade de
poços construídos irregularmente na cidade de Manaus. Conforme a avaliação, um dos
principais problemas desses poços referem-se à profundidade, pois são poços rasos e
como a coleta de esgoto não existe, pode haver contaminação dessa água consumida
pela população. Outros problemas referem-se ao rebaixamento e contaminação do
lençol freático.
Fica então reconhecida, que diante da necessidade de perfuração de poços,
é imprescindível a busca por informações técnicas e exigências par regularização
junto ao órgão estadual de recursos hídricos, que direciona os trâmites para as ações
devidas, envolvendo a parte técnica e documental necessárias para a emissão de
licenças e outorgas. Mesmo que ocorra dispensa de outorga, o inciso VII, do Art. 18 da
Lei nº 3.167/2007, destaca que o cadastramento do poço deve ser realizado, conforme
definido em regulamento, não implicando a inexistência de controle e fiscalização no
interesse público e para conciliação de conflitos.
Em relação ao processo de emissão de outorgas, o IPAAM disponibiliza acesso
aos pedidos de uso de recursos hídricos no estado do Amazonas. De acordo com
os registros, desde o ano de 2017 e 2018 ocorrem as solicitações de outorgas para
captação de águas subterrâneas, os quais foram concedidos no início do ano de 2019.
As outorgas possuem validade de 05 (cinco) anos e são direcionadas a diversas formas
de abastecimento (figura 05).
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Figura 05: Outorgas concedidas pelo IPAAM.

Fonte: Elaborado pelos autores (dados IPAAM dos anos de 2018 e janeiro de 2019).

De acordo com os dados do ano de 2018 e início de 2019, observa-se que para
Manaus foram emitidas outorgas direcionadas ao abastecimento industrial, seguido
pelos usos condominial e domésticos, sendo o restante distribuído para diversos usos
(posto de combustível, comércio e serviços, aquicultura, irrigação. parque aquático,
shopping center, uso e consumo humano, banheiro e cozinha, uso geral e serviços
hospitalares).
Essas informações repassadas ao poder público são preciosas para a correta
gestão de recursos hídricos. O controle feito a partir de outorgas permite evitar conflitos
entre usuários de recursos hídricos e assegurar o efetivo direito de acesso à água. Por
isso a outorga é valioso instrumento de gestão e sua efetiva implementação depende
do compromisso de todo usuário (Agência Nacional de Águas, 2011).
Nesse sentido, a fiscalização se torna uma ferramenta necessária, principalmente
referente aos poços abandonados ou em funcionamento que estejam acarretando
poluição ou representem risco ao aquífero subterrâneo, bem como as perfurações
realizadas para outros fins que não a captação de água deverá ser adequadamente
tamponada, de forma a evitar acidentes, contaminação ou poluição do aquífero
(AMAZONAS, 2007).
O instrumento de outorga direciona um controle maior sobre os recursos
hídricos, e que juntamente com a cobrança pelos usos desses recursos tem objetivo
de reconhecer a água como bem econômico, seu valor e principalmente incentivar a
racionalização, configurando-se assim fatores importantes para uma melhor gestão
dos recursos Hídricos e integração com os outros instrumentos que fazem parte da
Política Estadual de Recursos Hídricos no Amazonas.
2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de saneamento básico, extrações realizadas de forma irregular, com
estruturas deficientes através de poços artesianos desprovidos de proteção contra
poluentes podem contribuir para a contaminação dessas águas.
As águas subterrâneas na Cidade Manaus, necessitam ser melhor exploradas,
tanto em relação técnica utilizada, quanto em termos quali-quantitativos,
principalmente pelos usuários dessas águas, seja para abastecimento ou outro tipo de
empreendimento. No aspecto legal, muitos poços artesianos na cidade não possuem
outorga de direito de uso.
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Quanto aos dados referentes ao uso de água subterrânea, o SIAGAS e RIMAS,
mantidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), fornecem informações em termos
quantitativos e qualitativos sobre a extração das águas, que podem ser utilizados pelos
órgãos gestores dos recursos hídricos no estado e pela população.
O monitoramento, e também a fiscalização, devem ser realizados com vista à
eficácia dos demais instrumentos de gestão e controle do uso da água, visando sua
valorização, preservação e racionalização quanto ao uso dos recursos na região. A
outorga de direito de uso de águas subterrâneas, é uma ferramenta importante para a
gestão de recursos hídricos na cidade de Manaus, mas necessita de outros parâmetros
para ser fortalecida. Principalmente, uma maior conscientização por parte dos usuários
e melhor gestão por parte dos órgãos e especificamente, uma efetivação dos aspectos
legais.
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VALIDAÇÃO DOS DADOS ALTIMÉTRICOS FORNECIDOS PELO SATÉLITE
JASON-2 NA BACIA DO RIO NEGRO
Ana Letícia Santos Ribeiro1
Mateus Ferreira de Oliveira2
Joecila Santos da Silva3
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
A altimetria espacial é uma técnica de sensoriamento remoto que, por meio do
uso de radares altímetros em plataformas orbitais, há mais de 40 anos possibilita o
monitoramento dos oceanos e nos últimos 19 anos, passou a ser aplicada também nos
estudos em águas continentais (CALMANT; SEYLER, 2006). Os dados hidrológicos
tradicionais são obtidos através do estabelecimento de redes de monitoramento, onde
as estações são posicionadas estrategicamente e requerem uma série de observações in
situ por um longo período de tempo, o que demanda altos custos devido a exigência
de um grande aporte de recursos humanos e financeiros e uma importante capacidade
de planejamento. (ALSDORF et al., 2007). A aplicação dos dados provenientes dos
satélites altimétricos complementam essas medidas, coletadas principalmente em
regiões em que essas redes de observações hidrológicas tradicionais não são mais
existentes ou seus registros foram interrompidos, fato recorrente na bacia Amazônica.
Devido a sua gigante disponibilidade de recursos hídricos, a Amazônia possui um
imenso potencial para as aplicações de altimetria espacial. Seus rios são extensos e
permitem grandes faixas de aquisição dos dados hidrológicos (SILVA et al, 2010).
A bacia Amazônica abrange mais de um terço da superfície Sul-Americana,
dispondo de rios que ultrapassam fronteiras (GONZALEZ et al., 2006). Suas
características, resultantes da sua dimensão semi-continental e transfronteiriça, como a
diversidade natural e cultural transformam a região da bacia, complexa disponibilidade
de recursos hídricos, a bacia Amazônica ainda sofre com uma carência de informações
hidrológicas, dificultando qualquer estudo efetuado em escala regional ou global
(SILVA et al., 2010; SEYLER et al., 2013). Essas informações são prejudicadas por
diversos fatores como sistema de monitoramento com custo alto de instalação e áreas
com difícil acesso tornam o sensoriamento remoto com uso de radares uma solução
viável para o estudo dessa região. Uma das principais vantagens é, primeiramente,
a possibilidade de obtenção de dados em áreas cobertas por nuvens, em seguida, a
capacidade de penetração na vegetação e, enfim, a capacidade de iluminação própria,
o que viabiliza que o ângulo de iluminação seja controlado e a cobertura possa ser
obtida em tempos específicos, até durante a noite, proporcionando alcançar maior
resolução espacial (JENSEN, 1986).
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Diante disso, esse trabalho visa a validação dos dados do satélite altimétrico
Jason-2 na bacia do rio Negro, estabelecendo os seguintes objetivos específicos:
i) Elaboração de estações virtuais com dados do satélite altimétrico Jason-2 para
construção de séries temporais; ii) Validar as medidas dos níveis de água fornecidos
pelo satélite altimétrico Jason-2, comparando com as medidas obtidas em observações
in situ.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
A bacia do rio Negro apresenta em torno de 70,0x10 km², correspondendo cerca
de 10% da bacia Amazônica. A bacia possui 1.700 km de extensão, tendo uma vazão
média anual de aproximadamente 29.000 m³/s, e precipitação é variável entre 3500
mm/ano próximo da sua nascente e 2137 mm/ano na sua foz (Villar et al., 2009).
2.2 Dados in situ
Para esse estudo, foram aplicadas as medidas de nível de água das seções de
réguas linimétricas situadas no rio Negro, uma próxima ao município de Serrinha
(14420000) e outra localizada no município de Manaus (14990000), que foram obtidas
na Rede Hidrometeorológica Nacional, da Agência Nacional de Águas (ANA), com
acesso no site Hidroweb. O período dos dados coletados está compreendido entre
julho de 2008 a junho de 2014 para a régua Manaus e julho de 2008 a julho de 2016
para a régua de Serrinha. As réguas linimétricas foram niveladas conforme valores
fornecidos por Moreira et al. (2016).
2.3 Dados altimétricos
Os dados altimétricos da missão Jason-2 utilizados para o estudo foram
processados com o algoritmo de tratamento de Forma de Onda (FO) Ice-1. Tais dados
fazem parte da Rede de Monitoramento Altimétrico do Laboratório de Recursos
Hídricos e Altimetria Espacial da Amazônia (RHASA) disponíveis na base de dados
Hydroweb, da plataforma THEIA-CNES (http://hydrowed.theia-land.fr/?lang=en&).
2.1.4. Elaboração de estações virtuais
Considera-se estação virtual (EV) um conjunto de medições de dados
altimétricos conseguidos através da interseção de um traço altimétrico com o plano de
água (CALMANT; SEYLER, 2006), sendo possível obter uma série temporal da altura
do plano de água (SILVA, 2010).
Aplicou-se a metodologia descrita em Silva et al. (2010) para a elaboração das
estações virtuas que pode ser dividida em duas etapas, durante a primeira etapa no
programa Google Earth selecionou-se os pontos de cruzamento entre o corpo de água e
o traço de satélite, em seguida fez-se um polígono em torno desses pontos delimitando
assim a área para tratamento dos dados. Na segunda etapa, tais dados selecionados
foram visualizados no software Multimission Altimetry Processing Software (MAPS,
2018) mostrando o perfil hidrológico altimétrico ao longo do traço, conforme a Figura
1, onde cada linha corresponde a uma passagem do satélite, permitindo-se refinar a
seleção dos dados individualmente, excluindo-se as medidas indesejáveis.
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Figura 1 – Tela do software MAPS com imagem do Google Earth em segundo plano

Complementarmente, as alturas elipsoidais de nível de água das séries temporais
foram convertidas em alturas geoidais, utilizando-se o modelo de ondulação geoidal
EGM2008, desenvolvido por Pavlis et al. (2008).
2.5 Validação dos dados altimétricos a partir de estações in situ
A validação dos dados altimétricos foi realizada sob condição de que haja uma
estação hidrometeorológica próxima à órbita de passagem do satélite, não necessita, no
entanto, estar rigorosamente logo abaixo do traço, porém, deve estar a uma distância
máxima de 30 km, considerando que nenhuma mudança hidrológica significativa
seja evidenciada entre o traço do satélite e a posição da estação hidrometeorológica,
conforme Silva (2010). A qualidade das séries temporais altimétricas de nível de água
foi avaliada computando-se a raiz do valor quadrático médio ou valor eficaz (RMS),
definido pela Equação 1.

Onde, H1 , corresponde as estimativas de nível do rio pelos dados altimétricos,
H2,1são as leituras do nível do rio nas estações fluviométricas e N é o número de
medições consideradas.
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2.6 Resultados
2.6.1 Estações Virtuais
Os dados altimétricos provenientes do satélite Jason-2 são resultados de 2
estações virtuais elaboradas na bacia do rio Negro. Os dados de cada estação foram
analisados, separadamente, para gerar as séries temporais altimétricas. A distribuição
das estações virtuais ao longo da bacia é ilustrada nas Figura 2 e 3 e listadas na
Tabela 1, juntamente com a latidude e longitude. Apenas essas duas estações virtuais
foram elaboradas por estarem localizadas a menos de 30 km dos traços 165 e 063,
respectivamente, ao longo do rio Negro.
Figura 2 – Estação virtual (ponto em verde) sobre o traço 063 (traço em verde) e régua
linimétrica Manaus (ponto em vermelho) com mosaico de imagens do Google Earth
em segundo plano.
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Figura 3 – Estação virtual sobre o traço 165 (ponto em verde) e régua linimétrica
Serrinha (ponto em vermelho) com mosaico de imagens do Google Earth em segundo
plano

Tabela 1 – Discriminação das estações virtuais, com informações de longitude, latitude
e a cota média
Nome da estação virtual

Longitude
(°)

Latitude (°)

Cota média
(m)

NEGRO_J2_ICE1_063

3°9’52.75”O

59°57’1.24”S

17,11

NEGRO_J2_ICE1_165

0°27’8.28”O

64°39’2.77”S

29,1

2.6.2 Validação
O estudo da validação das séries temporais altimétricas de nível de água através
da comparação com estações linimétricas foi executado em dois locais. O primeiro foi
conduzido utilizando a estação de Manaus (régua 14990000) e a segunda estação de
Serrinha (14420000), ambas localizadas no rio Negro.
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Os valores de nível de água da régua de Manaus e Serrinha foram niveladas de
acordo com o valor de -7,00 m e de 22,11 m, respectivamente, fornecidos por Moreira
et al. (2016). Os resultados dos RMS calculados entre as medidas do satélite Jason-2
e as medidas das réguas estão listados na Tabela 2, assim como a localização das
respectivas estações virtuais e das réguas, juntamente com as distâncias entre a EV e
as estações in situ.
Tabela 2 – Estatística das comparações entre as estação linimétricas e os dados do
Jason 2.
Estação virtual

NEGRO_J2_ICE1_063

NEGRO_J2_ICE1_165

Régua
Manaus
(14990000)
Serrinha
(14420000)

Latitude

Longitude

3°8’17.88”S

60°1’37.92”O

0°28’54.84”S

64° 49’44.04”O

Distância
(km)

RMS (m)

10

0,47

19,82

0,35

O menor valor de RMS encontrado foi de 0,35, resultado da comparação entre
os dados de nível de água do traço 165 e a régua de Serrinha, sendo o valor de RMS
entre o traço 063 e a estação Manaus de 0,47.
Na Figura 4 são demonstradas as séries temporais da régua de Manaus e da
estação altimétrica do traço 063 do Jason-2, resultado de 207 ciclos aproveitáveis durante
o período de julho de 2008 a junho de 2014, onde os pontos em azul representam a série
temporal do traço 063, e os em preto os dados da régua. Pode-se observar que durante
o período de cheia, as séries temporais obtidas por meio do satélite coincidem com os
valores observados na régua, porém, entre o período de estiagem os níveis de água
são subestimados pelo satélite. Tal fato ocorre, possivelmente, devido contaminação
do sinal por ecos proveniente de contrastes de retrodifusão ocasionados pela presença
do solo, revertendo-se em maiores ruídos na energia recebida pelo radar dificultando
a seleção dos dados nesse período.
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Figura 4 – Séries temporais da régua da estação de Manaus e da estação altimétrica
do traço 063 do satélite Jason-2, no rio Negro, onde os pontos em azul representam os
dados da estação virtual e os pontos em preto os dados da régua, entre os anos de 2008
e 2014

Com os dados da régua de Serrinha e o traço 165, obteve-se as séries temporais
representadas na Figura 5 e valor de RMS encontrado foi de 0,35, com 256 ciclos
aproveitáveis, durante o período de julho de 2008 a julho de 2016. Na Figura 5, os
pontos em amarelo representam a série temporal do traço 165 e os pontos em preto
representam os dados régua linimétrica de Serrinha. Observa-se que mesmo com o
regime hídrico seja similar as séries temporais obtidas através dos dados de satélite, em
alguns períodos, não coincidem com os valores da régua. Tal fato ocorre em função da
régua estar localizada na margem do rio, apresentando eventualmente erros grosseiros
(resultantes de imperícia ou negligência do observador) e sistemáticos, que em geral
provém de mudanças casuais ou mal documentadas do zero da régua (SANTOS et al.,
2001), que não foram consistidos nesse estudo, e os dados altimétricos medirem o nível
de água ao longo de toda a seção transversal do rio.
Figura 5 – Séries temporais da régua da estação de Serrinha e da estação altimétrica
do traço 165 do satélite Jason-2, no rio Negro, onde os pontos em azul representam os
dados da estação virtual e os pontos em preto os dados da
régua, entre os anos de 2008 e 2016
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo a validação dos dados altimétricos do satélite
Jason-2, no rio Negro. Foi realizada a validação através da comparações entre os dados
altimétricos e os dados in situ, adotando-se a metodologia utilizada por Silva et al.
(2010) para as missões ERS-2 e ENVISAT. Devido a pouca quantidade de estações
linimétricas com menos de 30 km do ponto de interseção entre traços do satélite e o
corpos d’água, foram realizados somente dois estudo em toda a bacia, com RMS de
0,35 m e 0,47 m para as estação de Serrinha e Manaus, respectivamente.
Portanto, a partir deste estudo demonstrou-se a utilidade da altimetria espacial na
obtenção de informações hidrológicas, além de complementar e otimizar a rede básica
hidrológica da bacia Amazônica.
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MONITORAMENTO AMBIENTAL NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE UM
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Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Rio Branco é uma cidade recortada por vários igarapés situada na região norte
do Brasil, a cidade é delimitada pelo Rio Acre e seus afluentes. Nas últimas décadas a
cidade experimentou um grande crescimento populacional, com a ocupação do entorno
dos rios, igarapés e nascentes, com consequentes danos a estes recursos hídricos (LIMA
et al., 2012). O igarapé São Francisco e outros afluentes formam um dos principais
sistemas fluviais do sudoeste da Amazônia, região caracterizada pela predominância
de rios, lagos e igarapés, padrões climáticos complexos, abundante precipitação,
temperaturas elevadas e baixa amplitude térmica (COUTINHO et al., 2018). Como
resultado, muitos dos afluentes do igarapé São Francisco possuem características que
vão desde inundações extremas até baixas vazões de água, o que contribui para um
alto grau de variação espacial e heterogeneidade dos habitats (ORTEGA et al., 2018).
Igarapés são ecossistemas que vêm sofrendo intervenções ambientais e
alterações em suas paisagens decorrentes de ações antropogênicas, principalmente
devido aos processos de urbanização e atividades agropecuárias. A ocupação das bacias
hidrográficas e o consequente uso dos recursos hídricos modificam as características
físico-químicas e ambientais dos corpos d’água propriamente ditos, e das margens
1
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ao longo de seus cursos, sendo poucos os corpos d’água que mantêm preservadas e
íntegras suas condições naturais (ALLAN, 1995).
Os protocolos de avaliação rápida de corpos d’água são ferramentas utilizadas
para caracterizar corpos d’água qualitativamente, ou seja, para estabelecer uma
pontuação para o estado em que o ambiente se encontra (FREITAS et al., 2015). É
estabelecido, a princípio, um limite considerado normal baseado em valores obtidos
de locais minimamente perturbados. Estes locais são tomados como “referência”
(PLAFKIN et al., 1989) partindo da premissa de que os cursos d’água pouco afetados
pela ação humana exibem condições biológicas mais favoráveis (MINATTI-FERREIRA;
BEAUMORD, 2004).
De acordo com Callisto et al. (2002), métodos de avaliação que englobam
aspectos de integridade ambiental dos recursos hídricos e o conhecimento das
variáveis físicas dos sistemas aquáticos são de grande importância para a definição das
características gerais dos ecossistemas fluviais. No caso de ecossistemas de rios, não
só o corpo d’água deve ser caracterizado, mas também o ambiente adjacente ao longo
de seu curso, devido principalmente à intensa interação entre os mesmos (MINATTIFERREIRA; BEAUMORD, 2004). Os protocolos, longe de apresentar caráter universal,
estão sujeitos a complementações e adequações de acordo com as especificidades
regionais e locais. Sua construção é um processo contínuo de ajustes e aprimoramentos
à medida que o seu emprego visa cobrir uma gama mais diversificada de tipologias
fluviais, bacias hidrográficas e corregiões (FERREIRA, 2003).
O estudo teve por objetivo a aplicação de um protocolo de avaliação rápida a
ser utilizado em um igarapé da bacia do Rio Acre como uma ferramenta que pode ser
usada na Educação Ambiental na formação de agentes promotores ambientais.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e Métodos
O estudo foi realizado em agosto de 2018, na sub-bacia do igarapé São Francisco.
Localizada no sudoeste da Amazônia, porção oeste do município de Rio Branco no
estado do Acre, entre as coordenadas 68º 10’ WG e 09º 55’S e 68º 00’WG e 10º 00’S, a
área integra a rede de Unidades de Conservação (UC) do estado do Acre, tendo com
intuito a conservação dos recursos naturais (ACRE, 2005). O igarapé São Francisco
é afluente a margem esquerda do rio Acre, que por sua vez compõe a Bacia do Rio
Purus, ambos pertencentes à Bacia Hidrográfica Amazônica (Figura 1) compreende
uma região de 54,5 km² e densidade de drenagem de 1,37 km², abrange os municípios
de Rio Branco e Bujari (SANTI et al., 2012). O padrão climático é do tipo equatorial,
quente e úmido, com dois períodos distintos: estação chuvosa, de novembro a março
e estação seca, de abril a outubro, com temperatura média de 26,2°C, a média anual de
pluviosidade é de 1935 mm (INMET, 2018).
A vegetação natural da sub-bacia é representada pelo Bioma Amazônia,
abrangendo diversas formações fisionômicas. A formação geológica e geomorfológica
são indicadores de rios de águas brancas, com grande concentração de material sólido
em suspensão, oriundos dos processos hidroerosivo da corrente sobre as margens
(SANTI et al., 2012).
A caracterização das estações amostrais seguiu a dinâmica da sua nascente à
foz, com ou sem intensidade de interferência humana (Figura 1), as estações de coletas
situaram-se: no alto, baixo e médio curso do igarapé. Distribuídas da seguinte forma:
duas estações (E1 e E2) no alto curso que se situam próxima a nascente (área rural),
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duas no médio curso (E3 e E4) pertencente a área urbana e duas no baixo curso (E5 e
E6) localizadas na parte urbana e próximas a foz (Anexo 2). As estações de localização
urbana caracterizam-se por possuírem pouca influência de cobertura vegetal (faixa
estreita de vegetação remanescentes), leito coberto por areia com pequenos bancos de
liteira e contribuição de afluente e efluentes domésticos e industriais (LIMA et al., 2012).
As estações de ordem rural caracterizam-se como ambientes com maior integridade
ambiental com presença de faixa mediana de vegetação ripária, leito coberto por bancos
de liteira fina e grossa, sem influência de efluentes e com contribuição de afluentes.
Figura 1 - Localização e distribuição das estações de coleta ao longo do igarapé São
Francisco localizado em Rio Branco, Acre.

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.

Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado um levantamento
bibliográfico, para obtenção de informações sobre a utilização de protocolos de
avaliação rápida de integridade ambiental, tais como Barbour et al. (1999), Parsons et
al. (2002), Callisto et al. (2002) e Minatti-Ferreira et al. (2006).
Como unidades amostrais foram selecionadas seis estações de coletas delimitadas
pelo espaçamento equidistante do comprimento total do igarapé a cada 9 km em um
trecho de 54 km. A aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) foi realizada
por três estudantes simultaneamente em cada uma das 6 estações amostrais. Além da
aplicação do protocolo foram coletadas algumas variáveis limnológicas descritas na
(Tabela 2). A avaliação foi realizada visualmente no que diz respeito a aspectos físicos.
Avaliou-se 22 parâmetros e o valor final do protocolo foi obtido a partir da somatória
das notas atribuídas a cada parâmetro, que refletiu o estado de conservação do trecho
analisado (Ótimo, Bom, Razoável, Ruim e Péssimo).
As estações escolhidas foram avaliadas quanto a algumas condições físicoquímicas. O pH, a condutividade, oxigênio dissolvido (OD) e a temperatura com
o auxílio de medidor multiparâmetro (AHROM, modelo KR405), turbidez com
Turbidímetro (Instrutherm, TD-300), as medidas de vazão através do método do
flutuador (PALHARES et al. 2007) e a transparência com auxílio do disco de Secchi.
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O material utilizado para avaliar as condições físicas e biológicas do igarapé, foi
o protocolo de avaliação rápida de diversidade de habitats proposto por (MINATTIFERREIRA; BEAUMORD, 2004). Esses métodos fundamentaram-se essencialmente na
problemática encontrada quanto à gestão dos recursos hídricos.
O protocolo aplicado é uma simplificação do modelo de Barbour e Stribling
(1991, 1994) e avaliou os parâmetros: substrato de fundo, complexidade do habitat
submerso, qualidade dos remansos, estabilidade e proteção dos barrancos e grau de
proteção fornecido ao ambiente pela cobertura vegetal das margens.
Tabela 1 - Localização das Estações Amostrais na sub-bacia hidrográfica do igarapé
São Francisco.
Estação amostral

Localização

E1

Rural

9°57’27.03”S; 67°46’48.85”O

E2

Rural

9°57’8.57”S; 67°48’16.98”O

E3

Urbano

9°57’4.51”S; 67°50’21.22”O

E4

Urbano

9°56’20.51”S; 67°52’11.46”O

E5

Urbano

9°55’31.48”S; 67°53’51.99”O

E6

Urbano

9°54’32.66”S; 67°55’31.43”O

Fonte: Elaborada pelo autor.

Coordenada/Geográfica (SW)

Para cada um dos parâmetros foram atribuídos valores correspondentes à
situação verificada no local da avaliação, variando de uma situação ótima (nota 20), até
uma situação ruim (nota 5), passando por situações intermediárias boa e razoável, com
notas 15 e 10, respectivamente. Ao final do procedimento os valores foram totalizados.
Para tal houve a necessidade de determinar algumas condições de referência, baseada
na premissa de que os pontos pouco afetados pela ação humana exibiram melhores
condições biológicas. Estabelecendo-se um gradiente de situações dos ambientes,
variando de bom a péssimo e que serviu para balizar as pontuações atribuídas. Para
a definição da concordância, considerou-se a observação de um padrão de respostas
similares. A pontuação aumenta na mesma proporção da qualidade do habitat, e varia
de acordo com o local das observações. (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2004).
As estações variaram desde condições naturais bem preservadas passando
por várias situações alteradas naturalmente, até modificações provocadas por ações
antropogênicas, possibilitando assim um gradiente de condições ambientais. Os locais
identificados foram registrados através de documentação fotográfica verificando as
situações que representariam a qualidade ambiental de forma a facilitar a aplicação do
protocolo de avaliação rápida de integridade ambiental (Figura 2).
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Figura 2 - Estações de coletas (E1 à E6) para a aplicação do PAR no igarapé São
Francisco, agosto/2018.

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2 Resultados e Discussão
Dentre as estações escolhidas, quatros estão localizados na parte urbana e duas
na área rural do município de Rio Branco. Para cada unidade amostral foi aplicado
o protocolo por três pesquisadores. Ao fim do procedimento estes valores foram
totalizados. Foram determinadas condições de referência, baseada na premissa de que
os pontos amostrais pouco afetados pela ação humana exibiram melhores condições
biológicas, e pontos mais afetados exibiram piores condições biológicas. Desta forma
estabeleceu-se um gradiente de situações dos ambientes, variando de ótimo, bom,
razoável e ruim que serviu para balizar as pontuações atribuídas.
Para a definição da concordância, considerou-se a observação de um padrão de
respostas similares. Os resultados da avaliação por meio do PAR ao longo do gradiente
longitudinal nos trechos do igarapé São Francisco evidenciaram que as E1 e E2, que
estão mais próximas a nascente, demonstraram que os ambientes que deveriam ser
classificados como preservado apresentaram grau moderado de alteração, porém
embora houvesse essa categorização, apresentaram alta diversidade de habitats,
apesar das alterações percebidas foram categorizadas como em bom estado (Tabela 1).
Para E3 considerada uma área de transição entre o meio rural e urbano, foi
possível identificar alteração mais acentuadas, principalmente no quesito cobertura
vegetal e substrato e redução na diversidade de habitats. As demais estações, E4, E5 e
E6 foram avaliadas como em péssimo estado, observou-se intensa pressão antrópica
pelo uso e ocupação do solo e lançamento de efluentes e redução significativa na
diversidade de habitas. Pela análise dos resultados foi possível constatar que três das
seis estações encontram-se condições extremas, com evidencias de habitats em estado
avançado de degradação, não houve incongruências nas respostas. O padrão de
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respostas dos avaliadores poucas vezes apresentou distorções ou divergências entre
os itens nos locais avaliados, indicando assim que o protocolo utilizado apresenta
a confiabilidade necessária para aplicações dessa natureza. Apesar de sua grande
utilidade, são poucos os métodos de avaliação desenvolvidos para aplicação em
problemas regionais ou mesmo locais (ARAUJO et al., 2018). Para um melhor resultado
no diagnóstico é necessário considerar os parâmetros de caracterização dos habitats de
forma individual.
Tabela 2 - Pontuação total auferida as estações 1 a 6 localizados no igarapé São Francisco.
Situação
Ótimo
Bom
Razoável
Ruim
Péssimo

Pontuação
(120-110)
(105-90)
(85-70)
(65-50)
(45-30)

E1
100
-

E2
90
-

E3
55
-

E4
30

E5
30

E6
30

Fonte: Elaborada pelo autor.

As características limnológicas do igarapé são similares das águas levemente
ácidas a neutra, pH variando de 5 a 7,5, elevada condutividade elétrica menos de 450
μS/cm e são pouco aeradas com oxigênio variando entre 0,4 a 4,0 mg/L, padrão bem
característico para os ambientes lóticos da Amazônia (PINTO et al., 2009).
Tabela 3 - Média e desvio padrão das variáveis físicas e químicas no igarapé São
Francisco, entre julho e setembro de 2018 nas estações de coletas.
Variáveis

E1

E2

E3

E4

353,22 ±
83,71
1,51 ± 0,91

308,78 ±
108,15
1,93 ± 0,87

195,89 ±
83,28
3,45 ± 1,87

368,78 ±
68,26
1,99 ± 1,11

6,62 ± 0,72
1,13 ± 0,12

6,48 ± 0,69
0,33 ± 0,06

6,73 ± 0,59
0,35 ± 0,0

OD (%)

341,33 ±
93,37
4,67 ± 3,09

pH
Prof (m)

7,00 ± 0,37 6,69
1,42 ± 0,08 1,42

Cond (µScm-1)

± 0,60
± 0,08

E5

Temp (ºC)
Transp (cm)

27,41 ± 1,84 27,46 ± 1,99 26,71 ± 2,34
0,31 ± 0,02 0,53 ± 0,05 0,44 ± 0,09

25,77 ± 2,14 25,71 ± 2,06
0,41 ± 0,10
0,36 ± 0,06

Turb (NTU)

9,46 ± 5,68

21,55 ± 6,82

19,93 ± 1,17

2,34 ± 0,25

4,19 ± 1,65

Vasão (m³/s)

1,07 ± 0,37

14,09

± 5,50 15,05 ± 10,72

0,73 ± 0,21

0,4 ± 0,10

E6
107,9 ±
18,20
2,6 ± 1,34
6,4
9,60

± 0,78
± 0,03

26,1 ± 1,85
0,7
± 0,04
27,6 ±
17,64
2,5
± 2,84

Fonte: Elaborada pelo autor.

De maneira geral o igarapé São Francisco apresentou velocidade de corrente
e profundidade baixa, pouco variável, sugerindo reduzida influência sobre o fluxo
da água dos demais tributários entre o período avaliado. A turbidez seguiu o
comportamento de maiores valores nas estações de ordem urbana (Tabela 3). Em geral,
os teores de turbidez estão relacionados ao material em suspensão presente nos corpos
d’água, que tendem a ser menores no período do estudo.
A temperatura da água foi alta assim como o esperado para os meses de junho
a setembro, período caracteristicamente mais quente na região Amazônica (DUARTE,
2017). A oscilação do oxigênio para menos ocorreu, devido ao aumento dos compostos
orgânicos e nutrientes, havendo uma demanda maior por oxigênio dissolvido na água
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pelos microrganismos aeróbios. Estes valores, próximos da anoxia, foram similares
àqueles observados em alguns períodos nos rios da bacia amazônica e da sub-bacia
do Purus, a qual pertence o igarapé avaliado (SILVA et al., 2009) e para estudos já
realizados no igarapé São Francisco (SANTI et al., 2012). Logo, a redução do O2
decorreu da grande concentração de bactérias e matéria orgânica, oriundas dos esgotos
domésticos (PINTO et al., 2009), bem como os demais valores para o tipo de despejo
que recebem no período do estudo.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme as aplicações realizadas em campo, verificou-se que o problema
quanto à proteção dos mananciais de água é tarefa urgente. A conscientização neste
momento é o elo mais importante para que se inicie um processo de readequação
desses ambientes. Através do método aplicado, pode-se perceber e analisar os
diferentes estágios de alteração ambiental que uma bacia hidrográfica pode sofrer. A
ausência de métodos e índices adequados para avaliar as condições biológicas e físicas
do habitat tem impedido uma avaliação realista e detalhada da integridade biótica
em ecossistemas aquáticos. A biota aquática é afetada estrutural e funcionalmente
por variáveis associadas a fatores físicos, e desta forma, a disponibilização de um
indicador dos aspectos físicos, ou mesmo estruturais do habitat, vem contribuir para
complementar o elenco de ferramentas que possam ser utilizados no estabelecimento
de indicadores de qualidade ambiental.
Podemos concluir quanto as estações que se localizam na porção rural que
são ambientes com pouca interferência humana, pois a proteção tem se tornado
uma constante em relação à importância que a qualidade de água deve ter para o
abastecimento da população urbana local e por se tratar de área de propriedade privada.
Porém, encontramos um avanço na área de pastagem e na crescente construção de
reservatório (tanques) para a expansão da criação bovina e de psicultura, sem contar
os riscos por contaminação de agrotóxicos e herbicidas a que está sujeita.
Quanto as estações de localização urbana um dos problemas encontrado referese à preservação das matas ciliares e contribuição de efluentes. Sabemos que existe um
Código Florestal vigente - Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe
sobre a preservação das matas ciliares. Além da área de estudo pertence a Área de
Proteção Ambiental e abranger 27 bairros, sendo responsável pela drenagem de 50%
da bacia do Rio Acre. O que demonstra a importância de se educar a população a
respeito da qualidade ambiental dos rios, objetivando a identificação de cursos d’água
que necessitam ser submetidos a trabalhos de recuperação e revitalização, localização
e identificação de fontes poluidoras são de extrema importância para a sua manutenção
da biota aquática.
O protocolo mostra a influência que a ocupação humana está ocasionando
na diversidade e qualidade do ambiente natural, sendo nas áreas de poluição hídrica
que ela se encontra mais afetada. O protocolo pode ser utilizado também como
uma ferramenta em atividades voltadas para conscientização ambiental nas escolas
ou mesmo formação de agentes ambientalistas. Este método pode ser aliado com o
monitoramento biológico.
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA PARA FINS NÃO POTÁVEIS EM
MANACAPURU
Katriane Monteiro da Cunha1
Fernando de Farias Fernande2
Joecila Santos da Silva3

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1. INTRODUÇÃO
A limitação de reservas de água doce no planeta, o aumento da demanda de água
para atender, principalmente, o consumo humano, agrícola e industrial, a prioridade
de utilização dos recursos hídricos disponíveis para abastecimento público, torna
necessária a adoção de estratégias que visem racionalizar a utilização dos recursos
hídricos, para que usos menos nobres possam ser supridos, sempre que possível, por
águas de qualidade inferior. Para tanto, são necessárias ações para a eficiente gestão da
demanda, reduzindo os índices de perdas e desperdícios, muitas vezes inconscientes,
bem como são necessários investimentos em desenvolvimento tecnológico e na busca
de soluções alternativas para a ampliação da oferta de água como, por exemplo, a
utilização da água de chuva.
Aproveitamento de águas pluviais é, no seu sentido mais amplo, uma tecnologia
usada para coletar e armazenar água de chuva para uso humano a partir de telhados,
coberturas, superfícies da terra ou em formações rochosas, utilizando das técnicas
mais acessíveis como jarros e potes, bem como técnicas de engenharia. Segundo
Nascimento (2014), a utilização das águas pluviais tem sido praticada há mais de 4.000
anos, devido à variabilidade temporal e espacial das chuvas. É uma significativa fonte
de água em muitas áreas onde não possui qualquer tipo convencional de sistema de
abastecimento centralizado de água, sendo então, de extrema importância em áreas
onde a água de boa qualidade, superficiais ou subterrâneas possa rarear. O maior
reservatório de águas pluviais do mundo é provavelmente o de Yerebatan Sarayi, em
Istambul, Turquia, construído durante o reinado de César Justiniano (527- 565 a.C.).
Mede 140 m por 70 m e tem uma capacidade de 80.000 m³ (UNEP, 2013).
O uso da água de chuva contribui para a preservação das reservas de água doce
no planeta e agrega uma dimensão econômica ao planejamento dos recursos hídricos,
reduzindo a demanda sobre os mananciais devido à substituição da água potável
por água não potável (ROCHA, 2017). Além disso, se mostra como a alternativa mais
plausível para satisfazer a demandas menos restritivas, liberando as águas de melhor
qualidade para usos mais nobres, como o abastecimento doméstico. O atendimento
deste objetivo implica em esforços conjuntos das entidades públicas e privadas. Sendo
as universidades, dada sua relevância social, a porta de entrada para recuperar o
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equilíbrio entre oferta e demanda de água e certificar a sustentabilidade econômica,
social e ambiental, fornecendo para a sociedade modelos dos projetos alternativos a
serem aplicados.
Nesse contexto, o dimensionamento de um sistema para a utilização da água de
chuva no Núcleo Superior de Ensino de Manacapuru, da Universidade do Estado do
Amazonas – UEA levanta questões da importância ambiental voltadas para o reuso da
água de chuva, visando a viabilidade econômico/ambiental local, com a possibilidade
de reduzir custos com água tratada e contribuir com o meio ambiente, já que o núcleo
supracitado não possui projetos voltados reuso da água.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo
O local de estudo do presente trabalho foi o Núcleo de Ensino de Manacapuru,
da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizado na Rua Waldemar Ventura,
Bairro São José, Manacapuru AM. A edificação, está localizada em um terreno da área
de 70,00x80,00m3, possui um pavimento, tendo uma área total construída de 44,20 m²,
onde estão distribuídas salas de aula, laboratórios, biblioteca, lanchonete e banheiros.
Mediante informações obtidas por funcionários da UEA, constatou-se que não existe
atualmente – e nunca foi utilizado – nenhum tipo de sistema de aproveitamento de
águas pluviais na edificação.
Considerou-se a captação por simples coleta, através de meio de calhas,
utilizada posteriormente para dimensionamento do reservatório de água pluvial. A
área de projeção horizontal do prédio (telhado) é de 396,78 m2, obtidas através da área
hachurada na planta baixa (Figura 1).
Figura 1: Planta Baixa do Telhado da UEA

518

2.2 Dados Pluviométricos
Foram utilizados os valores mensais de precipitação média, em milímetros,
através da série histórica que compreende os anos de 2008 a 2017, obtida para a cidade
Manacapuru – AM, fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.
2.3 Escoamento Superficial
O coeficiente de escoamento superficial, também chamado de Coeficiente de
Runoff (C), varia de acordo com o material do telhado. O valor do coeficiente sugerido
por TOMAZ (2010) e utilizado neste estudo foi C= 0,8.
2.4 Volume de Água de Chuva
(2010).

O volume de água de chuva foi calculado pela Equação 1, conforme TOMAZ

V= P x A x C x ηfator de Captação

(1)

Sendo:
V= volume mensal da água de chuva aproveitado;
P= precipitação média mensal (mm);
C= coeficiente de runoff = 0,8;
η fator captação= eficiência do sistema de captação de água 0,8; e
η A= área do telhado em projeção (m2).
2.5 Previsão de consumo de água não potável no Núcleo de Ensino Superior de
Manacapuru-AM
Para estimar a demanda de água não potável foi considerada a utilização do
sistema por 190 alunos, 12 funcionários e por 3 professores de acordo com Secretaria
da Universidade – UEA (2018), com 1,5 utilizações per capita por dia da descarga na
bacia (Tabela 1), para o consumo de 20 dias (úteis), segundo Equação 2 (TOMAZ,
2009).
Consumo = 0,03 x (área construída) + (0,07 n° de pessoas) + (0,8 n° de Bacias) + 50

(2)

Tabela 1: Parâmetros para estimativa de demanda de água para o local de estudo.

Fonte: Adaptado de Tomaz, (2009).
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2.6 Volume Médio Mensal Gasto nas Bacias Sanitárias
A bacia sanitária mais econômica existente no Brasil é de 6,8 L/descarga,
mas como pode-se ter vazamento de ordem de 30%, então foi usado a taxa de 9,0
L/descarga. O volume médio mensal gasto nas bacias sanitárias foi estimado pela
Equação 3 (TOMAZ, 2009).
VMM = (Funcionários) x (9 L/descarga/5 dias) x 20 dias letivos) /1000

(3)

2.7 Dimensionamento do Reservatório
Para o dimensionamento do reservatório foram seguidas as diretrizes apresentada
no anexo A, da ABNT NBR 15527/2007. Adotou-se três metodologias para efeito de
comparação: Método de Rippl, Método de simulação, Método Prático do Professor
Azevedo Neto.
2.7.1 Método de Rippl
O Método de Rippl foi utilizado para demanda mensal e séries históricas
de precipitações mensais, esse método propõe-se a garantir o abastecimento
constantemente de água tanto no período chuvoso quanto seco. Como base para este
método utilizou-se a Tabela 2 e as Equações 4, 5 e 6 (TOMAZ. 2009).
Tabela 2: Método de Rippl

Fonte: Adaptado TOMAZ, 2009.

S (t) = D (t) – Q (t)

(4)

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação

(5)

V = Σ S (t) , somente para valores S (t) > 0

(6)

Sendo que Σ D (t) < Σ Q (t)
Onde:
S (t) = volume de água no reservatório no tempo t;
Q (t) = volume de chuva aproveitável no tempo t;
D (t) = demanda ou consumo no tempo t;
V = volume do reservatório, em metros cúbicos; e
C = coeficiente de escoamento superficial.
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Na coluna 8 utilizou-se letras para definir o comportamento do reservatório
mensalmente,
sendo:
E = água escoando pelo extravasor;
D = nível de água baixando; e
S = nível de água subindo.
2.7.2 Método de Simulação
Este método determina um volume para o reservatório acompanhando o
comportamento da água excedente (escoamento) e a água que vai faltar (suprimento
de água da concessionária local). Segundo Tomaz (2009), deve-se utilizar, inicialmente,
para análise neste método o valor máximo do reservatório retornado no Método de
Rippl, conforme Tabela 3, utilizando-se as Equações 7 e 8 (TOMAZ, 2009).
Tabela 3: Método de Simulação.

Fonte: Adaptado TOMAZ (2009).

S (t) = Q (t) + S (t-1) – D (t)

(7)

Q (t) = C x precipitação da chuva (t) x área de captação

(8)

Sendo que 0 ≤S (t) ≤V
Onde:
S (t) = volume de água no reservatório no tempo t;
S (t-1) = volume de água no reservatório no tempo t – 1;
Q (t) = volume de chuva no tempo t;
D (t) = consumo ou demanda no tempo t;
V = volume do reservatório fixado; e
C = coeficiente de escoamento superficial.
2.7.3 Método Prático do Professor Azevedo Neto
Para o método do Prof. Azevedo Neto utilizou-se a Equação 9 (TOMAZ, 2009).
V = 0,042 x P x A x T

(9)

521

Onde:
P = precipitação média anual em milímetros;
T = número de meses de pouca chuva ou seca;
A = área de coleta, em metros quadrados;
V = volume de água aproveitável e o volume de água do reservatório, em litros.
2.8 Economia do consumo de água fornecida pelo SAAE.
A economia na taxa de água foi calculada multiplicando-se o valor cobrado por
m³ pelo SAAE, que é de 20,78 (R$/m3) pelo volume captado, conforme Equação 10
(TOMAZ, 2009).
EC tx. água = Valor do m3 * Vcaptado

(10)

3 RESULTADOS E DISCURSÃO
3.1 Precipitação e volume de chuva
Na Tabela 4 é possível observar que o ano de 2013 foi o de maior intensidade
pluviométrica com 2.454,60 mm, sendo outubro a maio os meses de maior precipitação.

Tabela 4: Precipitação média mensal de 2008 a 2017 – Manacapuru-AM.

Fonte: INMET, 2018

Na curva clima teológica do período, na Figura 2, percebe-se uma distribuição
irregular da chuva para a cidade Manacapuru-AM, com os índices pluviométricos
maiores que 200 mm nos meses de novembro a abril. Os meses mais seco por sua vez,
são os de junho a outubro.
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O cálculo de volume da água de chuva da área de captação da UEA que é 396,78 m2,
com a precipitação mensal do mês de novembro de 2013, de 424,80 mm, obteve-se,
utilizando-se a Equação 1, o volume de água de chuva que pode ser aproveitado de
121,35 litros. A vazão da calha então resulta em 2809,20 L/mim.
Figura 2: Precipitação média mensal de 2008 a 2017 – Manacapuru-AM

3.2 Previsão de consumo de água não potável no Núcleo de Ensino Superior de
Manacapuru-AM
A previsão do consumo de água não potável do Núcleo da UEA foi calculada
pela Equação 2, com uma demanda per capita por dia de 77 litros, totalizando uma
demanda mensal de 1544,26 litros/mês.
3.3 Volume Médio Mensal Gasto nas Bacias Sanitárias
Baseado nos dados fornecidos, o consumo diário per capita é de 45 litros/
dia/pessoas. Com um total de 205 pessoas que puxam a descarga nos banheiros da
Universidade, logo o consumo de água, para 20 dias letivos do mês, é de 184,5 m3/
mês.
3.4 Dimensionamento do Reservatório pelo Método de Rippl
Os resultados do dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl constam na
Tabela O volume máximo do reservatório foi definido analisando o comportamento
da coluna 7, cujo valor de pico (maior valor) é de 1435m3. Quando os valores da coluna
6 são positivos, o nível de água do reservatório está baixando e isto está acontecendo
durante todo o ano de 2013. Adotou-se, portanto, o volume do reservatório de 2000m3,
correspondentes a um suprimento de 69 dias de seca (3 meses). Salienta-se que
geralmente o método de Rippl fornece valores muito elevados para os reservatórios
sendo que na pratica o método mais usado é o da simulação, apresentado a seguir, que
se faz por tentativas.
3.5 Dimensionamento do Reservatório pelo Método de Simulação
Os resultados do dimensionamento do reservatório pelo Método de Simulação
constam na Tabela 7. Nota-se que em nove meses (outubro, novembro, dezembro,
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e julho) o sistema conseguirá suprir a demanda
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de água para fins não potáveis com um reservatório de 2000 litros, sendo necessário
utilizar 99,5 m3 de água do SAAE para os demais meses.A demanda total a ser atendida,
para esse caso, será de 80% ao longo do ano.
Tabela 6: Dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl

Tabela 7: Dimensionamento do reservatório pelo do método da simulação

3.6 Dimensionamento do Reservatório pelo Método Prático do Professor Azevedo
Neto
Pelo Método de Azevedo Neto, o volume de água do reservatório é de 21.237
litros ou 21,23m3, destacando-se a importância da variável (T) que mostra o número
de meses com pouca chuva, no caso em estudo é de 3 meses, bem como que os valores
adotados aleatoriamente pode resultar em reservatórios maiores do que o tamanho
ideal.
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3.7 Economia do consumo água fornecida pelo SAAE.
A economia anual na taxa de água, pelo volume captado de 1435m3, corresponde
a 29.819,30 (R$/m3).
4. CONCLUSÃO
O incentivo e implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva
é hoje uma questão fundamental para a gestão dos recursos hídricos. A implantação
desses sistemas em prédios públicos, além de reduzir custos econômicos na taxa
cobrada pelas concessionárias locais, tem a importância na educação ambiental e a
sustentabilidade. A finalidade desse trabalho foi contribuir com essa discussão.
Destaca-se que os sistemas de águas pluviais poderão gerar um impacto positivo não
só na Universidade, como também, para o município de Manacapuru - AM.
Os dimensionamentos do reservatório para a utilização da água de chuva, no
Núcleo Superior de Ensino de Manacapuru, da Universidade do Estado do Amazonas
– UEA, pelos métodos previstos nas diretrizes NBR 15527/2007 foram satisfatórios.
Com os dados pluviométricos de sete anos, de 04/2004 a 12/2017, no município
de Manacapuru, o volume ideal do reservatório, para atendimento da demanda de
água da chuva analisada, foi de 1435m³, cujo suprimento será de aproximadamente
80% do consumo de água, não potável, na Universidade. Com a implantação desse
sistema a Universidade terá uma economia anual de R$ 29.819,30. Além das vantagens
econômicas, a implantação deste sistema sustentável pode trazer vantagens ao meio
ambiente, visto que toda a água captada ajudará a minimizar a ocorrência de enchentes,
sem falar no consumo indevido de água tratada, a qual possui um custo relativamente
elevado.
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HÍDRICOS: O CASO DA BACIA DO PURAQUEQUARA
Mayra Rejane Moreira Mendonça1
José Camilo Ramos de Souza2
Marcio de Jesus Lima do Nascimento3
Beatriz Diogo Pessoa4
Diogo Ferreira Vaz5

Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
De acordo com Lanna (1995) a gestão das águas é uma atividade analítica e
criativa voltada à formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos
orientadores e normativos, à estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisão
que têm por objetivo final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos
hídricos. Ademais, a importância estratégica da água e a sua escassez para atender às
demandas humanas e dos ecossistemas têm levado vários países, como o Brasil que é
um deles, a promoverem uma reforma em seus sistemas de gestão de recursos hídricos
(FLORES, 2008), o que fez surgir o Direito das águas, ratificado pela constituição
federal do Brasil de 1988. Com fulcro no art. 21, inciso XIX, da Constituição Federal
de 1988, foi concebida a Lei Federal nº 9.433/97, a qual foi inspirada no modelo da
sistemática francesa, resultando na instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos (SINGREH) cujo objetivo principal consiste em coordenar
a gestão das águas e programar a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).
Para efeito de composição do SINGREH, a aludida norma federal, em observância
às premissas participativas de gestão democrática e integrada das águas, concebeu
a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH´s) como um dos integrantes do
referido sistema (QUADROS, 2015).
Mas, a formatação jurídico-administrativa preconizada pela norma federal, a Lei
Estadual nº 3.167/07, do Estado do Amazonas, promoveu a constituição de um Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (SERH), bem como estabeleceu a criação de Comitês de
Bacia Hidrográficas (CBH´s) para figurarem como integrantes do SERH, tendo como
instrumentos os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em
classes, a outorga dos direitos de uso, a cobrança pelo uso, a compensação a municípios
e o sistema de informações; associada ao Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH) que abrange um conjunto de mecanismos jurídicos
administrativos, de suporte técnico e institucional para o gerenciamento em questão.
A atuação dos comitês são os principais mecanismos de gestão participativa
dos recursos hídricos implantados pela lei nº9.433/1997. Os mesmos são compostos
por três segmentos representados, que são: os usuários da água, o poder público e a
1
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sociedade civil, os quais atuam como órgão colegiado dotado de atribuição consultiva e
deliberativa. Como uma das respostas ao ordenamento legal, dentre inúmeros comitês
criados no Brasil, foi criado em 2014 o Comitê da Bacia do Puraquequara, instituído
pelo decreto nº37.412/2016, visto que é considerado um importante manancial
de abastecimento público, pois alberga significativo mosaico ambiental que atua
diretamente sobre a qualidade de vida da sociedade manauara, bem como de outras
comunidades tradicionais ribeirinhas, indígenas e quilombolas que ocupam o seu
entorno, restando contudo comprometida devido a ameaça do avanço demográfico na
zona urbana de Manaus.
A história desse comitê já é objeto de estudo de outros pesquisadores (DA
ROCHA, 2014; QUADROS, 2015). Contudo, pouco se sabe sobre o papel do poder
público no comitê da Bacia do Puraquequara, visto que a localização desta bacia
abarca perímetros urbano, rural e industrial, levantando-se questionamentos sobre a
importância da delimitação de atuação dos órgãos governamentais, especificamente
do município de Manaus, de acordo com ordenamento jurídico vigente, objeto então
de estudo do presente trabalho.
2 Gestão de Recursos Hidricos e o Papel do Poder Público
2.1 Análise da lei do comitê da Bacia do Puraquequara
No Brasil a gestão de recursos hídricos é baseada na Política Nacional de
Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal no. 9.433/97, conhecida como “Lei das
Águas” e tem como instrumentos os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos
corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes, a outorga dos direitos de
uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, a compensação
a Municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos (BRASIL, 1997). A
referida Lei, além de estabelecer as diretrizes que orientam a gestão dos recursos
hídricos, recomenda a integração com as questões ambientais e a adequação às
peculiaridades das diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e
culturais das regiões brasileiras; permitindo que todas as partes interessadas possam
ajudar a planejar o futuro da bacia hidrográfica e auxiliar na definição de ações
prioritárias, desse modo, direciona para a adoção de um modelo de gestão participativa.
A gestão participativa consiste na descentralização da tomada de decisão e requer a
realização de várias discussões entre o poder público, sociedade civil e usuários da
bacia hidrográfica.
As decisões advindas do processo de gestão participativa contribuem,
instruem ou influenciam as decisões e as ações dos gestores da administração pública
e do setor privado, pois são os usuários que geram os conflitos potenciais e reais
de utilização, os mais significativos produzem reflexos na disponibilidade hídrica
superficial e subterrânea, contribuem para o aumento ou a redução dos eventos
hidrológicos, e interferem na percepção da conservação dos recursos hídricos como
valor socioambiental de importância estratégica. Com relação a participação do poder
público neste modelo de gestão participativa, a Política Estadual de Recursos Hídricos
no Estado do Amazonas foi estabelecida na Constituição Estadual, promulgada em
1989, que em seu Art. 177 definiu as seguintes diretrizes para o gerenciamento de
recursos hídricos:
I – adoção da bacia hidrográfica como base de gerenciamento e classificação
dos recursos hídricos;
II – proteção e utilização racional das águas superficiais, subterrâneas e das
nascentes;
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III – conservação dos ecossistemas aquáticos;
IV – fomento das práticas náuticas, turísticas, pescas desportivas e
recreação pública, em rios e áreas delimitados para tais finalidades apontase a determinação legal de instituição de comitê de bacias no estado do
Amazonas, conforme a lei 3.167/07, que determina que os comitês de
bacia hidrográfica sejam órgão de gestão participativa e descentralizada no
âmbito do sistema integrado de planejamento e gerenciamento dos recursos
hídricos no Estado do Amazonas. O decreto nº37.412/2016 que instituiu a
criação do comitê da bacia do Puraquequara traz no bojo do seu art. 2º, inciso
I, que o referido comitê será composto por representantes do Poder Público,
compreendendo o âmbito federal, estadual e municipal. Contudo, o artigo
125 que trata da competência dos municipios, em seu inciso I relata que
compete ao municipio legislar sobre assunto de interesse local e o inciso VIII
informa que devesse promover, no que couber, adequado ordenadamente
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano, na forma do Plano Diretor Municipal. Daí então
a importância do município enquanto importante gestor no comitê de bacia
hidrográfica do Puraquequara.
2.2 Comitês de Bacias Hidrográficas
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados com competências
legislativa, executiva e jurisdicional sobre um bem público e coletivo, de caráter
consultivo e deliberativo, com atribuições de arbitrar conflitos em primeira instância,
aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, aprovar
o relatório anual sobre a situação hídrica da Bacia, propor ao Conselho Estadual de
Recursos Hídricos mecanismos de cobrança pelo uso, estabelecer critérios e promover
a divisão de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. De
acordo com a Lei Federal no. 9.433/97 (BRASIL, 1997).
Os Comitês podem atuar na totalidade da bacia hidrográfica, na sub-bacia de
tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário e no
grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. Politicamente a organização
e o funcionamento do Comitê permitem que o setor público descentralize suas
decisões, implante e operacionalize políticas públicas a partir de interesses e
problemas vivenciados e expostos pela população, adotando então o modelo de gestão
participativa. Segundo Mascarenhas (2006) o Comitê de Bacia é um fórum integrador
de políticas que deve compatibilizar a política de recursos hídricos com a política
ambiental, social, econômica e de uso do solo para promover a sustentabilidade dos
recursos naturais.
2.3 Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas
A Gestão de Recursos Hídricos no Estado do Amazonas foi instituída pela Política
Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº. 2.712/2001, reformulada pela Lei n°. 3.167/2007
e regulamentada pelo Decreto nº. 28.678/2009. De forma geral o disciplinamento do
uso dos recursos hídricos no Estado também é abordado nas leis, decretos e resoluções
especificados a seguir. A Lei n°. 1.532/1982 que estabelece a Política Estadual da
Prevenção e Controle da Poluição; prevê a melhoria e recuperação do meio ambiente;
a proteção dos recursos naturais; fixa diretrizes ambientais de ação governamental
para conservar e proteger a flora, a fauna e as belezas cênicas; e determina o uso
racional do solo, da água e do ar. O Decreto n°. 10.028/1987 que instituiu o Sistema
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Estadual de Licenciamento de atividades com potencial de impacto ao meio ambiente
considerou as águas interiores, superficiais e subterrâneas como recurso ambiental. A
Constituição Estadual do Amazonas, promulgada em 1989 contém artigos específicos
sobre os recursos hídricos. A Lei n°. 2.713/2001 dispõe sobre a Política de Proteção à
Fauna Aquática, Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura Sustentável no Estado.
O Decreto n°. 22.747/2002 regulamenta a pesca esportiva recreativa e de
subsistência, a Resolução n°. 01/2008 do Conselho Estadual de Meio Ambiente
(CEMAAM) estabelece normas e procedimentos para a pesca e a regularização
ambiental de tanques, viveiros, barragens, pequenos reservatórios, canais de igarapés
e redes destinadas à aquicultura no Estado. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA) é órgão gestor e coordenador da Política Estadual de Recursos Hídricos, e o
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) é o órgão executor por meio
da sua Gerência de Recursos Hídricos e Minerais, onde mantém um quadro técnico
formado por dois Geólogos, sete Engenheiros e cinco Técnicos de nível médio. A gestão
das águas subterrâneas é de domínio estadual e parte da gestão das águas superficiais
é de domínio federal.
O governo estadual mantém desde 2005 um Fundo Estadual de Recursos
Hídricos, gerido pela SEMA, compatibilizado com o Plano Plurianual, com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento Anual, para dar suporte financeiro
à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e seus respectivos
instrumentos. A Lei Estadual nº. 3.167⁄2007, em seu Art. 2° estabeleceu os objetivos:
I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de
água, em padrões de qualidade adequados aos diversos usos;
II – promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável;
III – prover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais;
IV – garantir a boa qualidade das águas, em acordo a seus usos múltiplos;
V – assegurar o florestamento e o reflorestamento das nascentes e margens
de cursos hídricos; ...
VII – desenvolver o setor hídrico do Estado, respeitando os ecossistemas
originais, em conformidade com a legislação ambiental;
VIII – disciplinar a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas;
IX – difundir conhecimentos, visando a conscientizar a sociedade sobre a
importância estratégica dos recursos hídricos e sua utilização racional;
X – viabilizar a articulação entre a União, o Estado, os Municípios, a sociedade
civil e o setor privado, visando à integração de esforços para implementação
da proteção, conservação, preservação e recuperação dos recursos hídricos;
XI – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção
ao meio ambiente.
Para Santos (2011) as ações de implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos são incipientes e o Estado do Amazonas não tem a estrutura adequada para
execução. O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-AM) ainda não foi elaborado.
Foram elaborados apenas o Plano Ambiental Estadual que deve servir de apoio para
a elaboração do PERH-AM e dos Planos de Bacia, porém, está desatualizado; e o
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) definido para todo o Estado na escala de
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1:1000.000 (ROCHA, 2014). O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-AM) foi
criado em 2005 e assegurou o princípio da paridade, é constituído por 49 instituições
entre representantes do setor público, privado e sociedade civil organizada. Conforme
Ferreira (2008) a responsabilidade de implementar os instrumentos de outorga,
cobrança, plano de bacia e enquadramento; juntamente com a obrigatoriedade de
cadastro e a fiscalização, foi transferida da ANA para a SEMA e o IPAAM. A elaboração
do PERH-AM como um instrumento de planejamento estratégico requer que sejam
realizados estudos de qualidade da água em todo o Estado para que o enquadramento
seja efetuado de acordo com o seu uso preponderante; além disso, é preciso identificar
as necessidades dos usuários da bacia hidrográfica.
A legislação estadual prevê a outorga para abastecimento industrial, urbano
e rural; irrigação; piscicultura (em tanques escavados, em tanques rede, em canal de
igarapé e em barragem); lançamento de efluentes, tratados ou não, com fim de diluição
ou disposição final; aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; obras hidráulicas;
balneários; uso da hidrovia para transporte do tipo navegação fluvial, compreendendo
a manutenção de calados mínimos, eclusa e similares; usos não consuntivos que
impliquem a exploração dos recursos hídricos por particulares, com a finalidade
comercial, incluindo a recreação e balneabilidade. Os usuários de águas superficiais
são cadastrados no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos e os usuários das águas
subterrâneas são cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas
(SIAGAS), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Segundo Costa
(2011) a falta de implementação dos referidos instrumentos é consequência da
desarticulação institucional e informacional, fato que causa uma incoerência entre o
que está escrito e o que foi executado.
O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi estabelecido
pela Política Estadual de Recursos Hídricos, Lei nº 2.712/2001 e reformulado pela
Lei no. 3.167⁄2007, é estruturado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do
Amazonas (CERH-AM) que tem quatro Câmaras Técnicas de assuntos específicos,
denominadas Câmara Técnica de Tratamento de Efluentes (CTTE), Câmara Técnica de
Água Subterrânea (CTAS), Câmara Técnica de Água Potável (CTAP) e Câmara Técnica
de Educação Ambiental (CTEA); juntamente com o Comitê da Bacia do Rio TarumãAçu, criado em 2006 e regulamentado em 2009, com o Comitê da Bacia Hidrográfica
do Puraquequara, criado em 2014, com a SEMA, IPAAM e os demais órgãos cujas
competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos.
2.4 Caracterização regional e local
O Estado do Amazonas está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, que
ocupa uma área de 7.008.370 km2, dos quais 63% estão no Brasil, 17% no Peru, 11%
na Bolívia, 5,8% na Colômbia, 2,2% no Equador, 0,8% na Venezuela e 0,2% na Guiana.
A parte brasileira é compartilhada por sete Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima) e 394 municípios (ANA, 2005). Conforme a ANA
(2003) o Estado do Amazonas está situado praticamente no centro da Bacia Amazônica,
o clima é equatorial úmido, a temperatura média anual é de 26,7º e a umidade relativa
do ar concentra-se em torno de 70% (ANA, 2003). De acordo com o IBGE (2010) tem
uma superfície de 1.559.161,682 km², com uma população estimada de 3.483.985
habitantes, distribuídos em 62 municípios com área média de 22.400 km². Manaus,
capital do Estado, é o mais populoso, com cerca de 1,80 milhões de habitantes.
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Figura 1 – Sub-bacias hidrográficas de Manaus

Fonte: IPAAM, 2004.

Atualmente existem apenas 2% de áreas desmatadas e mais de 50% de áreas
protegidas (Terras indígenas e Unidades de Conservação) no Estado, para manter
esses índices, o Governo Estadual tem firmado acordos de cooperação e parcerias com
o Governo Federal, agências internacionais e organizações não governamentais para
a realização das ações que integrem a conservação ambiental com o desenvolvimento
econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Diante dos problemas
decorrentes das especificidades regionais e dos impactos ambientais que afetam a
qualidade da água, a gestão de recursos hídricos é amplamente debatida e nos principais
eventos observa-se a vontade popular intrínseca de uma gestão participativa.
2.5 Localização da área de estudo
A bacia do Puraquequara está dividida em três grupos de usuários. O primeiro
composto pelas empresas do Polo Industrial, segundo com empresas do setor de
serviços de hotéis, embarcações de pequenos e médios portes, e terceiro com comércios
desenvolvidos em torno do lago, como restaurantes, mercadinhos, lanchonetes (Rocha,
2014). A bacia sofre com tentativas de ocupação de áreas de proteção e, o avanço
destas atividades e a criação de novas necessidades de consumo têm configurado
outra realidade para as comunidades, ocasionando prejuízos à qualidade de vida
dos moradores, além de prejudicar o próprio trabalho, o turismo e o lazer humano
(FERRAZ, 2010).

531

Figura 2 - Modelo digital de elevação e rede de Drenagem da Bacia do Puraquequara

Fonte: Jacaúna; Rubim; Carmo, 2018.

É
importante nesta perspectiva, levar em consideração nestes conflitos, à relação
entre a questão social e a questão ambiental, visto que ambas estão intrinsecamente
relacionadas, não podendo ser compreendidas separadamente. Assim, transcrever
sobre a dinâmica da proposta de criação do Comitê no Lago do Puraquequara e a
perspectiva de mudança sobre a apropriação dos recursos naturais e seus impactos,
sobre a cultura, o território e o processo de criação de novas territorialidades é
recebida com esperança pelos comunitários no bairro do Puraquequara, o qual existe
aproximadamente há 100 anos e surgiu na primeira metade do século XX, seu nome
está relacionado ao peixe Poraquê, também conhecida como enguia de água doce. Seu
expressivo crescimento deve-se dentre outros fatores, a implantação pela prefeitura
de um assentamento onde foram instaladas 300 novas famílias. A partir de então, a
comunidade ganhou o reconhecimento de bairro e está registrada sob a Lei 671/02 do
Plano Diretor do Município, em seu artigo 44. Uma parte da bacia do Puraquequara é
ocupada para uso agrícola. Esta parte é o limite oriental da Área Urbana de Manaus, e
embora mantenha muitas de suas características naturais, ali já se faz sentir os efeitos
da expansão da cidade. Os usos múltiplos atrelados a intervenção antrópica e a falta
de políticas públicas eficazes têm contribuído para impactos negativos neste corpo
hídrico.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se da importância do comitê de Bacia Hidrográfica, como órgão colegiado,
que visa contribuir, dentre outros, para uma gestão participativa inerente a determinado
corpo hídrico. Inegável a importância do Poder público, enquanto membro participante
do Comitê nas deliberações relacionadas a bacia hidrográfica, pois o respaldo jurídico
abarca o papel integrado da União, Estados e Municípios.
A bacia hidrográfica do Puraquequara, sofre com as constantes intervenções
antrópicas, sendo alvo de múltiplos usos, como balneabilidade, turismo, transporte
e subsistência e por isso inúmeros estudos têm demonstrado os impactos negativos
advindos ao mal manejo, razão pela qual faz-se necessário a adoção de políticas de
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gestão do uso deste corpo hídrico, visando a utilização racional e a garantia da existência
deste no futuro, preservando o princípio Inter geracional dos recursos hídricos.
Logo, foi analisado que o processo participativo do poder público é complexo,
visto que à existência do Comitê da bacia do Puraquequara, que até pouco tempo
encontrava-se inativo, (recentemente houve um seminário para instalação do comitê),
necessita de integração de seus membros, incluindo a participação ativa do município,
que no arcabouço jurídico, tem competência legislativa para tal, já que trata-se de
anseio local, na tomada de interesses relacionados à efetiva gestão do uso da bacia
atrelados aos seus múltiplos usos.
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA PARA PROPOSIÇÃO DE METAS E HORIZONTES
TEMPORAIS DO PLANO DE AÇÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO
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Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Os Planos de Recursos Hídricos (PRH) são instrumentos da Política de Recursos
Hídricos que têm por finalidade planejar a gestão dos usos da água compatibilizando
as ações, metas e programas em um horizonte de planejamento (CNRH, 2012). Umas
das etapas de elaboração do PRH é o Plano de Ações, que visa mitigar, minimizar
e se antecipar aos problemas da bacia, considerando os múltiplos usos. A gestão
descentralizada é um dos fundamentos da política de recursos hídricos brasileira, por
isso, a elaboração do PRH deve contar com a participação da sociedade.
A participação de diversos atores com diferentes visões e conhecimentos sobre
a bacia hidrográfica, favorece a integração de informações e reflete os anseios da
sociedade. Kapper (2012), Porto e Porto (2012) e Veiga (2007) apontam a importância
do uso de metodologias participativas no planejamento de recursos hídricos, por
possibilitarem o diálogo, a negociação e a construção de consensos sobre os problemas
e cenários desejados para o território da bacia, além de possibilitar a integração do
saber técnico com o saber local, qualificando o processo de tomada de decisão.
Meier, Costa e Basso (2015) afirmam que “a participação social na gestão dos
recursos hídricos é fundamental para o sucesso da proteção e do uso sustentável das
águas [...] por isso é significativo identificar e compreender quais os meios disponíveis
para que a participação aconteça”.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia participativa
utilizada no processo de elaboração da proposta de metas e horizontes temporais do
Plano de Ações, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio
São Mateus.
2 METODOLOGIA
2.1 O Plano de Ações da bacia hidrográfica do rio São Mateus
O Enquadramento e o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
São Mateus (PRHBH São Mateus) foi desenvolvido a partir das diretrizes da Resolução
1
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CNRH nº 145, tendo as etapas: A – Diagnóstico e Prognóstico, B – Enquadramento e
C – Plano de Ações (CNRH, 2012). Os instrumentos foram elaborados entre fevereiro
de 2017 e março de 2019 através do Projeto ‘Planos de Bacias”, uma parceria entre
instituições públicas do estado do Espírito Santo e Comitês de Bacias Hidrográficas que
envolveu, além da bacia do rio São Mateus, as bacias dos rios Itabapoana, Itapemirim,
Itaúnas e Novo.
A etapa de Plano de Ações apresenta um horizonte de planejamento de 20 anos,
categorizado em curto prazo (0 a 4 anos), médio prazo (5 a 12 anos) e longo prazo (13
a 20 anos).
A elaboração do Plano de Ações seguiu a proposta de Marco Lógico, apresentado
na Figura 1, que deu suporte à definição de programas, metas e ações.
O primeiro momento da elaboração do Plano de Ações tratou da definição
da finalidade de longo prazo, a saber: “Compatibilização dos usos da água na bacia,
tendo em vista o balanço quali-quantitativo dos recursos hídricos visando atender às
diversas demandas existentes” (AGERH, 2019a).
Figura 1 – Marco lógico da elaboração do Plano de Ações

Fonte: AGERH, 2019a

A segunda etapa tratou da proposição dos Eixos de Ação, a partir dos quais
foram desenvolvidos os Programas. Os Eixos de Ação foram compatibilizados com
os Eixos de Ação do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – PERH/
ES, uma vez que o mesmo diz respeito apenas à porção capixaba da bacia (AGERH,
2018a).
Na terceira etapa foi realizada uma avaliação dos problemas da bacia a serem
enfrentados no Plano de Ações de forma a serem mitigados ou solucionados ao longo
dos horizontes temporais de planejamento. Cada problema está correlacionado a
um Eixo de Ação e dá origem a um Programa com um objetivo específico. Alguns
Programas, pela abordagem, tratam de mais de um problema. Dentro dos programas
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foram estabelecidas metas e prazos para os seus cumprimentos, tendo como base
os horizontes temporais de planejamento. As metas foram detalhadas em ações que
devem ser executadas de modo que as metas sejam alcançadas. Na descrição das ações
foi incluída a indicação dos atores responsáveis, as estimativas de custos para a sua
execução e as possíveis fontes de recursos.
A definição dos programas, metas e horizontes temporais de cumprimento incluiu
a participação social e foi realizada em 4 etapas metodológicas de desenvolvimento:
elaboração de proposta técnica; oficina participativa; consolidação das contribuições
dos atores da bacia; e oficina de validação.
2.2 Elaboração de proposta técnica - Estruturação da proposta inicial de metas e
horizontes temporais do Plano de Ações
Os problemas da bacia foram identificados a partir das informações levantadas
nos Relatórios de Diagnóstico e Prognóstico (AGERH, 2018a), nas oficinas participativas
realizadas durante o processo de elaboração do PRHBH do Rio São Mateus com o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus - CBH Rio São Mateus e com atores
estratégicos e nas oficinas participativas realizadas durante o processo de elaboração
do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/ES (AGERH, 2018b). Após análise
técnica foi estruturada uma proposta de programas e metas para o Plano de Ações.
Para definição dos horizontes temporais de cumprimento de cada meta, utilizouse a Matriz de Priorização de Processos ou Matriz GUT (KEPNER; TREGOE, 1981),
adaptada, desconsiderando o critério “Tendência” e incluindo o critério “Capacidade
de Execução”. A matriz resultante foi denominada de Matriz GUCE e apresenta a
seguinte abordagem para os critérios considerados:
• Gravidade - é analisada considerando a intensidade ou impacto que
o problema pode causar se não for solucionado. Tais danos podem ser
avaliados quantitativamente ou qualitativamente.
• Urgência - é analisada pela pressão do tempo que existe para resolver
determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo para se
resolver um determinado problema.
• Capacidade de Execução - correlaciona fatores que interferem na
viabilidade de execução das ações de uma determinada meta em relação ao
tempo adequado para cumpri-la.
A partir da análise e sistemática da matriz GUCE, foi estruturada a proposta
inicial de metas do Plano de Ações.
2.3 Oficina Participativa - Proposição de metas e horizontes temporais do Plano de
Ações
A metodologia empregada nessa etapa possibilitou a obtenção de contribuições
dos membros do CBH São Mateus e de outros atores de modo a construir uma segunda
proposta de metas e horizontes temporais a partir da proposta estruturada na etapa
anterior.
A oficina participativa do Plano de Ações foi realizada no município de Nova
Venécia no dia 30/08/2018 das 13h às 17h. O processo metodológico de estruturação
da oficina participativa é descrito na Figura 2.
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Figura 2 – Estrutura da oficina participativa

Fonte: Elaborado pelos autores

No primeiro momento da oficina ocorreu a apresentação das etapas de
desenvolvimento e elaboração do Plano de Ações, com a descrição de cada critério
utilizado na elaboração da proposta inicial de metas e horizontes temporais.
Na discussão moderada, os participantes foram divididos em 3 grupos para
discutir a proposta inicial. Cada grupo pôde sugerir alterações nos textos das metas,
além de sugerir a inclusão ou a exclusão de alguma meta. Quanto aos horizontes
temporais, os grupos puderam sugerir alterações a partir da análise das metas com
base nos mesmos critérios da matriz GUCE.
O terceiro momento consistiu na compilação e estruturação de uma segunda
versão das metas com seus respectivos horizontes temporais. Por fim, essa versão foi
validada pela plenária do CBH São Mateus, atores estratégicos e demais participantes
da oficina.
2.4 Oficina Participativa – Avaliação da metodologia participativa de Proposição de
metas e horizontes temporais do Plano de Ações
A avaliação teve como objetivo principal a validação da metodologia
participativa pelos membros do Comitê, atores estratégicos e participantes. Como
ferramenta de avaliação, foi elaborado um questionário on-line com os aspectos a serem
avaliados, sendo eles: A proposta inicial de metas e horizonte temporal, a metodologia
participativa da oficina e o produto da oficina (segunda proposta de metas e horizonte
temporal).
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O questionário foi composto por quatro perguntas fechadas e uma pergunta
aberta. Cabe destacar que o questionário on-line foi enviado via e-mail para cada
participante no endereço informado na lista de presença, e ainda, que cada participante
foi informando via contato telefônico sobre a avaliação e sua importância no processo
de estruturação do Plano de Ações.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Proposta Inicial de metas e horizontes temporais do Plano de Ações
A proposta inicial contou com 47 metas distribuídas em 16 programas. Desse
conjunto, a partir da aplicação da Matriz GUCE, 15 metas apresentavam como
horizonte temporal de cumprimento o curto prazo, 2 metas o curto e médio prazo, 8
metas o médio prazo, 10 metas o médio e longo prazo, 3 metas o longo prazo e 9 metas
apresentam ações continuas, abrangendo os horizontes temporais de cumprimento de
curto, médio e longo prazos. No Quadro 1 é apresentada a proposta inicial de metas
e seus respectivos horizontes temporais de cumprimento, onde o horizonte temporal
de curto prazo é representado pela letra “C”, o de médio prazo pela letra “M” e o de
longo prazo pela “L”.
Quadro 1 –Proposta inicial de metas e horizontes temporais
PROG RAMAS

Educação e
conscientização
ambiental

METAS
1
2
3
4

Fortalecimento
institucional do CBH 5
Cobrança pelo uso da
Acompanhamento da
implementação do
plano e sua revisão
Enquadramento
Alocação negociada
de água
Monitoramento
qualidade

6
7

PROG RAMAS

M

L

Curso de capacitação sobre o Plano de Bacia para os membros do CBH.

Relatório bienal de monitoramento das vazões de entrega e qualidade das águas co m base n a r
ede de monitoramento hidrometeorológico.
METAS

18
19
20

Incremento da
disponibilidade
21
hídrica e eventos
extremos de estiagem 22
23
24

Melhoria na
qualidade das águas 25
26
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C

Definir os mecanismos de Cobrança a serem adotados.
Implementar um sistema de gestão e um grupo de acompanhamento para monitorar as ações do
8 Plano.
9 Revisar/atualizar o manual operativo do Plano.
10 Aprovar/revisar enquadramento dos cursos d´água de domínio estadual.
Implementar o Programa de efetivação do Enquadramento e elaboração de relatório anual de
11
monitoramento das metas progressivas.
12 Implementar ACCs e alocações negociadas quando da ocorrência de situações
de escassez hídrica.
13 Implementar novas estações fluviométricas.
Ajustar rede de monitoramento de qualidade da água visando subsidiar o
14
acompanhamento do enquadramento.
15 Estudos para avaliar a implementação de uma rede de monitoramento de águas subterrâneas.
16 Implementar rede de monitoramento das águas subterrâneas.
17

Uso racional da água

Cursos de boas práticas agrícolas para proprietários rurais.
Elaboração de informe anual do CBH com as ações desenvolvidas e resultados obtidos na bacia
e divulgação
Projetos de conscientização ambiental nas escolas voltado para os principais.
problemas da Bacia
Reunião ordinária anual no CBH para monitoramento das metas e resultados obtidos no Plano.
Sistematizar e organizar os documentos gerados nas reuniões do CBH e disponibilizar no site da
AGERH.

HORIZONTE
TEMPORAL

Estabelecer índices de uso racional da água na agricultura (por cultura e método de irrigação).
Estabelecer índices de uso racional para as indústrias e adequar os usos na bacia.
Implantar reservatórios do programa da SEAG (médios e pequenos).
Incentivar a implantação de estruturas de retenção de água no solo e em reservação de pequeno
porte.
Implantar reservatórios de grande porte para incremento no potencial de regularização de
vazões.
Executar serviços e obras visando à redução das cargas difusas do meio rural.
Elaborar e finalizar os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos municípios co m
sede na bacia.
Implantar novas ETEs e adequar as existentes de acordo com o previsto nos PMSBs de forma
a atender às classes de enquadramento.
Adequar os sistemas de tratamento de efluentes e esgotamento sanitário da bacia aos índices aco r
dados junto ao PERH/ES.

HORIZONTE
TEMPORAL

C

M

L

Estudo de alternativas para minimização dos efeitos da salinização das águas doces n o abast
ecim ento público.
Estudo de alternativas para minimização dos efeitos da intensificação da salinização das águas salo
28
br as nos ecossistemas estuarinos e manguezal.
29 Implementar uma rede de monitoramento da salinização da água superficial.
30 Implementar as medidas apontadas nos relatórios dos estudos técnicos de desenvolvidos.
salinização
Estudo para avaliação de áreas com vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos onde o
31
abastecimento público depende de águas subterrâneas.
Desenvolver e implantar um projeto para recomposição da cobertura florestal nas ár eas de r ecar
32
ga de aquíferos para abastecimento público e com vulnerabilidade à contaminação.
33 Desenvolver e implementar projetos de proteção e revitalização de APPs.
Aprovar pelo menos uma área de restrição de uso, com vistas à proteção de recursos hídricos e
34
de ecossistemas aquáticos.
35 Contratar projetos de pagamento por serviços ambientais (PSA) na bacia e
incluir ações de monitoramento dos resultados.
Monitoramento dos resultados das ações de conservação e recuperação ambiental e elaborar relató
36
rio de eficiência das ações.
Curso de capacitação para técnicos de prefeituras sobre conservação e manutenção das est r adas r
37
ur ais vicinais de terra.
Desenvolver e implementar ações de programas de conservação de água e solo por meio da
38
implantação de caixas secas, construção de terraços, faixas de retenção, cordões de contorno, etc.
39 Sistematizar todas as informações de barramentos existentes na bacia hidrográfica.
40 Sistematizar a base de dados sobre lançamentos de efluentes industriais.
Sistematizar o banco de dados atual de solicitações de outorgas e disponibilizar no site da
41 AGERH.
Emitir outorgas coletivas para a sub-bacias com maior comprometimento hídrico e regularizar os
42 usos.
43 Implantar a outorga de águas subterrâneas e regularizar usos já existentes do cadastro atual.
Deliberar os processos de outorga para os usos da água existentes e com processos já
44 protocolados.
27

Salinização das águas

Proteção de áreas de
recarga de aquíferos
Recuperação e
conservação dos
recursos hídricos
Controle de
processos erosivos e
de desertificação

Outorga

Sistema de
Informações

45 Sistematizar a base de dados do plano de bacia e disponibilizar no site da AGERH e no SEIRH.
46 Atualizar o site da AGERH com todos documentos gerados pelo plano de bacia e pelo CBH.
47 Disponibilizar relatórios bienais de conjuntura dos recursos hídricos da bacia.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Destaca-se que diversas metas apresentam mais de um horizonte temporal de
cumprimento. Isso ocorreu devido à natureza e as peculiaridades dessas metas, assim
como as diversas inter-relações entre as metas, a necessidade de realização de ações
contínuas e o tempo necessário para executá-las.
3.2 Oficina Participativa
A oficina contou com 19 participantes, sendo 4 representantes do poder público
no CBH, 4 representantes do setor usuário de recursos hídricos no CBH, 2 representantes
da sociedade civil organizada no CBH, 5 atores estratégicos e 4 convidados.
As contribuições obtidas na oficina participativa foram: a exclusão da meta 33; a
mudança de horizonte temporal de treze metas, a inclusão de três metas e a mudança
no texto de sete metas. Apesar de terem sido sugeridas pelos participantes, as metas
“Incentivar as universidades a estudarem a qualidade de água na bacia” e “Realizar
o levantamento das áreas de restrição de usos existentes”, não foram incluídas na
proposta após deliberação final.
O produto da oficina consistiu de uma segunda proposta de metas e horizontes
temporais com 49 metas, sendo 14 de curto prazo, 4 de curto e médio prazo, 4 de médio
prazo, 8 de médio e longo prazo e 18 de curto, médio e longo prazo (metas de ações
continuas), conforme Quadro 2. Nesse quadro estão destacadas as contribuições dos
participantes da oficina. As alterações nos horizontes temporais estão representadas
por hachurados; as alterações nos textos das metas encontram-se destacadas em negrito,
itálico e sublinhado; as metas excluídas e os textos de metas suprimidos encontramse taxados; e as metas incluídas encontram-se ao fim do quadro, sem indicação do
programa a quais são relacionadas.
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Quadro 2 – Produto da oficina, segunda proposta de metas e horizontes temporais
PROG RAMAS

Educação e
conscientização
ambiental
Fortalecimento
institucional do CBH
Cobrança pelo uso da
água
Acompanhamento da
implementação do
plano e sua revisão

METAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Enquadramento
Alocação negociada
de água

11
12
13
14

Monitoramento qualiquantitativo

15
16
17

PROG RAMAS

Uso racional da água
Incremento da
disponibilidade
hídrica e eventos
extremos de estiagem

18
19
20
21
22

24
25
26
27

Salinização das águas

28
29
30

Proteção de áreas de
recarga de aquíferos

31
32
33

Recuperação e
conservação dos
recursos hídricos

34
35
36

Controle de
processos erosivos e
de desertificação

37
38
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C

M

L

Aprovar/revisar enquadramento dos cursos d´água de domínio estadual.
Implementar o Programa de efetivação do Enquadramento e elaboração de relatório anual
de monitoramento das metas progressivas.
Implementar ACCs e alocações negociadas quando da ocorrência de situações de escassez
hídrica.
Implementar novas estações fluviométricas e pluviométricas.
Ajustar rede de monitoramento de qualidade da água visando subsidiar o
acompanhamento do enquadramento.
Estudos para avaliar a implementação de uma rede de monitoramento de águas
subterrâneas.
Implementar rede de monitoramento das águas subterrâneas.
Relatório bienal de monitoramento das vazões de entrega e qualidade das águas co m base n a
r ede de monitoramento hidrometeorológico.
METAS

23

Melhoria na
qualidade das águas

Cursos de boas práticas agrícolas para proprietários rurais.
Elaboração de informe anual do CBH com as ações desenvolvidas e resultados obtidos na
bacia e divulgação.
Projetos de conscientização ambiental nas escolas voltado para os principais problemas da
Bacia.
Reunião ordinária anual no CBH para monitoramento das metas e resultados obtidos no
Plano.
Sistematizar e organizar os documentos gerados nas reuniões do CBH e disponibilizar no site da
AGERH e do CBH.
Curso de capacitação sobre o Plano de Bacia para os membros do CBH.
Definir os mecanismos de Cobrança a serem adotados.
Implementar um sistema de gestão e um grupo de acompanhamento para monitorar as ações
do Plano.
Revisar/atualizar o manual operativo do Plano.

HORIZONTE
TEMPORAL

Estabelecer e aplicar índices de uso racional da água na agricultura (por cultura e método de
irrigação).
Estabelecer índices de uso racional para as indústrias e adequar os usos na bacia.
Implantar reservatórios do programa da SEAG (médios e pequenos).
Incentivar a implantação e a manutenção de estruturas de retenção de água no solo e em
reserv ação de
pequeno porte.
Implantar reservatórios de grande porte para incremento no potencial de regularização de
vazões.
Executar serviços e obras visando à redução das cargas difusas do meio rural.
Elaborar e finalizar os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos municípios co
m sede na
bacia.
Implantar novas ETEs e adequar as existentes de acordo com o previsto nos PMSBs de forma a
atender às
classes de enquadramento.
Adequar os sistemas de tratamento de efluentes e esgotamento sanitário da bacia aos índices
aco r dado s
junto ao PERH/ES.
Estudo de alternativas para minimização dos efeitos da salinização das águas doces n o abast
ecim ento
público.
Estudo de alternativas para minimização dos efeitos da intensificação da salinização das águas
salo br as
nos ecossistemas estuarinos e manguezal.
Implementar uma rede de monitoramento da salinização da água superficial.
Implementar as medidas apontadas nos relatórios dos estudos técnicos de salinização
desenvolvidos.
Estudo para avaliação de áreas com vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos onde o
abastecimento
público depende de águas subterrâneas.
Desenvolver e implantar um projeto para recomposição da cobertura florestal nas ár eas de r
ecar ga de
aquíferos para abastecimento público e com vulnerabilidade à contaminação.
Desenvolver e implementar projetos de proteção e revitalização de APPs.
Aprovar pelo menos uma área de restrição de uso, com vistas à proteção de recursos
hídricos e de
ecossistemas aquáticos.
Contratar projetos de pagamento por serviços ambientais (PSA) na bacia e incluir
ações de
monitoramento dos resultados.
Monitoramento dos resultados das ações de conservação e recuperação ambiental e elaborar
relató rio de
eficiência das ações.
Curso de capacitação para técnicos de prefeituras e outros atores sobre conservação e m anut
en ção das
estradas rurais vicinais de terra.
Desenvolver e implementar ações de programas de conservação de água e solo por meio da
implantação
de caixas secas, construção de terraços, faixas de retenção, cordões de contorno, etc.

HORIZONTE
TEMPORAL

C

M

L

Meta excluída

39

Sistematizar todas as informações de barramentos existentes na bacia hidrográfica.
Sistematizar a base de dados sobre lançamentos de efluentes industriais.
Sistematizar o banco de dados atual de solicitações de outorgas e disponibilizar no site da AGE
41 RH e d o
40

Outorga

42
43
44

Sistema de

Informações

45
46
47
48

Novas metas

49
50

CBH.

Emitir outorgas coletivas para a sub-bacias com maior comprometimento hídrico e regular os
usos.
Implantar a outorga de águas subterrâneas e regularizar usos já existentes do cadastro atual.
Deliberar os processos de outorga para os usos da água existentes e com processos já
protocolados.
Sistematizar a base de dados do plano de bacia e disponibilizar no site da AGERH, do CBH e
no SEIRH.
Atualizar o site da AGERH com todos documentos gerados pelo plano de bacia e pelo
CBH.
Disponibilizar relatórios bienais de conjuntura dos recursos hídricos da bacia.
Implantar a arrecadação da cobrança pelo uso da água
Criar agência de bacia
Implantar sistema de gestão integrada de barramentos na bacia

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise dos resultados aponta que os participantes da oficina concordaram
com 83% das metas da proposta inicial, 39 das 47 metas. Quanto aos horizontes
temporais, os participantes concordaram com 70% do que foi apresentado na proposta
inicial, 33 das 47 metas. Em 13 metas os participantes fizeram a inclusão de um ou mais
horizontes temporais, aumentando o prazo para a execução das ações.
3.3 Avaliação da Oficina
A avaliação da oficina possibilitou a captura direta da percepção dos
participantes sobre a construção participativa. Destaca-se a importância e inovação
nesse tipo de construção que integrou o saber técnico (especializado) com a vivência
dos participantes. Essa integração possibilitou a definição de um planejamento mais
próximo da realidade da bacia, além do aprendizado dos envolvidos “do modo fazer
junto”.
Dos 19 participantes da oficina 7 responderam ao questionário. Apesar dos
contatos telefônicos sobre o formulário e sua importância para o aprimoramento
das metodologias participativas, a adesão e retorno foi baixa. Pode se atribuir isso
a questões como: a disponibilização do questionário de avaliação somente 15 dias
após a realização da oficina, podendo-se ter perdido o “time” do processo na rotina
dos participantes; a agenda sobrecarregada dos membros do comitê; e a falta de
habilidade/familiaridade com as ferramentas digitais, pois, mesmo com avanço de
tais ferramentas algumas pessoas possuem dificuldade em manusear.
Quanto aos resultados da avaliação, os participantes apontaram, em sua maioria,
que a metodologia empregada é de fácil entendimento e proporcionou aos participantes
a oportunidade de contribuírem na construção da segunda versão de metas e horizonte
temporal. A Figura 3, apresenta o detalhamento em cada questionamento levantado.
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Figura 3 – Resultados da avaliação da oficina participativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os participantes consideraram a proposta inicial e a segunda proposta como
adequadas à realidade da bacia. Isso sugere que os anseios da sociedade, gerados
pelos problemas observados na bacia, estão alinhados com as informações levantadas
e a proposta elaborada o que pode facilitar o diálogo, a pactuação de ações e a gestão
da bacia.
Quanto à avaliação da metodologia, todos os participantes apontaram que ela
contribuiu plenamente para a efetiva participação na construção da segunda proposta
de metas e horizontes temporais do Plano de Ações e, ainda, que a mesma possui
facilidade em seu entendimento e replicação.
Quanto à pergunta aberta, foram emitidas opiniões referentes a contribuição,
dúvidas e elogios ao processo, especialmente no que se refere ao aperfeiçoamento da
gestão:
“Satisfeito com a iniciativa. Me senti valorizado no evento. Torço que dê tudo certo e que esta
iniciativa produza frutos e não seja mais um projeto de valor engavetado ou perdido”.
“Estão caminhando bem, porém não tropecem nas próprias pernas como percebi que estava quase
começando”.
“Precisamos de uma maior interação com as comunidades que estão em toda extensão do rio, sabemos
que isso é difícil, porém para um bom resultado é preciso ter trabalho”.

Com base na contribuição dos participantes, constata-se que a construção
participativa se mostra viável para a definição de horizontes temporais de metas do
Plano de Ações. Tais estratégias, possibilitam sistematização clara das necessidades
locais e promovem ampliação da participação social.
Contudo, conforme citado pelos participantes alguns desafios devem ser
minimizados ou superados para que esse processo se torne mais eficiente: a extensão
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territorial da bacia, que resulta na dificuldade de locomoção e de mobilização,
necessitando de maior investimento na identificação de agentes mobilizadores
e articuladores; o tempo de duração da oficina, onde muitas vezes a discussão
é interrompida ou cerceada em virtude do cronograma de atividades do dia; e
o predomínio de um grupo de agentes, que pode acontecer em virtude das forças
de poder numa dada região, podendo inibir a participação de outros grupos. Deste
modo, recomenda-se que seja considerado no arranjo de participantes de oficinas
participativas um número igualitário dos segmentos representados no CBH. Nessa
pesquisa, apesar dos esforços na mobilização, o segmento sociedade civil organizada
não teve representantes (dois) em número igualitário aos do poder público (quatro) e
usuários de recursos hídricos (quatro).
Quanto a ferramenta de avaliação utilizada, essa se mostrou eficiente, contudo,
recomenda-se que esse processo de avaliação seja realizado durante a oficina.
Recomenda-se, ainda, destinar um momento de troca entre os participantes de modo
que possibilite uma construção de consensos dos aprendizados da oficina. Neste
sentido, nota-se a necessidade de que o moderador seja uma figura de destaque na
condução desse processo, sendo importante a estruturação de roteiro com linguagem
e conteúdo adequados ao público participante.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta inicial de metas e horizontes temporais atendeu em grande parte aos
anseios da plenária do CBH e demais participantes da oficina. As sugestões incluídas
durante a realização da oficina deram origem a uma nova proposta que se mostrou
ainda mais adequada a realidade da bacia e à busca do fortalecimento institucional
do CBH, do processo de gestão de recursos hídricos e recuperação e manutenção dos
recursos ambientais desejado pela sociedade.
A metodologia utilizada proporcionou ao CBH São Mateus, outros atores e
convidados participarem ativamente do processo de definição de metas e horizontes
temporais do Plano de Ações, sendo avaliada como de fácil aplicação e entendimento
por parte dos participantes.
Fica evidente, portanto, que tal metodologia participativa se apresenta
como uma alternativa para dar, ainda, mais voz aos comitês de bacia hidrográfica
durante a elaboração de processos de planejamento, como os Planos de Ações, mais
especificamente na definição de metas e seus horizontes temporais de cumprimento.
Quanto a integração de saberes, a metodologia mostrou uma alternativa viável
na aproximação dos atores intervenientes da gestão no território, que torna o processo
de consolidação mais rico e democrático, atendendo aos princípios e fundamentos da
política de recursos hídricos.
Destaca-se, ainda, a importância do processo de avaliação da metodologia pelos
participantes e auto avaliação do órgão gestor, visto que isso qualifica o processo,
aprimora as técnicas e integra as vivências técnicas e sociais no planejamento da bacia,
tão importantes na implementação das ações e cumprimento de metas.
Por fim, é sabido as dificuldades do processo participativo, sendo cada vez
mais importantes tais iniciativas para aprimorar a participação na gestão de recursos
hídricos.
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OS MÚLTIPLOS USOS E A QUALIDADE DA ÁGUA DA BACIA DO RIO URUBUÍ
EM PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS-BRASIL
Raimunda de Souza Farias1
Ieda Hortencio Batista1
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
O município de Presidente Figueiredo localiza-se a 107 km de Manaus capital
do Estado do Amazonas e o acesso é realizado por via terrestre pela Rodovia Federal
BR 174 que liga o Amazonas ao Estado de Roraima e a Venezuela. Compreende
um dos municípios que compõem a região metropolitana de Manaus e que possui
condição privilegiada pelas riquezas em recursos naturais, principalmente em recursos
hídricos. Devido às características geográficas compostas de áreas rochosas e
topografia ondulada, ocorre a formação de cachoeiras, cavernas e grutas (MUNHOZ,
2010).
A bacia hidrográfica do rio Urubuí possui características urbana e rural,
apresentando da nascente até a foz, comunidades que exercem atividades agrícolas
e trecho com processos de urbanização estabelecidos. Nessa bacia são desenvolvidas
atividades de grande interesse ambiental, econômico e social, que são dependentes
dos recursos hídricos. A importância do uso desse recurso está no, fato de ser utilizado
para várias atividades geradoras de emprego e renda, incluindo as atividades
agrícolas, comerciais e atividades de lazer, principalmente a balneabilidade e a prática
de esportes aquáticos atraindo turistas de vários lugares do Amazonas e do Brasil.
Estas atividades constituem fonte de geração de emprego, renda e melhoria de vida
para a população residente na região.
2 DESENVOLVIMENTO
A crescente demanda pelo recurso para os vários usos reflete a necessidade de
informações por meio de estudos das características ambientais e dos recursos hídricos
da bacia.
O conhecimento e a divulgação dos instrumentos estabelecidos pela Politica
Nacional de Recursos Hídricos instituída pela Lei N° 9.333 de 8 de Janeiro de 1997, visa
o fortalecimento e a consolidação da base legal para a gestão das águas. (ANA, 2011).
Dentre os instrumentos de gestão o Enquadramento constitui-se em um
instrumento de Planejamento para gestão dos recursos hídricos implementado pela
Lei 9.433 de 1997(Lei das Águas), em seu art.10 determina que “as classes de corpos
de água serão estabelecidas pela legislação ambiental” com o objetivo de oferecer
suporte técnico de forma planejada quanto aos usos da água, de maneira a promover a
manutenção ou recuperação da qualidade dos corpos de água através da classificação
em classes, considerando os usos preponderantes da bacia hidrográfica (BRASIL,1998).
De Acordo com a Resolução Conama 357/2005 o enquadramento têm como
objetivos assegurar a qualidade da água de acordo com os usos mais exigentes, de
1

Universidade do Estado do Amazonas; rai224@hotmail.com

547

modo a promover a diminuição dos custos com o combate a poluição, através de
ações preventivas permanentes. Esta mesma Resolução, estabelece as diretrizes para a
avaliação da qualidade das águas em todo o território brasileiro. Nela estão contidos
os parâmetros de qualidade aceitáveis dos corpos hídricos receptores, definindo as
água em classes de acordo com os diferentes usos (Tabela, 1). As águas do Brasil estão
divididas em três categorias são elas: águas doces, salobras e salinas e 13 classes de uso
· Os usos múltiplos da água em bacias hidrográficas
Dentre os usos múltiplos da bacia temos a preservação das comunidades
aquáticas, abastecimento doméstico, recreação, irrigação, dessedentação animal,
navegação e produção de energia. Nessa perspectiva dos usos múltiplos da bacia,
existem usos mais exigentes como abastecimento humano e dessedentação de animais
e usos menos exigentes como a navegação. (ANA, 2013).
Os usos da água dentro de uma bacia hidrográfica ou aquífero são interdependentes. As
retiradas de água em uma parte da bacia reduzem a disponibilidade para outros usuários
; o bombeamento da água subterrânea feito por um usuário pode pode rebaixar o lençol
freático e aumentar os custos de bombeamento para todos os usuários; a poluição causada
por um usuário afeta outros na bacia - na maioria das vezes os que se encontram a jusante.
(Banco mundial,1998 p.28)

• Qualidade da Água
A água doce presente no planeta terra representa 2,5%, sendo que destes
68,9% estão congelados nas calotas polares, 29,9% são águas subterrâneas e apenas
1,2% encontra-se em forma de rios e lagos. A América do Sul concentra 25% da água
doce existente no mundo, o emprego da água pelo homem é realizado para diversas
finalidades dentre elas, agricultura, abastecimento público, geração de energia,
transporte e mineração (EMBRAPA, 2013).
A importância da água para a manutenção da natureza e da sociedade é de
fundamental importância, no entanto o processo de urbanização acarreta processos de
degradação que demandam medidas técnicas e científicas para avaliação da qualidade
das águas, principalmente para o consumo humano (NEVES, 2018).
Para a determinação da qualidade da água em uma bacia hidrográfica deve se
considerar o processo de uso e ocupação do solo, e avaliar as condições naturais do
recurso e a interferência do homem (KIMURA, 2016).
A interferência antrópica ocasiona variações consideráveis nos parâmetros
físico-químicos da água, um dos parâmetros que sofre mudanças consideráveis é o
Oxigênio Dissolvido (OD), observa-se que as maiores taxas ocorrem nas áreas menos
urbanizadas, geralmente nas cabeceiras da bacia hidrográfica trecho geralmente
mais preservado, em contraste com a Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO) que
apresenta elevação na foz por apresentar comumente certas perturbações, oriundas
de lançamentos de efluentes e fontes de poluição. Devido a diminuição da vazão no
período do verão, comumente a diluição é prejudicada elevando as concentrações de
efluentes, podendo ocasionar eutrofização e elevação da acidez nos corpos hídricos
(MENEZES et.al, 2016).
Área de Estudo
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Bacia hidrográfica do Rio Urubuí
A bacia hidrográfica do Rio Urubuí está localizada no município de Presidente
Figueiredo na área nordeste do Estado do Amazonas distante 107 km da capital Manaus
(Figura 1). O município em 2010 tinha uma população estimada de 27.175 pessoas,
atualmente de acordo com o censo de 2018 possui em torno de 35.352 habitantes e
uma área territorial de 25.412,265 km² (IBGE,2017). Está inserido na 7ª Sub-Região
(Rio Negro/Solimões), compreendendo 1,58% da área do Estado do Amazonas. O
município possui divisas com os municípios de São Sebastião do Uatumã, Urucará,
Itapiranga, Barcelos, Rio Preto da Eva, Manaus, Novo Airão e com o Estado de Roraima.
(MUNHOZ, 2010).
O rio Urubuí é um rio de águas pretas, cuja extensão compreende 27 km
partindo de sua nascente até a foz no rio urubu, juntamente com seus tributários
formam pequenas planícies inundáveis formam os igapós com a presença de praia e
vegetação característica (APRILE&MERA,2007).
Figura. 1-Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio urubuí.

Fonte: Elaborado por Ferreira, 2018
O trecho urbano da bacia objeto do estudo inicia-se a montante da ponte
do Urubuí, (P.1),segue no ponto de utilização de banhistas(P.B e P.2) onde estão
concentrados os restaurantes, pontos comerciais e o Hospital Municipal Eraldo Neves
Falcão, continuando o trajeto segue ao (P.3) confluência do igarapé dos veados com o
urubuí localizado em uma área particular no bairro Portelinha onde também existem
Pousadas e hotéis, finalizando o trajeto segue para o (P.4) onde está situada a (ETE)
Estação de Tratamento de Efluente no bairro Morada do Sol e comunidade rural Santa
Cruz.
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Tabela. 1- Descrição e Localização dos pontos para coleta de amostra da água
superficial da bacia do Urubuí
Pontos

Descrição

Coordenadas Geográficas

01

montante da área do
balneário

S-02 02 33,20 W-60 01 46,90”

B

Balneabilidade

S-02 02 40,20 W60 01 48,60

02

jusante da área do
balneário

S-02 02 41,70 W-60 0145,40”

03

confluência. do Igarapé
dos veados com o rio
urubuí

S-02 03 06,90 W-60 01 49,40”

04

área da ETE-Morada do
Sol

S-02 03 28,22 W-60 01 48,60”

Análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de água
superficial da bacia.
O presente estudo avaliou a qualidade do ambiente aquático do rio urubuí,
em que foram realizadas amostragens de água do trecho estudado e posterior
análises químicas e físicas das amostras, com o objetivo de avaliar se os níveis de
qualidade do ambiente estão ou não em conformidade com a legislação ambiental.
Tendo como padrões de referência a Resolução Conama 357/2005 que considera os
usos preponderantes da água para enquadramento dos corpos hídricos nas classes
de qualidade das águas, e a Resolução CONAMA 274 de Novembro de 2000 que
estabelece os níveis para balneabilidade de forma a assegurar as condições necessárias
a prática da recreação de contato primário.
Foi realizada 1 coleta em fevereiro-2019, em 5 pontos selecionados. A escolha
dos pontos de amostragem levou em consideração locais preservados em que não há
interferência antrópica visível, e locais onde há influência antrópica em decorrência do
processo de urbanização, a fim de reconhecer os principais usos e as possíveis alterações
na qualidade da água que ocorrem no entorno da bacia Pontos de amostragem de água
superficial no trecho da bacia: a montante da área do balneário(P.01),balneabilidade.
(P.B),a jusante da área do balneário(P.02),confluência do Igarapé dos veados com o rio
Urubuí(P.03), área da Estação de Tratamento Morada do Sol, (P.04)
Para as análises físico-química da água foi utilizado o protocolo de analises do
Guia Nacional de Coleta e Preservação de amostras (CETESB 2011), que estabelece os
procedimentos técnicos para realização da coleta, e preservação de amostras de água
brutas, tratadas, residuais, sedimentos e comunidades aquáticas.
Foram mensurados os seguintes parâmetros: pH, Condutividade Elétrica,
Temperatura, Turbidez, Oxigênio Dissolvido, DBO5(Demanda Bioquímica de Oxigênio)
Nitrogênio e Fósforo, os quais foram comparados com os padrões de referência
da Resolução CONAMA 357/2005. Os parâmetros microbiológicos analisados
contemplam coliformes totais e Escherichia coli, os resultados foram comparados com a
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Resolução CONAMA 274/2000, que determina os padrões de qualidade da água para
a prática da recreação de contato primário
· Múltiplos usos da bacia
Ao longo da bacia foram observados diversos usos no trecho estudado que são
diferenciados nos cinco pontos de coletas de água para análise.
Balneabilidade: Na margem esquerda a mata ciliar foi substituída por praia
artificial, caracterizado por um ambiente com bastante correnteza, sendo comumente
utilizado por empresas de esportes aquáticos para a prática do Rafting, presença de
empreendimentos comerciais como restaurantes, kiosques e lanchonetes (Figura 2).
Esses empreendimentos possivelmente despejam os efluentes sanitários e domésticos
no rio, contribuindo dessa forma com uma potencial fonte de poluição.
Figura.2- Área utilizada para a pratica da balneabilidade.

A montante do despejo de efluentes da Estação de Tratamento Morada do Sol
(ETE) (Figura 3), ocorre a presença de banhistas e ocupação da comunidade rural
Igarapé Santa Cruz, que está situada no perímetro urbano da cidade, o uso da água
neste local é direcionado para diversas atividades, dentre elas o uso para agricultura
através da irrigação, dessedentação de animais e abastecimento dos imóveis.
Figura. 3: Despejo de efluentes da Estação de Tratamento Morada do Sol.
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Nesse trecho da bacia a montante da área do balneário (Figura. 4) há presença
de mata ciliar, solo coberto com a vegetação nativa, mínima presença de banhistas e
empreendimentos comerciais ou afins.
Figura. 4-Área a montante do balneário ao longo da bacia do rio Urubuí.

A área a jusante do ponto de concentração dos banhistas, recebe o efluente
proveniente do Hospital Eraldo Neves Falcão (Figura 5). O solo apresenta-se coberto
com vegetação e não há presença de banhistas, observa-se que a água deste local
possui odor e cor característicos de poluição por esgoto. Figura 5. Local de Despejo de
Efluente do Hospital Eraldo Neves Falcão .

O igarapé dos veados é um contribuinte do rio urubuí (Figura. 6), a margem
esquerda do Igarapé dos Veados é bastante utilizada por pousadas, hotéis e
restaurantes. Ao longo de seu percurso no perímetro urbano da cidade vêm recebendo
cargas poluentes resultante das fontes de poluição, caracterizadas pelos efluentes
sanitários e domésticos provenientes desses empreendimentos e de residências, além
do carregamento de partículas em suspensão durante as chuvas que drenam para o
igarapé.
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Figura 6. Confluência do Igarapé dos Veados com o Rio Urubuí

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS
Os resultados obtidos com as amostras coletadas nos cinco pontos no mês de
Fevereiro-2019, encontram-se expostos na Tabela 2.
Tabela 2. Comparativo da média dos parâmetros físico-químicos da água com os
valores de referência (V.R) da Resolução Conama 357/2005.
Parâmetros
Unidades
P.1
P.B
P.2
P.3
P.4
V.R
OD

(mg/L)

Temperatura

6,67

6,90

6,35

6,41

6,37

5,0

26,20

(°C)
25,38

26,13

25,46

25,60

N/A

4,38

4,35

4,50

5,25

4,57

(ppm)

6,0

6,0

6,0

4,0

7,0

C.E

(μS.cm-1)

12,0

12,0

12,0

8,0

13,0

Turbidez

(UNT)

1,27

1,87

1,35

3,84

3,06

100,0

mg O2/L

12

36,0

21,0

34,0

24,0

5,0

mg/L

40

90,0

48,0

80,0

68,0

500

Ph
Sólidos

totais

6,0-9,0

dissolvidos

DBO5
Sól. Totais
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PO4-3 Fosfato

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

P2O5(Fósforo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,04

Orgânico)
Fósforo total

mg/L

0,0

0,0

0,0

0,0

0,02

0,1

NH3 (Amônia)

mg/L

0,2

0,0

0,2

0,4

0,5

3,7

NO3 (Nitrato)

mg/L

0,6

0,0

0,6

1,4

2,0

10,0

N(Nitrogênio

mg/L

0,1

0,0

0,1

0,3

0,4

2,18

Total)

Os resultados apresentados na (Tabela 2) mostram que, em relação ao OD todos
os pontos estão dentro do padrão CONAMA, o pH apresentou diferença da norma
que estabelece pH para água doce entre 6 e 9. No entanto o resultado apresentado
condiz com as características naturais de rios de água preta que possuem pH ácido.
Observa-se que no P.03 houve uma elevação do pH natural, possivelmente devido ser
um trecho com indícios de carga poluente proveniente do igarapé dos veados afluente
do rio Urubuí, o que reflete também nos valores microbiológicos apresentados. O
parâmetro DBO5 em todos os pontos apresentou elevação em relação a norma padrão,
apresentando indícios de forte carga poluente. O fósforo total mostrou-se alterado
no P.04- referente a área de despejo de efluente da ETE Morada do Sol, indícios da
presença de cargas poluentes, nos demais pontos não houve presença de fósforo total.
O parâmetro nitrogênio total mostrou resultados significativos nos pontos 1, 2, 3, e 4,
com exceção do (P.B) que não apresentou valores representativos.
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos nas amostras analisadas para
bactérias heterotróficas e Escherichia coli, os pontos analisados mostraram valores
acima do permitido pela Resolução Conama 274/2000 para bactérias heterotróficas,
como exceção no ponto 01, a montante do balneário, que apresentou valor bem
abaixo do permitido pela norma, apresentando indícios de área preservada com
pouca interferência antrópica. Isso reforça as características levantadas em campo,
pois a ausência da bactéria Escherichia coli neste ponto, pode ser um indicativo de não
haver contato com efluentes sanitários. Os demais pontos apresentaram quantidades
consideráveis de Escherichia coli o que reflete possíveis emissões de efluentes sanitários.
Tabela 3. Comparativo dos valores dos parâmetros microbiológicos, com os valores
máximos de referências(V.M.R) da Resolução Conama 274/2000.
Parâmetros

P.1

P.B

P.2

100.000

9.500

P.3

P.4

V.M.R

Bactérias
heter.(UFC/ml

Escherichia
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33
coli

30.000

10.000

2.500

NMP/100mL

Ausente

91.000

7.200

27.000

7.300

2.000

Destaca-se o (P.B) que apresentou os maiores valores nos ensaios microbiológicos,
acima do permitido pela Resolução Conama 274/2000, que classifica as águas em
próprias ou impróprias para balneabilidade.
Destacam-se também nos resultados microbiológicos no P3, igarapé dos veados,
valores elevados. Possivelmente isso deve-se ao fato de o igarapé, ao longo de seu
percurso em trecho urbano, receber intensa carga poluidora de origem doméstica e
sanitária, além de águas pluviais que transportam sedimentos para dentro do igarapé,
o que provavelmente influência nas características desse corpo receptor.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação com a gestão dos recursos hídricos na Bacia do Urubuí ainda não
é uma realidade no municipío de Presidente Figueiredo, este fato deve-se às condições
favoráveis na utilização do recurso na atualidade, uma vez que não apresenta conflitos
visíveis em relação aos seus mais diversificados usos. No entanto a qualidade da água
da bacia na área urbana da cidade a partir do estudo apresentado já indica condições
alteradas em alguns pontos. Há necessidade de ações governamentais, da sociedade
civil e dos usuários para proteção desse recurso que apresenta importância nos aspectos
economico, social e ambiental para a população residente.
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1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Os principais usos da água no Brasil consistem no processo de irrigação,
abastecimento
humano, animal, industrial, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação,
turismo e lazer. O conhecimento proveniente da utilização de água vem sendo
constantemente expandido por meio dos cadastros de usuários, levantamentos diretos
e estudos setoriais (ANA, 2013).
A indústria é o quarto maior consumidor de água do país e o terceiro maior
usuário em termos de vazão de retirada dos rios. Em algumas bacias também é evidente
a grande utilização de água (ANA, 2017).
A eficiência no uso da água pela indústria é preocupação constante e vem
ocupando destaque nas estratégias competitivas das empresas, especialmente as que
utilizam o recurso hídrico com mais intensidade. O uso racional de recursos hídricos
deve fazer parte do processo produtivo, o próprio mercado sinaliza as empresas de
forma a permitir a produção de bens e serviços com menor demanda hídrica. (CNI,
2013).
De acordo com Feres et al. (2005), apud Lisboa (2010), apesar da crescente
participação das diferentes tipologias das indústrias na demanda total de água e do
impacto causado pelo lançamento de efluentes nas bacias hidrográficas, o papel da
água no setor industrial ainda é um assunto pouco estudado no Brasil. Tal fato pode
ser explicado pela limitada disponibilidade de dados sobre o uso da água no setor,
em parte justificada pelos cadastros pouco confiáveis e incompletos de usuários.
Ademais, estas informações encontram-se dispersas nos diversos órgãos estaduais
de recursos hídricos e de meio ambiente, não se dispondo de uma consolidação de
abrangência nacional. Estes fatores constituem-se assim em um obstáculo para a
efetiva caracterização das indústrias em termos de uso de água e aporte de poluentes
às bacias.
Nesse contexto, o conhecimento e a quantificação da demanda hídrica
atrelada à cadeia produtiva são fundamentais para a realidade brasileira, visto que a
disponibilização das medições das vazões de retirada e retorno de plantas industriais
é escassa. Outorgas de direito de uso da água são os dados de maior organização
regional e nacional. Existe ainda um conjunto de dificuldades para consolidar as
estimativas de demanda hídrica para a indústria, onde se faz necessária a aplicação de
1
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métodos indiretos para cálculo das vazões de retirada, de consumo e de retorno aos
corpos hídricos (ANA, 2017).
Pelo exposto, este trabalho teve como objetivo caracterizar através de coeficientes
técnicos de recursos hídricos o uso da água no Polo Industrial de Manaus de acordo com
a tipologia de atividade econômica, utilizando os cadastros de usuários de água, a citar
o Cadastro de Outorgas, do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAAM).
Para isso, foram estabelecidos como objetivos específicos: caracterizar o uso da água
pelas indústrias no Polo Industrial de Manaus, de acordo com a tipologia de atividade
econômica; quantificar a demanda de retirada da água pelas indústrias, através da
utilização dos cadastros de usuários de recursos hídricos e quantificar a demanda de
consumo e lançamento de efluentes pelas indústrias utilizando coeficientes técnicos de
recursos hídricos.
Este projeto traz elementos fundamentais na tomada de decisão dentro do
âmbito de gestão de recursos hídricos objetivando economia, redução do consumo,
e da poluição dos recursos hídricos no polo industrial de Manaus, visto que as
indústrias pertencentes ao polo industrial de Manaus são importantes usuários de
água no município, assim o trabalho irá compilar as informações do uso da água no
setor industrial e caracterizar o uso da água, de acordo com tipologia de atividade
econômica.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Uso de água nas atividades industriais
Atualmente, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, sendo
o setor responsável, em 2015, pela geração de R$ 1,3 trilhões em divisas, o que
corresponde a 22,7% do PIB (CNI, 2017). Além disso, os dados de 2015 apontam que os
512.436 estabelecimentos industriais foram responsáveis pelo emprego de mais de 10
milhões de trabalhadores e contribuíram com cerca de 40% das exportações realizadas
(CNI, 2017).
O Brasil possui aproximadamente 12% da água doce do planeta, mas sua
distribuição é bastante heterogênea. Na região norte, a região hidrográfica Amazônica
detém cerca de 74% dos recursos hídricos superficiais nacionais, para uma população
de cerca de 7% enquanto que as regiões Sudeste detém apenas 6% desse recurso, porém
com uma população de 42,6% (ANA, 2017).
Para ANA (2017) os principais usos de água no Brasil são para irrigação,
abastecimento humano e animal. Industrial, geração de energia, mineração, agricultura,
navegação, turismo e lazer. A compatibilização dos usos múltiplos de água deve levar
em conta as peculiaridades e diferentes necessidades de cada uso. A demanda por
uso de água no Brasil é crescente, com aumento estimado de aproximadamente 80%
no total retirado de água nas últimas décadas. A previsão é de que até 2030, a retirada
aumente 30%. O histórico da evolução dos usos da água está diretamente relacionado
ao desenvolvimento econômico e ao processo de urbanização no país.
De acordo com Nordell (1961), a água para abastecimento industrial deveria ser
abundante, de forma a atender as necessidades presentes e futuras, estar disponível
na vazão e pressão suficientes para atender as demandas de pico, proteger o local
contra incêndios, e ter qualidade adequada para os diversos usos, ou seja, possibilitar o
desenvolvimento de atividades humanas sem as constantes ameaças de racionamento
de água e interrupção das atividades econômicas.
Para o autor, considerando as aplicações e o processo industrial, pode-se dizer
que a água possui as seguintes funções na indústria:

558

• Consumo humano: água utilizada em ambientes sanitários, vestiários,
cozinhas, refeitórios, bebedouros, equipamentos de segurança (lava-olhos,
por exemplo) ou em qualquer atividade doméstica com contato humano
direto;
• Matéria Prima: água é incorporada ao produto final, a exemplo do que
ocorre nas indústrias de cervejas e refrigerantes, de produtos de higiene
pessoal e limpeza doméstica, de cosméticos, de alimentos e conservas e de
fármacos. Ou então, a água é utilizada para a obtenção de outros produtos,
por exemplo, o hidrogênio por meio da eletrólise da água.
Ainda que o consumo de água da indústria seja percentualmente menor
que o consumo para atividades urbanas, domésticas e agrícolas, o Brasil é um país
industrializado e cerca de 17% do total de água consumida no país deve-se às atividades
industriais (CNI, 2013).
As indústrias que fabricam produtos alimentícios, bebidas, celulose, papel e
produtos de papel, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, produtos
químicos e metalurgia correspondem, somadas, a cerca de 85% da demanda hídrica
de vazões de retirada e cerca de 90% das vazões consumidas pela indústria nacional,
sendo considerados os setores com maior hidrointensividade no Brasil. Em 2016, o
consumo de água total da indústria no Brasil correspondeu a 104,9 m³.s-1 (ANA, 2017).
2.2 Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE)
O critério mais usado mundialmente de classificação das tipologias industriais
possibilita o ordenamento das unidades produtivas segundo a sua principal atividade
econômica, sendo esta entendida como a combinação de recursos, mão de obra, capital,
matérias primas e serviços, associada a um processo produtivo, que leva à produção
de bens ou serviços.
Neste contexto, no Brasil está estruturada a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), contemplando a totalidade das atividades exercidas
pelas unidades produtivas no país. Segundo IBGE (2010), a CNAE é construída para
organizar as informações das unidades produtivas e institucionais, com o objetivo de
padronizar os códigos de identificação destas, facilitando as estatísticas dos fenômenos
derivados da sua participação no processo econômico a partir do ordenamento que
privilegia segmentos homogêneos quanto ao processo de produção e mercado. A
estrutura hierárquica da CNAE 2.0 incorpora o detalhamento das subclasses, passando
a ser definida em cinco níveis: seções, divisões, grupos, classes e subclasses.
As categorias da CNAE 2.0, de seção a subclasse, são identificadas por um código
acompanhado de uma denominação, sendo o modelo de codificação misto, formado
de um código alfabético (uma letra) para indicar o primeiro nível de grupamento da
classificação, a seção, e de códigos numéricos para os demais níveis de agregação
(divisão, grupo, classe e subclasse). Considerando a estrutura completa da CNAE 2.0,
na Tabela 1 é apresentada a seção C e suas divisões.
Tabela 1 - Seção C da CNAE 2.0 e suas divisões.
Seção

Divisão
10 – Fabricação de Produtos Alimentícios
11 – Fabricação de Bebidas
12 – Fabricação de Produtos do Fumo
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13 – Fabricação de Produtos Têxteis
14 – Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios
15 – Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro,
16 – Fabricação de Produtos de Madeira
C - Indústria de
Transformação

17 – Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel
18 – Impressão e Reprodução de Gravações
19 – Fabricação de Coque, de Produtos Derivados de Petróleo e de
20 – Fabricação de Produtos Químicos
21 – Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos
22 – Fabricação de Produtos de Borracha e Materiais Plásticos
23 – Fabricação de Produtos de Minerais Não - Metálicos
24 – Metalurgia
25 – Fabricação de Produtos de Metal,exceto Máquinas.
26 – Fabricação de Equipamentos de Informática

– Fabricação de Maquinas, Aparelhos e Materiais

27 Elétricos

28 – Fabricação de Máquinas e Equipamentos
29 – Fabricação de Veículos Automotores, Reboques...
30 – Fabricação de Móveis
31 – Fabricação de Produtos Diversos
Fonte: IBGE, 2019.

32 – Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas ...

Serão estudados neste projeto a Seção C, Indústria da Transformação que
compreende as atividades que envolvem a transformação física, química e biológica de
materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem produtos novos.
Os materiais, substâncias e componentes transformados são insumos produzidos nas
atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e produtos de outras atividades
industriais. As atividades da indústria de transformação são, frequentemente,
desenvolvidas em plantas industriais e fábricas, utilizando máquinas movidas por
energia motriz e outros equipamentos para manipulação de materiais (IBGE, 2007).
De acordo com IBGE (2007), os produtos novos de um estabelecimento
industrial podem estar prontos para consumo ou semiacabados, para serem usados
como matéria-prima em outro estabelecimento da indústria de transformação. Por
exemplo: a produção de celulose será matéria-prima para a produção de papel; por
sua vez, o papel será matéria-prima para a produção de artefatos.
A CNAE é, portanto, utilizada para classificar as unidades de produção, de
acordo com as atividades que desenvolvem, em categorias definidas como segmentos
homogêneos principalmente quanto à similaridade de funções produtivas (insumos,
tecnologia, processos) e, em alguns casos, quanto às características dos bens e serviços
ou, ainda, quanto à finalidade de uso dos bens e serviços (IBGE, 2010).
A CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica e não uma
classificação de produtos, bens e serviços. São distintos os enfoques destas classificações,
ainda que relacionados, estando referidos às duas dimensões de representação do
processo produtivo: a das atividades econômicas, sob o foco das unidades de produção;
e a de produtos, evidenciando os fluxos de entradas (bens e serviços usados como
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insumos) e saídas (bens e serviços produzidos) do processo produtivo, bem como
o uso como consumo final ou intermediário, para a formação de capital ou para o
mercado externo (IBGE, 2010).
De acordo com a ANA (2017) uma limitação observada na classificação diz
respeito à rigidez das tipologias industriais da CNAE para a realização desse tipo de
estudo, tendo em vista que em diversas situações as unidades industriais produzem
diferentes produtos com distintas unidades de medida, impossibilitando constituir
uma base de referência. Além disso, foram apontadas limitações envolvendo as
informações apresentadas para os setores de papel e celulose, devido à necessidade
de agregar as informações sobre unidades integradas, uso de água do mar para
refrigeração na indústria siderúrgica e compatibilização de informações setoriais das
indústrias químicas com a CNAE.
2.2 Coeficientes técnicos de recursos hídricos
O estudo, denominado de Matriz de Coeficientes Técnicos para Recursos
Hídricos no Brasil, foi iniciado em 2009 e finalizado em 2011, estudo este, desenvolvido
pela Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) / Universidade Federal de Viçosa
(UFV), sob o acompanhamento técnico da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA) (CNI, 2013).
Trata-se de um estudo estratégico para subsidiar ações de planejamento e
gestão de recursos hídricos, tendo-se em vista a dificuldade existente no Brasil para
quantificação diagnóstica e prospectiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), referente à identificação dos coeficientes técnicos setoriais de uso dos recursos
hídricos, diferenciados por setores produtivos e por tipo de processo tecnológico
adotado. Os coeficientes para geração da matriz do setor industrial brasileiro foram
discriminados por tipologia de atividades econômicas e apresentados na unidade de
metros cúbicos de água por unidade produzida (m3/unidade produzida) (CNI, 2013).
Para refinar e legitimar o processo de levantamento de dados e a sua
consolidação, realizaram-se reuniões com representantes de associações setoriais do
segmento industrial, as quais resultaram na recomendação das seguintes diretrizes
(CNI, 2013):
· Adoção da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
2.0) para identificar as tipologias de atividades econômicas com maior
relevância no cenário nacional;
· As fontes de consulta de dados foram definidas como sendo os segmentos
da indústria, as associações, a Confederação Nacional da Indústria (CNI),
os programas e projetos de uso racional da água, os comitês de bacia
hidrográfica, as agências de bacias, os órgãos gestores de recursos hídricos,
as publicações técnicas e científicas, entre outros;
· Para segmentos representativos dos quais não seria possível obter
dados de indústrias brasileiras, deveria ser avaliado o uso de referências
internacionais.
Segundo CNI (2013) em termos dos resultados obtidos, a abrangência dos
coeficientes técnicos de recursos hídricos do ponto de vista de grupos e classes da
CNAE 2.0, contempladas na matriz, pode ser considerada satisfatória, em razão da
disponibilidade dos dados e por representar grande parte dos setores produtivos. Por
outro lado, os dados da Matriz podem subsidiar as entidades públicas no planejamento
e estimativa de demanda de uso de recursos hídricos pelo setor industrial.
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O estudo foi apresentado na publicação: “Uso da água no setor industrial
Brasileiro: matriz de coeficientes técnicos de recursos – Brasília: CNI, 2013.” Tal obra
teve como objetivo incentivar e divulgar o uso racional e eficiente da água no setor
industrial, esse estudo pode ainda ser utilizado como ferramenta de gestão dos recursos
hídricos pelos órgãos públicos. Além dos objetivos já apresentados foi enfatizado a
importância da parceria entre o poder público e setor privado no aprimoramento da
governança dos recursos hídricos (CNI, 2013).
3 MATERIAL E MÉTODOS
Para alcançar o objetivo proposto no trabalho foram utilizados dados do Cadastro
de Outorgas do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAAM), e Perfil das
Empresas com Projetos aprovados pela SUFRAMA e Indicadores de Desempenho do
Polo Industrial de Manaus.
As informações do IPAAM foram disponibilizadas em formato de planilha
eletrônica, no programa Excel, com 571 dados de solicitação de outorga com todos
os tipos de usos, referente ao estado do Amazonas. Através dos dados da SUFRAMA
obteve-se o perfil de indicadores das 496 indústrias com projetos aprovados pela
superintendência, documento este que auxiliou a ratificar as informações como
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atividade econômica e número de
empregados.
As informações obtidas durante a pesquisa foram estruturadas na ferramenta
HEFLO para elaboração de figuras e ainda estruturadas em um banco de dados nos
programas Excel e Acces, com as informações principais descritas a seguir: nome
da indústria, tipo, número de empregados, tipologia a qual pertence, localização,
CNPJ, vazão de retirada, efluente e consumo. Campo específico para observações no
qual se destacam os aspectos referente ao percentual de demanda hídrica e fonte de
abastecimento foi adicionado na planilha. Além disso serão listadas as tipologias da
CNAE 2.0 para correlacionar ambas extraindo as interpretações de maneira rápida e
prática.
Foi realizada pesquisa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, site da
Receita Federal e, verificada situação cadastral da indústria, bem como a tipologia da
atividade econômica e seu funcionamento, ratificando ainda com o Perfil de indicadores
da SUFRAMA.
Os dados foram analisados, sistematizados e consistidos respeitando as
informações primordiais para atender aos objetivos propostos. Durante a consistência
dos dados percebeu-se que uma indústria de mesma seção pode representar grupos
diferentes, assim, foi realizada análise dos dados coletados e agrupados por tipologia,
posteriormente divisão/grupo ou classes da CNAE. Como alguns dados IPAAM
estavam incompletos, não foi possível categorizar todos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O cadastro de outorgas apresentado pelo IPAAM contempla um total de 571
pedidos de outorga no Estado do Amazonas, neste cadastro constam vários usos:
abastecimento público, aquicultura em tanque escavado, consumo humano, criação
animal, indústrias e outros não especificados.
Na Figura 1 são apresentados os usuários de outorga presentes no cadastro
do IPAAM, contemplados dentro do município de Manaus, totalizando 314 pedidos
divididos de acordo com o tipo de uso.
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Figura 1 - Cadastro de usuários de água do IPAAM em Manaus, de acordo o tipo de uso.

Para o estudo foram consideradas apenas as informações do setor industrial,
totalizando 161 solicitações. Destes, 66 registros foram excluídos, onde 34 não se
enquadram como uso industrial na seção C (Indústria da transformação), a citar:
postos de combustível, condôminos residenciais, hospitais, associação, e 17 registros
apresentaram inconsistências nos dados referentes ao CNPJ, além de 15 registros com
ausência do número de empregados. Assim, após a consistência das informações
chegou-se ao total de 95 registros completos.
Dentre as informações obtidas foram utilizados os dados de vazão de retirada,
consumo e números de empregados, o que permitiu a análise das informações e
demanda de cada setor usuário.
Nas Figuras 2 e 3 estão apresentados o volume anual de água utilizado pelas
indústrias de Manaus, presentes no cadastro de outorgas do IPAAM, de acordo com a
tipologia de atividade econômica em metros cúbicos por ano (m3/ano) e percentual de
cada um.
Figura 2 - Volume anual de água (m3.ano-1) utilizado pelas indústrias de Manaus,
presentes no cadastro de outorgas do IPAAM, de acordo com a tipologia de atividade
econômica.
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Figura 3 - Volume anual de água (m3.ano-1) utilizado pelas indústrias de Manaus,
presentes no cadastro de outorgas do IPAAM, de acordo com a tipologia de atividade
econômica, em percentual (%).

De acordo com as informações apresentadas observa-se que as divisões 30
- Fabricação de outros equipamentos de transportes e 22 - Fabricação de produtos
de borracha e materiais plásticos são os setores que mais demandam água em suas
atividades, e juntos correspondem a 1.418.839 m3/ano, o que representa 43% da
demanda total.
A divisão 30, Fabricação de outros equipamentos de transportes, representa um
volume outorgado igual a 751.226 m3 por ano, o que corresponde a 23 % da demanda
do setor industrial.
Nesta divisão são representadas as indústrias do segmento de duas rodas, 08 indústrias
com 19.357 empregados, sendo ela a primeira em demanda hídrica e em número de
empregados.
Já a divisão 22 - Fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos
contemplam 09 indústrias com total de 3012 empregados.
Em comparação a divisão 30, apesar de ser a segunda maior em demanda
hídrica, esta divisão ocupa a quarta posição em número de empregados num total de
16 divisões na Seção C, Indústria da Transformação. Já no quadro nacional, a indústria
de alimentos é a de maior hidrointensividade, apresentando resultado diferente deste
estudo.
As indústrias do PIM são importantes usuários de água no município. Na região
norte a indústria é responsável por 69% do PIB do estado.
A intensidade do uso de água depende do ramo da atividade, onde os resultados
demonstram que a demanda hídrica de maior hidrointensividade é do polo de duas
rodas; capacidade de produção, este mesmo segmento também é o primeiro em
número de trabalhadores, condições climáticas da região e disponibilidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cadastros aliados a CNAE ajustados à realidade local mostraram-se uma
ferramenta de fundamental relevância para a gestão dos recursos hídricos. Com base
nas informações contidas no cadastro de outorgas do IPAAM, foram encontrados 571
pedidos, onde foram considerados apenas as solicitações referentes ao setor industrial
e que estivessem com as informações completas no registro, totalizando 95 registros
para a caracterização.
Com base na caracterização realizada de acordo com a tipologia de atividade
econômica, o ramo de fabricação de outros equipamentos de transporte e fabricação de
produtos de borracha e material plástico são os setores que mais demandam água em
suas atividades, representando 43% da demanda total.
Infelizmente a carência de dados e informações é uma realidade, principalmente
dados regionais. Isso foi constatado no cadastro de outorga, que iniciou apenas no ano
de 2018. Apesar da precariedade de dados, o cadastro local, se mostra como ferramenta
de fundamental relevância para a gestão dos recursos hídricos.
É importante enfatizar que nesta pesquisa foi estudada apenas as indústrias
com cadastro do IPAAM que também estivessem presentes no Perfil da empresas
com projetos aprovados pela SUFRAMA. Vale ainda ressaltar que indústria tem a
finalidade da transformação da matéria prima em vários tipos de produto; Já empresa
é uma entidade jurídica para exploração de atividade econômica, mercantil, industrial,
agrícola e prestação de serviços.
Este artigo por apresentar um estudo com base na produção, número de
trabalhadores, tipo de indústrias, pode ser aplicados tanto para obtenção das demandas
hídricas quanto para a validação ou complementação das bases de dados cadastrais,
mostra ser de grande relevância, pois existe uma preocupação com os impactos
causados pelo uso inadequado dos recursos hídricos.
Portanto, fornece elementos na tomada de decisão dentro do âmbito de gestão
de recursos hídricos objetivando economia, redução do consumo e da poluição dos
recursos hídricos no polo industrial de Manaus.
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ANÁLISE DOS EFEITOS DO DESMATAMENTO NA BACIA DO RIO JAMARI,
NO ESTADO DE RONDÔNIA
Josilena de Jesus Laureano1
Ana Cristina Strava Corrêa2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes problemas da atualidade é a crise hídrica: a escassez de água
já é realidade em muitas regiões no mundo, e se agrava pela distribuição da água de
forma desigual e pela falta de manejo e uso sustentável desse recurso. Uma eficiente
gestão dos recursos hídricos busca alternativas para atender às demandas por água,
evitar conflitos pelo uso e prevenir e minimizar os desastres naturais ocasionados
pelos eventos climáticos críticos (ANA, 2015).
Neste contexto, as bacias hidrográficas têm sido adotadas como unidades físicas
de reconhecimento, caracterização e avaliação, a fim de facilitar a abordagem sobre
os recursos hídricos. Considera-se que o comportamento de uma bacia hidrográfica
ao longo do tempo ocorre por fatores, de ordens naturais, responsáveis pela prédisposição do meio à degradação ambiental, e antrópicos, onde as atividades humanas
interferem direta e indiretamente no funcionamento da bacia (VILAÇA, 2009).
De modo geral os conflitos decorrem da falta de planejamento, má gestão dos recursos
hídricos e inexistência de informações de disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica.
Nesse sentido gerar conhecimento sobre as componentes e variabilidade deste ciclo
depende de conhecer os mecanismos físicos relacionados às forças atuantes, que são
responsáveis por modular a variabilidade espacial e temporal hidrometeorológica na
bacia (NÓBREGA et al, 2008b).
Desta forma, a resposta aos eventos extremos em uma bacia hidrográfica pode
ser avaliado por meio do estudo da dinâmica em relação à ocupação e uso de sua área,
para reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos elementos e
processos que atuam no seu limite e caracterizar os impactos ambientais (VILAÇA,
2009).
De acordo com o exposto acima, o objetivo deste trabalho é analisar os efeitos do
desmatamento e a ocorrência de eventos extremos na bacia do Rio Jamari, no estado de
Rondônia. A escolha desta bacia se justifica pela sua extensão e importância econômica.
Sua área abrange 12 municípios do estado, suas águas possibilitam os usos múltiplos
uma vez que abastecem parte da população existente na área, e apresenta grande
importância no setor de mineração e hidrelétrico estadual. Ao avaliar e levantar dados
sobre a bacia espera-se contribuir para ações que promovam o manejo sustentável,
planejamento e gestão na bacia.
2 DESENVOLVIMENTO
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2.1 Metodologia
A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Jamari (Figura 1), essa bacia
ocupa uma área de 29.102,7 km2, sendo constituída pelas sub-bacias hidrográficas do
Alto Rio Candeias (5.169,95 km2), Baixo Rio Candeias (7.960,83 km2), Alto Rio Jamari
(8.116 km2) e baixo Rio Jamari (7.854,93 km2). A área é composta por 12 municípios,
incluindo parcialmente os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Buritis,
Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Cacaulândia, Ariquemes, Rio
Crespo, Cujubim e Itapuã do Oeste, e a área total dos municípios de Alto Paraíso e
Monte Negro (RONDÔNIA, 2014).
Figura 1- Localização e rede de drenagem da bacia do Rio Jamari, ponto da estação de
monitoramento.

Fonte: dados vetoriais IBGE 2010, ANA. Organizado por Josilena J. Laureano.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE a população total
dos municípios que fazem parte da bacia é de 658.917 habitantes, o que corresponde a
cerca de 42% da população do estado de Rondônia, os municípios mais populosos da
bacia são a capital Porto Velho e cidade de Ariquemes com 428.527 e 90.353 habitantes
respectivamente.
O principal rio da bacia é o Jamari e o seu principal afluente é o rio Candeias, o
rio Jamari possui sua nascente no sudoeste da Serra dos Pacaás Novos, em Rondônia,
e seu curso tem direção no sentido norte, desembocando na margem direita do rio
Madeira, constituindo um rio de domínio estadual. Seus afluentes pela margem direita
são: rio Branco, Preto do Crespo e Quatro Cachoeiras e, pela margem esquerda, os rios
Massangana e Candeias (NÓBREGA, 2008a).
A região norte configura-se como uma provável fronteira para exploração do
potencial hidrelétrico brasileiro, com importância a médio e longo prazo para o país
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(ANA, 2015). Nesse sentido, a bacia do rio Jamari tem grande significado econômico
para Rondônia devido o represamento para a implantação da Usina Hidrelétrica-UHE
de Samuel (Figura 2a), primeira do estado em funcionamento desde 1989 (NÓBREGA,
2008b).
Além da UHE de Samuel com potência de 216.750 kW, a bacia ainda comporta
empreendimentos hidrelétricos como o Complexo do Jamari composto pelas três
Pequenas Centrais Hidrelétricas-PCH , sendo elas a PCH Jamari no Rio Jamari com
potência de (20.000 kW) (Figura 2b), PCH Canaã no Rio Canaã (17.000 kW) (Figura
2c), PCH Santa Cruz de Monte Negro no Rio Jamari (17.010 kW) (Figura 2d), e o ponto
de localização da PCH Cachoeira Formosa no Rio Candeias (12.300 kW) ainda não
implantada (ANA, 2019).
Figura 2-Imagem da bacia do Rio Jamari, e os empreendimentos hidrelétricos: a)
UHE de Samuel, b) PCH Jamari, c) PCH Canaã, d) PCH Santa Cruz de Monte Negro.
Barragens de rejeitos de minério, pontos de captação de água para consumo humano.

Fonte: dados vetoriais ANA, ANM 2019. Imagem: Google Earth. Organizado por Josilena J. Laureano.

A bacia do Rio Jamari é uma importante via de transporte de passageiros e cargas
na região compreendida entre os municípios de Porto Velho e Ariquemes (NÓBREGA,
2008b). É considerada área de interesse mineral onde o principal recurso e a cassiterita
intensamente explorada principalmente no município de Ariquemes (DALL’IGNA
& ADAMY, 2010; QUADROS & RIZZOTTO, 2007). O processo de extração, feito a
céu aberto, emprega uso de equipamentos que geram impactos diretos no solo e no
subsolo causado pelas escavações, depósitos de materiais estéreis e rejeitos, construção
de estradas de acesso, e eliminação de picos e serras (LONGO, et al, 2005).
Segundo a Superintendência de Produção Mineral (2019) das dezessete barragens
de minério presentes na bacia do Jamari (Figura 2), doze são de estanho obtido pela
mineração de cassiterita, e cinco de areia e cascalho. Doze barragens se enquadram
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no Plano Nacional de Segurança de Barragens-PNSB, sendo que duas apresentam
categoria de risco baixo e dez de risco médio. Com relação ao dano potencial associado
oito barragens são classificadas como dano médio e quatro como dano alto.
A presença de uma rede urbana articulada em torno do eixo rodoviário da BR
364 e tendo como centros polarizadores, a capital Porto Velho e o centro sub-regional de
Ariquemes estruturam os fluxos econômicos desta bacia a partir dos quais se projetam
novas formas de apropriação e uso do território compreendido pela bacia do Jamari
(NÓBREGA, 2008b).
Para realização do estudo foram obtidos dados de desmatamento no período
de 1988 a 2018 através do sistema de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia
Legal do PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE.
Também foram coletados dados de eventos de máximas e mínimas cotas anuais
registrados pela estação fluviométrica de águas de Ariquemes (15430000) fornecidos
pela Agência Nacional de Águas-ANA, na figura 1 está ilustrado o ponto de localização
da estação. Os dados foram avaliados para série histórica de 47 anos durante o período
de 1971 a 2017. No entanto 13 anos apresentaram falhas nos registros no período de
cheia (novembro a março) sendo eles (1990, 1992, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2017), os resultados foram avaliados para a série histórica
completa com 47 anos, e sem os anos que apresentaram falhas com período reduzido
para 34 anos.
Os dados de chuvas foram obtidos através da estação pluviométrica de
Ariquemes (00963000) fornecido pela Agência Nacional de Águas (figura 1), a série
histórica compreende dados dos anos de 1976 a 2018, porém nem todos os anos
apresentam registros de eventos de chuvas, totalizando 35 anos de dados. Na tabela
01 encontram-se as informações referentes às estações fluviométrica e pluviométrica
que disponibiliza os dados utilizados.
Tabela 01- Dados das estações usadas no estudo.
Código
Nome
Rio
Município
Responsável
Operadora
Altitude (m)
Tipo
Área de drenagem (km2)

15430000
Ariquemes
Jamari
Ariquemes
ANA
CPRM
87,67
Fluviométrica
8.140
Fonte (ANA)

00963000
Ariquemes
Ariquemes
ANA
CPRM
Pluviométrica
-

A probabilidade e tempo de retorno: utilizando os dados históricos de vazões
ou níveis num determinado local é estimada a probabilidade de que um determinado
nível ou vazão seja igualado ou superado num ano qualquer. O tempo de retorno é o
inverso dessa probabilidade (TUCCI & MENDES, 2006).
T=1/P
Onde T é o tempo de retorno e P é a probabilidade.
O tempo de retorno de 10 anos, por exemplo, significa que em média a cheia pode
se repetir a cada 10 anos ou, em cada ano tem-se 10% de chance de ocorrência desse
evento (TUCCI & MENDES, 2006).
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Para o cálculo da probabilidade (P) aplicou-se o método estatístico de Gumbel, obtido
pela equação (CORRÊA et al., 2015):
P=1-e^(-e^-y)
e=base dos logaritmos neperianos; e y=variável reduzida de Gumbel
A variável reduzida de Gumbel utiliza dois parâmetros estatísticos da série
histórica: a média das máximas e o desvio padrão da amostra, sendo calculado pela
equação:
y= (X-Xm+0,45.Sq)/(0,7797.Sq)
X=evento a ser superado; Xm=média das máximas anuais; Sq=desvio padrão das máximas.
2.2 Resultados e Discussão
Historicamente, houve grandes incentivos fiscais do governo federal para
que ocorresse o desenvolvimento do estado de Rondônia, hoje a preocupação com
as mudanças no equilíbrio ambiental, justifica-se pelo aumento da pressão sobre
as várias formas de exploração como a exploração madeireira, agrícola, pecuária,
hidroelétricas, biológicas e minerais (NÓBREGA, 2014). Resultando nas frentes de
desmatamento na região Amazônica, o que reflete na maior retirada de água para
irrigação e dessedentação animal e, portanto, na indicação de priorização da gestão
dos recursos hídricos nessas áreas, em relação às demais (ANA, 2015).
A conversão de áreas de florestas em áreas para ocupação por atividades
antrópicas no estado pode ser observadas a partir das taxas de desmatamento (Figura
3), segundo dados do PRODES/INPE o histórico de desmatamento em Rondônia
avaliados entre o período de 1988 a 2018, apresentam picos elevados nos anos de 1995
(4.730 km2) e 2004 (3.858 km2). O desmatamento acumulado no período em análise
perfaz uma área de 60.000 km2, o equivalente 25,2% da área total do estado.
Figura 3- Evolução anual da taxa de desmatamento no Estado de Rondônia (a), e
desmatamento acumulado (b) no estado no período de 1988 a 2018.

Fonte: PRODES/INPE.

As áreas urbanas e as atividades agropecuárias têm como eixo de condução a
BR-364, permeando de forma mais densa as bacias hidrográficas dos rios Machado e
Jamari (PERH/RO, 2018). Os dados de desmatamento por município apontam que
entre os municípios que fazem parte da bacia do Rio Jamari se destaca a capital Porto
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Velho (761 km2/ano) e a cidade de Buritis (237 km2/ano) que em 2004 apresentaram
valores elevados em relação aos demais municípios da bacia.
Na figura 4 é possível comparar a área desmatada nos municípios da bacia do
Rio Jamari e área total desmatada no estado de Rondônia entre 2001 e 2017, nos últimos
9 anos o somatório da área desmatada nos 12 municípios da bacia representa mais que
50% do desmatamento total do estado de Rondônia.
Figura 4- Evolução anual da taxa de desmatamento nos municípios da bacia do Rio
Jamari, e no estado de Rondônia período de 2001 a 2017.

Fonte: PRODES/INPE.

Segundo Almeida et al. (2013) a vegetação tem estreita relação com os processos
do ciclo hidrológico, modificando-as em função das suas condições. A vegetação é
fundamental em todo o processo, principalmente através da interceptação reduzindo
a ocorrência de inundações, conserva e aumenta a capacidade de infiltração; contém e
reduz a erosão e o depósito de sedimentos e favorece a eliminação da água armazenada
no solo através da evapotranspiração.
Com a retirada da vegetação as funções da bacia hidrográfica são perdidas,
normalmente 50% da água da chuva é reciclada, entretanto nas áreas desmatadas
a água escoa rapidamente, formando as cheias, seguidas por períodos de grande
redução ou interrupção do fluxo dos cursos d’água (FEARNSIDE, 2005; LAMY &
DISSENHA, 2006). Afetando dessa forma os usos múltiplos dos recursos hídricos
como abastecimento de água, irrigação ou geração de energia elétrica.
Na bacia do rio Jamari, observou-se que as vazões mínimas sofreram um forte
declínio a partir de 2008. A figura 5 apresenta a tendência da série histórica completa
com coeficiente angular de -0,93. Por outro lado os últimos dez anos a tendência
de queda apresentou um coeficiente angular de -4,4. Uma aceleração na queda das
vazões mínimas da ordem de quatro vezes maior, que pode ser associada às taxas
de desmatamento registradas até 2006. A exceção ao ano de 2012 cuja vazão mínima
esteve acima dos patamares recentes.
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Figura 5- Cotas mínimas anuais do Rio Jamari (na estação 15450000). a) Série de 1971
a 2017. b) Série 2007-2017.

Fonte (Série histórica: ANA/CPRM)

A figura 6 apresenta a variação das cotas máximas ao longo da série histórica
avaliada em comparação com os acumulados anuais de chuvas na estação de Ariquemes.
Pode-se observar que nem todos os anos de máximas cotas foram explicados pelas
chuvas anuais, pois não se teve acesso a outras estações a montante do exutório.
Figura 6- Cotas Máximas anuais do Rio Jamari (na estação 15450000). Série de 1971 a
2017 e precipitação acumulada anual.

Fonte: (Série histórica: ANA/CPRM)

Os volumes de chuvas anuais acumulados correspondentes aos anos de maiores
cotas na estação encontram-se na tabela 2. Verifica-se que em todos eles os acumulados
anuais de chuvas superaram a média de 2013 mm por ano, como nem todos os anos
apresentaram registros de chuvas considera-se que esse valor pode ser maior. O maior
acumulado anual se verificou no ano de 1977 e possivelmente teve reflexos no ano
hidrológico de 1977-78 que apresentou a terceira maior cota da estação fluviométrica.
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Tabela 02: Dados de precipitação para a série histórica da estação pluviométrica de
Ariquemes (00963000) e para os anos de maiores cotas no rio Jamari.
Ano
1998
1994
1978

Cota máxima anual
(cm)
1233
1211
1197

1990
Média série histórica
Desvio padrão série histórica
Máxima

1129
987,5
110,9
1233

Fonte: (Série histórica: ANA/CPRM)

Precipitação total acumulada
(mm/ano)
2138,4
2084
2449,2
2489,4
2013,7
254
2860,5

Em termos de tendências pode-se verificar que embora as cotas máximas
mantenham certa estabilidade ao longo do período avaliado os acumulados de chuvas
mostraram clara tendência ao decaimento conforme figura 7.
Figura 7- Cotas máximas anuais e acumulados de chuvas anuais com respectivas
linhas de tendências.

Fonte: (Série histórica: ANA/CPRM)

Nela se verifica que enquanto as cotas máximas se intensificam os volumes
de chuvas anuais estão cada vez menores. Essas tendências, se confirmadas, também
podem ser interpretadas como um efeito de desmatamento uma vez que, mostram que
os resultados favorecem o escoamento superficial.
A tabela 03 apresenta os valores obtidos para os parâmetros aplicados às séries
históricas, sendo avaliados os valores de cota máximas anuais, médias das máximas
anuais e desvio padrão da série em estudo.
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Tabela 03- Parâmetros aplicados à série histórica da estação 15430000
Períodos avaliados
Máximas das máximas anuais (cm)
Média das máximas anuais (cm)
Desvio padrão das máximas
anuais (cm)
R2

Fonte: (Série histórica: ANA/CPRM)

Série completa (1971-2017)
1233
987,5
110,96
0,92

Série sem os anos com falhas
1233
973,4
122,8
0,95

A estatística de Gumbel (figura 8) foi aplicada para avaliação dos tempos de
retornos para a série completa (1971-2017) no primeiro cenário, no segundo cenário
avalia-se a série sem os anos que apresentam falhas no período chuvoso se resumindo
em 34 anos de dados.
Figura 8- Curvas de tempos recorrência de Gumbel para projeção de eventos extremos
a partir dos parâmetros utilizados. a) Série histórica de 1971 a 2017 (47 anos). b) Série
sem os anos de falhas (34 anos).

Fonte: (Série histórica: ANA/CPRM)

As diferenças entre as curvas apresentadas como pode ser observado na figura
8, os cenários com e sem as falhas apresentam um percentual de ocorrência de 12 % em
relação aos anos de recorrência de eventos extremos, como exemplo a maior cheia que
ocorreu no ano de 1998 com cota máxima de 1233 cm, na série com 47 anos (figura 8a)
apresenta tempo de retorno de cerca de 30 anos, já desconsiderando os anos de falhas
(figura 8b) esse evento tem a possiblidade de voltar a acontecer em um período de 27
anos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área da bacia do rio Jamari apresenta altos índices de desmatamento, os
municípios da bacia nos últimos anos totalizam mais de 50% do desmatamento total
do estado de Rondônia.
Observou-se que as vazões mínimas sofreram um forte declínio, com uma
aceleração na queda, que pode ser associada às taxas de desmatamento registradas até
2006.
Pode-se observar que nem todos os anos de máximas cotas foram explicados
pelas chuvas anuais. Em todos os acumulados anuais de chuvas superaram a média de
2013 mm por ano, no entanto devido as falhas ocorridas nos registros de alguns anos
esse valor deve ser maior do que o citado no presente estudo.
As tendências demostram que enquanto as cotas máximas se intensificam os
volumes de chuvas anuais estão cada vez menores, o que pode estar associado a um

575

efeito do desmatamento uma vez que, este favorece o escoamento superficial. A curva
de Gumbel apresentou tempo de recorrência de 27 anos pra maior cheia registrada na
bacia.
Entender o que está causando alterações no regime hidrológico dessa importante
bacia do estado e criar ações preventivas de controle se torna imprescindível uma
vez que estas alterações refletem nos usos múltiplos dos recursos hídricos, como
abastecimento de água, irrigação e geração de energia elétrica afetando diretamente a
vida da população local.
4 REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS-ANA. Mapa interativo da hidroeletricidade.
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Disponível em: <http://
portal1.snirh.gov.br/ana/apps/webappviewer/index.html?id=5094e51beb90418aab
741d9dc56ddeb9 > Acesso em 24 de junho 2019.
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (Brasil). Conjuntura dos recursos hídricos no
Brasil: Regiões hidrográficas brasileiras- Edição Especial. Brasília: ANA, 163 p., 2015.
Disponível em: <http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/
conjuntura-dos-recursos-hidricos/regioeshidrograficas2014.pdf> Acesso em 15 de
maio 2019.
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. Classificação das barragens de
mineração Brasileiras-Data base fevereiro de 2019. Superintendência de Produção
Mineral, Gerência de Segurança de Barragens de Mineração. Disponível em: <http://
www.anm.gov.br/assuntos/barragens/pasta-cadastro-nacional-de-barragens-demineracao/classificacao-oficial-anm> acesso em: 20 de junho e 2019.
ALMEIDA, J. R.; SILVA, C. E.; RODRIGUES, M. G. Avaliação dos impactos ambientais
do desflorestamento sobre o regime hídrico da região metropolitana de Petrópolis
(RJ). Revista Engineering Sciences, Aquidabã, v.1, n.1, p.6-13, 2013. DOI 10.6008/
ESS23183055.2013.001.0001.
CORRÊA, A. C. S.; BENEDITTI, C. A.; QUERINO, C. A.; MARTAROLE, T. L. Análise da
frequência de eventos hidrológicos extremos na bacia do Rio Acre. In: XXI SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS. Segurança Hídrica e Desenvolvimento
Sustentável: desafios do conhecimento e da gestão. Brasília-DF. 8p.
DALL’IGNA, L. G.; ADAMY, A. Recursos Minerais. In:_______. Geodiversidade do
estado de Rondônia. Programa geologia do Brasil levantamento da geodiversidade.Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Serviço Geológico do Brasil-CPRM.
Porto Velho:, ADAMY, A, 2010. 337p.
FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e
consequências. Revista Megadiersidade, v.1, n°1, p. 115-123. 2005. Disponível em:
<http://www.conservation.org.br/publicacoes/megadiversidade/16_Fearnside.
pdf.> Acesso em 30 de abril 2019.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Disponível
em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama>. Acesso em: 15 de junho de
2019.

576

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE. PRODES.
Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/
OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 26 de maio de 2019.
LAMY, A. C. M.; DISSENHA, R. C. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do
Protocolo de Quioto: Controvérsias sobre o Papel das Florestas para a Mitigação do
Efeito Estufa. In: III Encontro da ANPPAS, 23 a 26 de maio de 2006, Anais [...] BrasíliaDF. 16p.
LONGO, R. M.; RIBEIRO, A. I.; MELO, W. J. Caracterização física e química de áreas
mineradas pela extração de cassiterita. Revista Bragantia, Campinas v. 64, n. 1, p.
101-107, 2005. Disponível em:< http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90864111>.
Acesso 30 em maio de 2019.
NÓBREGA, R. S. Impactos do desmatamento e de mudanças climáticas nos recursos
hídricos na Amazônia Ocidental utilizando o modelo SLURP. Revista Brasileira de
Meteorologia, Recife-PE, 29, n. especial, p. 111-120, maio/agosto, 2014. DOI: http://
dx.doi.org/10.1590/0102-778620130024.
NÓBREGA, R. S.; SOUZA, Ê. P.; GALVÍNCIO, J. D. Análise da estimativa de precipitação
do TRMM em uma sub-bacia da Amazônia Ocidental. Revista de Geografia, RecifePE, v. 25, n. 01, p. 15, janeiro/abril, 2008a.
NÓBREGA, R. S.; SOUZA, E. P.; SOUSA, F. A. S. Análise da utilização de dados do
satélite TRMM, em um modelo hidrológico semidistribuído na bacia do rio Jamari
(RO). Revista Brasileira de Geografia Física, Recife-PE, v. 01, n. 01, p. 47-67, maio/
agosto, 2008b.
QUADROS, M. L. E. S.; RIZZOTTO, G. J. Geologia e recursos minerais do Estado
de Rondônia: Sistema de informações geográficas-SIG. Texto explicativo do mapa
geológico e de recursos minerais do estado de Rondônia. Porto Velho: Ministério
de Minas e Energia. Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral.
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM Serviço Geológico do Brasil,
153p. 2007.
RONDÔNIA GOVERNO DO ESTADO. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia-PERH/RO. Relatório de
etapa (RE 04) para a elaboração do plano estadual de recursos hídricos do estado de
Rondônia. Curitiba-PR, janeiro de 2018.
RONDÔNIA, Decreto n° 19.060, de 31 de julho de 2014. Institui o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Jamari-CBH-JAMARI-RO e dá outras providências. Diário Oficial
do Estado de Rondônia. Porto Velho, 31 de julho de 2014. 72p.
TUCCI, C. E. M.; MENDES, C.A. Avaliação ambiental integrada de bacia hidrográfica.
Ministério do Meio Ambiente-MMA/SQA. Brasília, 302p. 2006.
VILAÇA, M. F.; GOMES, I; MACHADO, M. L.; VIEIRA, E. M.; SIMÃO, M. L. R.
Bacia Hidrográfica como unidade de Planejamento e Gestão: O estudo de caso do
Ribeirão Conquista no município de Itaguara–MG. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, 8, 2009. Anais [...] UFV, 2009. 1 CD-ROOM. 19p.

577

APLICAÇÃO DA “CURVA-CHAVE” PARA CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS: ESTUDO DE CADO NA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA
DE ÓBIDOS-PARÁ SITUADA NO RIO AMAZONAS
Leopoldo Ferreira de Souza Neto1
Lucas Luiz Castro de Souza1
Luís Coelho de Magalhães Botelho1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2
Maria Astrid Rocha Liberato2
Joecila Santos da Silva2

Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o desafio de cuidar dos recursos hídricos é imenso, devido a vários
fatores como: o tamanho continental do país, recursos financeiros, tecnologias, cultura
entre outros. Porém, os esforços já realizados pelos epstemólgos, cientistas, estudantes,
pesquisadores, órgãos públicos já surtem efeito para resoluções das problemáticas da
utilização dos recursos hídricos.
A Agência Nacional de Águas(ANA), regulamentada pela lei n. 9.984, de
2000 na qual criou o portal eletrônico chamado HIDROWEB, integrante do Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), onde constam dados
das estações fluviométricas dos rios brasileiros e por meio desta ferramenta pode-se
adquirir os dados das séries históricas hidrológicas. Nesse cenário, a ANA obtém um
gerenciamento de dados de medições de vazões e cotas, seja diária, mensal e anual, as
vezes definidas por horários, diante destas medidas serão analisadas no contexto da
gestão para o uso de recursos hídricos.
De acordo com Chevalier, 2004 apud Pinheiro e Badia, 2008:
“A medição de vazão é uma etapa importante na estruturação de uma série hidrológica.
Em estações fluviométricas convencionais, elas são realizadas com baixa frequência devido
aos elevados custos financeiros e disponibilidade de equipamentos. Para a obtenção de
séries de vazões a curtos intervalos de tempo, como horários ou diários, são empregadas
as curvas chaves, que permitem transformar as leituras de níveis das seções fluviométricas
em vazões do escoamento fluvial. Diferentes funções matemáticas podem ser empregadas
no ajuste da curva chave”.

De acordo com (BARTELS et al. 2010) a disponibilização de valores confiáveis de
vazão de um rio é de fundamental importância para: (i) formação de séries históricas
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úteis para o dimensionamento de obras hidráulicas, tais como barragens e vertedores;
(ii) alimentar modelos hidrológicos de simulação chuva-vazão; e (iii) estudos de carga
de sedimentos em suspensão num dado curso d’água.
O presente artigo traz um estudo na bacia Amazônica, especificamente no seu
principal rio o Amazonas, que é o rio mais extenso do planeta, apresentando 6.992,06
km (INPE, 2008).
A bacia amazônica, por sua magnitude, diversidade biológica e condições de
preservação, atrai a atenção da comunidade científica mundial de diversas áreas. Com
uma área de 5,9 milhões de km², a bacia é responsável por 17% da vazão afluente aos
oceanos do mundo, representando importante objeto de estudos climáticos para fins
de estimativa de fenômenos globais (CALLÈDE et al., 2010 apud ALVES, 2018).
Devido a sua grandeza e sua água correntosa, a coleta de dados hidrológicos
torna-se uma tarefa arriscada para os técnicos, acima de qualquer coisa, a segurança dos
hidrometristas deve ser sempre levada em consideração. Durante as cheias de alguns
rios a velocidade do fluxo é excessiva e pode trazer perigos à operação (BARROS et al.,
2010).
Posto todas essas informações, este artigo buscou trazer por meio da equação
da curva-chave a relação entre Ciências Exatas (matemática) e Ciências Humanas
(administração) para contribuição na Gestão de Recursos Hídricos, tendo como base
os dados hidrológicos retirados da Estação nº 17050001, localizada no município de
Óbidos-Pará, no Rio Amazonas.
2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
Localizada à margem esquerda do Rio Amazonas, a régua linimétrica da Estação
Fluviométrica n° 17050001, foco desta pesquisa, situa-se no município de Óbidos-Pará.
2.2 Pesquisa
Inicialmente, foi realizado uma busca sobre os dados fluviométricos no
portal HIDROWEB pertencente ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos (SNIRH), da ANA, para que assim se pudesse ter uma visão ampliada sobre
o entendimento do tema em questão.
A partir de então, foi realizado uma busca onde foram consideradas as séries
históricas das vazões e cotas da Estação nº 17050001 pertencente ao município de
Óbidos-Pará, localizada a margem esquerda do Rio Amazonas.
Foi analisado desde o ano 1968, na qual teve o início das medições de vazões, e
assim comparando a cada 10 anos, findando no ano de 2018.Vale ressaltar que nesse
intervalo de 10 anos, foi observado que não houve alterações drásticas, iniciava-se com
uma medida média na casa dos 3m e havia a elevação do nível do rio nos meses que
antencede o mês de junho (ápice das cheias), tendo uma baixa nos meses de setembro/
outubro (verão amazônico) e sempre terminando com uma pequena elevação de nível
nos meses de novembro/dezembro, vale ressaltar que houve aumentos apenas em
anos de grandes cheias e períodos de grandes estiagens.
A presente pesquisa é caracterizada como pesquisa bibliográfica e documental,
sendo classificada como quantitativa e exploratória, além de ter tido como suporte a
base de dados Google Acadêmico. Dessa maneira, a pesquisa documental compreendeu
o levantamento de informações hidrológicas da ANA. A pesquisa bibliográfica
apresentou quatro etapas: identificação, localização, compilação e fichamento das
informações (MEDEIROS, 2012).
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Com os dados obtidos no portal HIDROWEB, da ANA, a partir dos dados das
réguas linimétricas, foi possível determinar a curva-chave, seguindo a fórmula da
equação:
Q = a . (h - h0)^b
Onde, Q é a vazão (m³.s-1); h é a cota (m); h0 é a cota(m) quando a vazão é zero;
e A e B são parâmetros ajustados por um critério de minimização de erros.
O Rio Amazonas possui 51 anos de dados coletados, na qual os técnicos medem
suas séries históricas, buscou-se selecionar, em um trabalho minucioso os dias, meses
e anos equivalentes de cotas e vazões, onde foram retirados os meses cujos dados não
foram registrados.
3 RESULTADOS
3.1 – Ferramenta Curva-chave
A curva-chave define uma equação matemática que represente as medições
existentes, apresentando os menores desvios relativos às vazões medidas, ajustandose, pelo método dos Mínimos Quadrados, uma equação exponencial. (BARROS et
al., 2014) As séries de dados de vazão de um curso d’água podem ser consideradas
os principais dados hidrológicos em diversos contextos, à medida que indicam a
disponibilidade de água e sua variabilidade espacial e temporal. (ALVES, 2018).
São muitos os impactos nas análises hidrológicas quando associados a todas as
mudanças e dificuldades enfrentadas para se reproduzir, da melhor forma possível,
o real comportamento dos rios (BARROS et al., 2014). Tais dados são essenciais ao
planejamento e gestão de recursos hídricos em áreas urbanas e rurais, na operação
e manejo de reservatórios, geração de energia hidroelétrica, previsão e controle de
inundações, e para o entendimento do ciclo hidrológico de maneira global (WMO,
2010 apud; DURAND et al., 2016; PAN et al., 2016).
Os dados de vazão são também as informações chaves para a calibração
e validação de modelos hidrológicos em diversas escalas, que permitem desde o
entendimento sobre os impactos de alterações locais do uso e cobertura do solo na
dinâmica de bacias hidrográficas até os efeitos das mudanças climáticas nos fenômenos
de maiores escalas (MAHMOUD et al., 2009; PEÑA-ARANCIBIA et al., 2015 apud
ALVES, 2018).
Na Bacia Amazônica, pela proximidade com que a população se concentra
nas margens dos cursos d’água, utilizando a água não apenas para os diversos usos
consuntivos, mas também como meio de transporte da população e de bens de
consumo, a compreensão do sistema hidrológico torna-se de extrema importância.
(ALVES, 2018).
Historicamente, o método mais comum para a geração de séries contínuas
de vazão tem sido a conversão do nível de água para um valor de descarga líquida,
através da utilização de uma curva que descreva a relação entre cota e vazão naquela
seção específica, conhecida como “curva-chave” ou relação “cota-vazão” (WMO, 2010
apud ALVES, 2018)
A utilização da curva-chave para estimativa da vazão é de extrema importância
já que as medições de descarga in situ são procedimentos complexos, morosos e
custosos, impraticáveis para monitoramentos contínuos na grande maioria dos casos
(MUSTE et al., 2011; DURAND et al., 2016 apud ALVES, 2018).
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Tabela 1: Planilha demonstrativa das cotas x vazões.

Fonte: Portal HIDROWEB (2019) adaptados pelos autores.

Observa-se o gráfico de curva-chave da estação fluiviométrica de Óbidos
(17050001), no rio Amazonas. A equação da curva chave encontrada como foi: Q=a.(hho)b ( y= 24177x58389), podendo-se achar os valores de vazão estimados para qualquer
dia do mês apenas com os valores de cota.
O gráfico gerado mostra uma boa precisão, com resultados de boa correlação
entre cota e vazão para a seção, com o coeficiente de determinação de R² = 0,979.
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Tabela 2: Gráfico Curva-Chave

Fonte: Os autores (2019).

3.2 – Utilização da curva-chave para gerir os recursos hídricos
Os conhecimentos em gestão de recursos hídricos estão relacionados a três classes
de ciências. Os estudos matemáticos são usados para dar sustentação aos modelos que
descrevem a natureza; os conhecimentos em ciências empíricas, como a hidrologia, a
geologia, e outras, são aplicados para entender o aparecimento e movimentação das
águas na Terra; por sua vez, as ciências sociais são aplicadas para a administração
das distribuição e controle do uso das águas pelos diversos segmentos da sociedade.
(CAMPOS et al., 2015).
CAMPOS et al., 2015 afirma que assim como entender e buscar os conhecimentos
por meio das ciências exatas para solucionar as problemáticas das águas, se faz
importante fazer uma análise dos processos de tomada de decisão. J. Habermas (1968,
p.109) define três modelos usados na tomada de decisões: o decisionista, o tecnocrático
e o pragmático.
Com o atual modelo participativo em gestão de águas, esse consiste em aplicar
na prática o princípio da subsidiariedade e da descentralização que estão inseridos na
Lei Brasileira de Águas. Em uma visão mais ampla, a gestão participativa está associada
ao conceito de democracia participativa como alternativa à democracia representativa.
(CAMPOS et al., 2015).
Os projetos de gestão hídrica necessitam de dados confiáveis para execução
de modelos e estudos hidrológicos. O que torna cada vez mais importante um
monitoramento adequado das estações fluviométricas que caracterizam as bacias
hidrográficas. (BARROS et al., 2014).
Do ponto de vista da gestão, o principal dado que a curva-chave fornece é em
razão das vazões de cheias e vazantes. Fator este que influencia de forma a administração
de várias atividades como: navegação, moradias, produção, escoamento de hortifruti,
minério, comércio que dependem das malhas viárias, pecuária, agricultura familiar.
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O caso do município de Óbidos (muito forte na pecuária, agricultura familiar), isto
influência também os demais municípios que estão ligados direto ou indiretamente a
essa cidade.
Além das dificuldades naturais, há fatores alheios que também dificultam as
medições nos períodos ideais. Há alguns anos atrás o fluxo financeiro e os períodos
de liberação de verba para execução das atividades interferiram na execução das
medições, (BARROS et al., 2015). Levando em consideração a região amazônica, os
períodos chuvosos podem acontecer tanto no verão como no inverno amazônico,
dificultando o acesso às medições do rio.
Imagina-se a dificuldade que foi quando foi feita a primeira medição em
01/03/1968, fatores financeiros, logisticos e técnico, na qual naquele ano houve
variações de cotas de profundidades, a primeira foi 4,36 metros e terminando o ano
com uma cota de 2,53m; passando-se 10 anos depois em 01/01/1978 a variação de
cota começa na faixa de 4 metros, havendo uma elevação para a metade do ano e
terminando na faixa dos 2 metros de profundidade, nesses altos e baixos a curva-chave
nos proporciona ter uma variante para saber como fluxo de vazões pode acontecer nos
anos futuros, sabendo que é sempre um dado incerto, podendo haver variantes tanto
para seca quanto para a cheia e que possa dificultar a gestão de determinado setor que
necessite diretamente do recurso hídrico.
Em 01/01/1988 a medição de cota iniciou-se com 3,30m, tendo um índice alto
em 01/06/1988 com uma medida de 6,87m, declinando com a menor cota do ano em
01/10/1988 com 1,27m, finalizando o ano com 2,77m de cota, analisando os dados
podemos ter a ciência que acontece nos meios dos anos uma enchente com maior
proporção, na qual corresponde aos períodos chuvosos da amazônia e terminando
com uma seca nos finais de anos. Com esse conhecimento podemos salientar como
pode ser feito o escoamento da agricultura familiar na qual tem grande valor na região,
podendo assim trabalhar com eficácia na gestão dos recursos hídricos.
No ano de 1998 começou a medição na média dos anos anteriores com 2,39 m,
havendo a cheia no meio do ano, porém havendo um declínio alto nos meses de outubro
e novembro, 0,59 e 0,67 respectivamente, terminando o ano em 2,23m na medição,
sabendo que de acordo com a cota varia a vazão, o ano de 98 houve uma queda brusca
no fim do ano conseguiu bater a média, como havia mencionado no trabalho acima,
no Rio Amazonas é incerto os números e precipitações, podendo haver variantes altas
tanto para mais quanto para menos, influenciando direto no ano vigente.
Em 2008, com o implemento de recursos financeiros, por meio da ANA regendo
os recursos hídricos no Brasil, as estações puderam trabalhar com mais eficácia nas
suas medições, iniciou-se com a faixa de 4m a cota inicial, tendo uma grande elevação
conforme a subida das águas e findando com a baixa nos meses de novembro a
dezembro, mesmo diante de grandes mudanças na natureza amazônica, a estação de
Óbidos conseguiu suprir a demanda de medições.
No ano de 2018, a região com uma crescente na economia em todos os setores,
e com a chegada de pequenas indústrias no local, a necessidade de recursos hídricos
seria de grande proporção, não podendo haver grandes alterações em suas medições,
com a inicial de 3,54m de cota e sua menor no ano em novembro 1,12m, fechando o ano
em 3,12m.
Vale ressaltar que nesses 51 anos de medições de cota e vazão, houve épocas de
alto e menor número, nunca estabelecendo um termo padrão, podemos ter a maior em
01/05/1986 com uma cota de 14,04m e a menor em 01/11/1997 atingindo um dado
negativo de -0,09m de profundidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo interligar a ferramenta curva-chave
como forma de contribuir para a administração dos recursos hidricos na região
Amazônica. A curva-chave é uma importante ferramenta que serve de base de estudos
para a maioria dos setores dependentes dos recursos hídricos. Por meio dela, pode-se
prever acontecimentos que influenciarão de forma direta e indireta a vida das pessoas.
Vale ressaltar que os números nela inseridos podem sofrer alterações de acordos
com as modificações geomorfológicas na bacia hidrográfica, com isso, tem-se uma base
dados provisória, mas que auxilia na gestão dos recursos hídricos, e seus diversos
usos, como escoamento da agriculutra familiar, pecuária, obras hidráulicas na região,
principalmente para o consumo humano.
A ANA contribui de forma valiosa a partir do momento que distribue os dados
de cota e vazões no seu portal HIDROWEB, na qual sempre é atualizado pelos técnicos
que realizam as medições.
Ao verificar-se cada década, pode-se constar que a medição inicial encontravase geralmente entre 3 a 4m, com variações crescentes para o meio do ano e com declínio
nos dois últimos meses do ano.
Portanto, destaca-se que a ferramenta curva-chave pode ser utilizada para
analisar o comportamento dos níveis fluviométricos que influenciam um conjunto de
fatores que estão interligados com o comportamento das enchentes ou vazantes das
águas, fator este que é de suma importância para a manutenção e sobrevivência das
pessoas daquela região. Todavia, tal qual buscar, analisar e evidenciar esses dados é
importante implementar programas de incentivos, ou bolsas de pesquisas para que
a medição hidrológica seja efetiva, assim como também é vital os representantes e
órgãos públicos trabalhem conjuntamente com a comunidade científica fazendo com
que essa sinergia proporcione o bem para todos.
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DETERMINAÇÃO DA CURVA-CHAVE NO RIO JURUÁ PARA UTILIZAÇÃO
NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.
Jéssica Alves Gonzaga1
Josué da Silva Costa1
Luiz Coelho de Magalhães Botelho1
Isaque dos Santos Sousa2
Joecila Santos da Silva2
Eixo: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
A quantificação e qualificação dos processos hidrológicos depende da observação
de variáveis cuja estimativa depende de amostras confiáveis e representativas (Reis et
al., 2008). Existem diversos métodos para medir vazão direta de um curso hídrico, no
entanto, é um procedimento que requer equipamentos e técnicos especializados, o que
torna o processo oneroso e demorado, principalmente nas regiões amazônicas, onde
existe grandes dificuldades principalmente de acesso. Desta forma, muitas vezes o
monitoramento diário da descarga de uma seção é limitado.
Para simplificar esse complexo processo opta-se por fazer uma estimativa, que
é realizada indiretamente, através do uso da curva cota-vazão, mais conhecida como
curva-chave, que permite estimar a descarga de uma determinada seção fluvial a partir
da relação do nível de água de uma seção do rio (cota) com sua correspondente vazão.
Na determinação das curvas-chaves é necessário certo número de pares cotavazão medidas em condições reais, ou seja, uma série de dados cobrindo um espaço
temporal, com medidas sistemáticas e bem distribuídas. Sendo assim para determinar
a curva chave são feitas várias medidas de campo realizadas em diferentes cotas do
nível d’água. A vazão numa seção de um rio é, por definição, o volume de água que
atravessa esta seção durante a unidade de tempo. Para Lambie (1978), a curva-chave
é definida, inicialmente, para interpolação, e quando é requerida a extrapolação da
curva para cotas maiores (menores) que as cotas máximas (mínimas) registradas, a
estimativa pode estar sujeita a erros. Na prática, porém, essa extrapolação da curvachave é inevitável.
A estimativa da disponibilidade é de interesse da gestão, pois dela depende
a quantidade de água que poderá ser outorgada no sistema de recursos hídricos. A
variável escolhida que caracteriza a disponibilidade constitui também uma questão
não bem resolvida no processo evolutivo das novas questões relativas à proteção dos
recursos hídricos. A caracterização da variabilidade, da sazonalidade e da aleatoriedade
do comportamento hidrológico são informações que devem estar associadas à
própria definição da disponibilidade hídrica, através de suas estatísticas e intervalos
1
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de confiança. Na falta de dados observados, estudos hidrológicos, como a obtenção
de curvas de permanência e curvas-chave, devem ser realizados para conduzir a
estimativas de disponibilidade hídrica.
‘O conhecimento das vazões, a partir da curva-chave, também permite fazer
um balanço de disponibilidades e demandas ao longo do tempo, e podem fornecer
subsídios para solucionar questões relacionadas aos problemas ambientais existentes
na área estudada (Kuerten et al., 2009). Sendo possível, portanto, aos órgãos gestores
dos recursos hídricos, controlarem os volumes captados, o período em que as captações
ocorrem e qual a finalidade, contemplando os usos prioritários e as determinações dos
planos de recursos hídricos e dos comitês de bacia hidrográfica (Oliveira e Fiorenze,
2011).
O presente trabalho tem como objetivo organizar os dados disponibilizados pela
Agência Nacional de Águas e obter a curva-chave, relacionando os dados monitorados
de cota e vazão da série histórica da estação fluviométrica do Gavião, município de
Carauari-AM, no rio Juruá.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
Bacia do Rio Juruá nasce no Peru, com o nome de Paxiúba a cerca de 453 metros
de altitude e é compartilhada entre o Brasil e o Peru (Figura 1), especificamente com o
Departamento peruano de Ucayali e com os estados brasileiros do Acre e Amazonas
(ZEE, 2010).
O Rio Juruá tem, em toda a sua extensão de 3.280 km, um desnível de 410 m.
Atravessa a parte noroeste do Estado do Acre, no sentido S-N, entra no Estado do
Amazonas e despeja suas águas no Rio Solimões. O Juruá é um rio de planície e seus
principais afluentes ficam dispostos na margem direita onde a configuração geral é
mais plana, sendo poucos os contribuintes de vulto da margem esquerda. Correndo
a princípio na direção N-NE, lança-se depois para L-NE e, finalmente, é NE a direção
geral de seu curso até a foz (ZEE, 2006).
Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio Juruá, no estado do Amazonas, com a localização
da estação fluviométrica Gavião.
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O município de Carauari tem uma população estimada em 28.076 (IBGE, 2018)
e está situada na margem esquerda do rio Juruá, este possui cerca de 3.283 Km, a maior
parte em território brasileiro é um rio pouco estudado na sua totalidade. Porém, além
da importância social, política e econômica, a drenagem e seus padrões apresentam
informações relevantes sobre o meio físico tanto geológico quanto geomorfológico.
2.2 Dados
O presente estudo foi realizado com os dados da estação fluviométrica Gavião,
com código ANA 12840000, localizado no Rio Juruá, Figura 1, no município de
Carauari, estado do Amazonas. A estação está localizada nas coordenadas: 4° 50’
21.12’’S/ 66° 51’ 2.16’’W, e os dados das séries históricas foram obtidos no Portal
HidroWeb, que é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados que contém
todas as informações referentes à coleta convencional de dados hidrometeorológicos
feitos pelos observadores e medições feitas em campo pelos técnicos em hidrologia e
engenheiros hidrólogos. Foram utilizados os dados de descarga, do período de 19732019, totalizando uma série histórica de 46 anos.
2.3 Métodos
Para obtenção da curva-chave definiu-se uma equação matemática, conforme
metodologia proposta por Jaccon & Cudo (1989), apresentando os menores desvios
relativos às vazões medidas, ajustando-se, pelo método dos Mínimos Quadrados,
conforme equação exponencial
1.
Segundo Lambie (1978) e Mosley e McKerchar (1993), essa equação
permite estimar a descarga numa determinada seção fluvial realizando uma simples
leitura de nível na régua linimétrica.

Q = a (h – h0)b

(1)

Onde:
•
•
•
•

Q é vazão em m3/s;
h é o nível d’água em m (leitura na régua);
a, b e h0 são constantes para a estação, a serem determinados;
h0 corresponde ao valor de h para vazão Q = 0.

A partir do programa Microsoft Excel os parâmetros a, b e h0 da equação
foram determinados realizando um processo interativo com a ferramenta Solver, e em
seguida os dados foram representados num gráfico de dispersão. Ainda a partir da
correlação dos valores de cota x vazão é obtido o coeficiente de determinação R2, que
indica a percentagem da variância explicada pelo ajuste.
3 RESULTADOS
A série histórica de medições da Estação Fluviométrica Gavião, tem uma série
histórica (46 anos) suficientemente adequada para caracterizar o comportamento
hidrológico deste trecho do Rio Juruá, levando em conta que o ciclo hidrológico é um
processo dinâmico, incluindo processos aleatórios, como é o caso da precipitação.
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A partir dos valores de medições de cota x vazão do desse posto, no Rio Juruá,
disponibilizados pelo site HIDROWEB, da Agência Nacional de Águas, foi possível
produzir a curva-chave de Figura 2, na seção de interesse. Devido as grandes
dificuldades da obtenção de dados de cotas e vazões de forma sistemática e de
qualidade nas regiões amazônicas a vantagem desta curva-chave é possibilitar estudos
hidrodinâmicos no rio que permitam conhecer a evolução espacial e temporal da linha
d’água ao longo do rio.

O coeficiente de determinação (R²) possui um intervalo de 0 a 1 e quanto
maior for seu valor, mais explicativo será o modelo. O gráfico gerado mostra uma
boa precisão, com resultados de boa correlação entre cota e vazão para a seção, com o
coeficiente de determinação de R² = 0,9856. Isto significa que 98,56% da cota altimétrica
é explicada pelo modelo. A partir destes valores é possível estabelecer a equação para
esta seção que pode ser utilizada para transformar medições de cota em medições de
vazão, em situações que houver a ausência desse dado.
É importante ressaltar que a curva-chave das seções varia com o tempo, pois
com o passar do tempo podem ocorrer modificações no leito do rio que podem alterar,
por exemplo, a área da secção estudada, o que leva a uma divergência dos valores
medidos da descarga líquida com o valor relacionado entre cota e a vazão. Além disso,
o Rio Juruá é um rio de dimensões transfronteiriças necessita de um conjunto de seções
e curvas-chave que possam representá-lo de forma adequada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve por objetivo a determinação da curva-chave como sistema de
informação e monitoramento para a gestão de bacias hidrográficas, em cumprimento
à Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão das bacias hidrográficas busca,
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cada vez mais, ferramentas que auxiliem no planejamento e gerenciamento do uso dos
recursos hídricos, em especial na previsão e caracterização de seus regimes hídricos,
visto que possuem uma grande variabilidade das condições físicas e climáticas que,
aliada à escassez de informações da rede hidrométrica torna a previsão de variáveis
hidrológicas uma tarefa particularmente difícil de ser realizada, e que podem afetar
negativamente na vida e nas atividades tradicionais das populações ribeirinhas, que
representa seu principal meio de transporte e de produção de alimentos.
A gestão do uso hídrico pressupõe o conhecimento dos volumes de água e da
sua variabilidade no tempo e no espaço (disponibilidade), das necessidades de água
para conservação ambiental e dos usos, para que desta forma seja estabelecido o
necessário equilíbrio do processo de gestão da oferta de recursos hídricos.
Desta forma a produção de curvas chaves torna-se um aliado indispensável da
gestão desses ambientes, pois demonstraram coerência nas definições de vazões de
referência, torna-se possível transformar medições diárias de cota, que são relativamente
baratas, em medições diárias de vazão, assim possibilitando o monitoramento eficaz
e a composição de séries históricas mais representativas. Informações que contribuem
para o melhor desenvolvimento do SISRH, para estudos hidrológicos de gestão e
planejamento, necessários para implantação dos instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos, como enquadramento, outorga e o Plano Nacional de Recursos
Hídricos.
Para bacias hidrográficas de grandes dimensões, de acesso difícil e com carência
de dados como na bacia do rio Juruá, esse tipo de abordagem se constitui em ferramenta
para a compreensão não só dos fenômenos hidrológicos, mas também da sua evolução
dinâmica.
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1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso vital para a sobrevivência de qualquer espécie existente na
superfície terrestre, este cenário não é algo contemporâneo, pois faz parte da história
da vida terrestre e suas transformações. No contexto atual não é diferente, há ainda
necessidade dos recursos hídricos para os seres vivos, ao mesmo tempo elevou-se o
nível, pois grande parte das realizações humanas são dependentes desse recurso.
Atualmente a discussão da quantidade e qualidade das águas ocorre
em nível internacional, as nações se reúnem para discutir as consequências das
ações poluidoras. A partir disso criam-se estratégias e métodos que auxiliam na
compreensão desse recurso natural e suas dinâmicas naturais, sociais e econômicas.
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) uma bacia hidrográfica “é
uma região compreendida por um território e por diversos cursos d’água” (2011, p.
11). Para Guerra e Cunha (2012, p. 97-98) “a bacia de drenagem é uma área da
superfície terrestre que drena água, sedimentos e materiais dissolvidos para uma
saída comum, num determinado ponto fluvial”. De acordo com Stevaux e Latrubesse
(2017, p. 59) “a bacia de drenagem constitui a unidade principal nas análises da
geomorfologia fluvial e é definida nos mapas com uma linha que separa os canais de
primeira ordem que drenam para vales adjacentes”.
As características físicas e bióticas de uma bacia possuem importante papel nos
processos do ciclo hidrológico. Além disso, o comportamento hidrológico de uma bacia
hidrográfica também é afetado por ações antrópicas, uma vez que, ao intervir no meio
natural, o homem acaba interferindo nos processos do ciclo hidrológico (TONELLO,
2005).
Este trabalho possui como principal objetivo realizar a caracterização física e
socioeconômica da Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu (BHTA). Uma bacia hidrográfica
situada no interior da Amazônia, que se caracteriza por ser periurbana, pois parte de
sua área está sendo ocupada pelo perímetro urbano de Manaus, especificamente as
zonas oeste e norte que se encontram em processo de expansão, modificando assim
seu perfil de rural para urbana.
Em virtude dessa localização e de outros fatores, uma série de eventos são
recorrentes na bacia como a degradação ambiental, poluição e contaminação de seus
corpos hídricos, influenciando na qualidade da água. Dentre os casos destacam-se: a
presença de mineradoras de forma irregular que despejam compostos químicos para
o rio; ocorrência de empreendimentos tais como flutuantes e marinas públicas sem o
devido controle de onde ocorre a descarga dos dejetos humanos; o desmatamento da
1
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mata ciliar que acarreta a lixiviação do solo e o assoreamento dos igarapés; despejo de
esgotos urbanos e outros.
2.METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo
A BHTA está localizada integralmente no município de Manaus, entre as
coordenadas 2°31’54.36”S a 3°5’13.96”S e 60°11’44.78”O a 59°52’16.01”O. Apresenta
uma área de 1.388,93 km², cerca de12,18% da área territorial da capital amazonense
(Figura 1).
Ao norte a bacia limita-se ao ramal de acesso a Coordenadoria de Desenvolvimento
dos Agronegócios (Codeagro) situada na zona rural. Ao sul, a referência é a avenida Rio
Negro (bairro Santo Agostinho) na zona urbana de Manaus. Ao Leste, coincide com o
limite de Manaus e Rio Preto da Eva e a oeste faz limite com o Ramal do Pau Rosa. Seu
ponto central está situado em trecho do Ramal Pau Rosa e BR-174 com coordenadas
geográficas 2º47’52,4S e 60º02’25,9”O e sua foz no Rio Negro próximo a orla da Ponta
Negra.
A BHTA é formada por uma rede de drenagem mais ocorrente do lado esquerdo,
devido a unidade morfológica da bacia apresentar superfícies tabulares e colinosas
(REIS et al, 2006). Os principais igarapés que formam a rede de drenagem da bacia do
Tarumã-Açu são: Tarumãzinho, Preguiça, Canaã, do Leão, Bolívia e Cabeça Branca.
A bacia é cortada por 57,86 km pela rodovia BR-174 no sentido norte-sul
(Manaus-Boa Vista) e por 37,73 km pela AM-010 no sentido sul-leste da bacia (ManausItacoatiara). Além de apresentar cerca de 526 ramais, correspondente a 775,96 km de
extensão e 188,48 km de malha urbana da zona oeste, parte da centro-oeste e norte de
Manaus.
Figura 1: Localização da área de estudo.

Fonte: IBGE, 2017; CPRM, 2008.
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2.2 Fonte e Tratamento dos Dados
Para caracterização geral da BHTA foram destacados dois sistemas sobre os
aspectos físicos, referentes a natureza do local e, os aspectos humanos, de quem habita
na bacia. O primeiro refere-se ao Sistema Físico, traz detalhes sobre a estrutura geológica,
o clima, a geomorfologia, os tipos de solos, a hidrografia e, por fim, a disposição da
vegetação e as áreas modificadas. O segundo trata-se do Sistema Socioeconômico,
trazendo dados sobre a distribuição populacional e a renda dos habitantes.
As bases cartográficas com informações sobre localização, os limites da bacia
e os meios de acesso foram obtidos junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Sustentabilidade (SEMMAS) de Manaus. Contudo, as bases de rede viária foram
delineadas manualmente por meio das imagens de satélites disponíveis no software
Google Earth Pro.
Para discussão do Sistema Físico foram utilizadas as bases de dados com
informações sobre geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação no Banco de
Dados de Informações Ambientais (BDiA), compilado a partir das cartas do Projeto
RADAMBRASIL e disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para a Amazônia Legal na escala de 1:250.000, ano de 2003, adquiridas em
formato shapefile.
As informações sobre clima foram obtidas do banco de dados ambientais do
IBGE, com dados a nível nacional em 2002 na escala de 1:5.000.000, destacando as
variáveis climáticas: temperatura e umidade. Também foram adquiridos dados da
Base Cartográfica Continua do IBGE, referentes ao ano de 2017, com informações na
escala de 1:250.000 sobre a hidrografia e as massas d’água continentais.
Para discussão do Sistema Socioeconômico foram utilizados dados estatísticos
a nível de setor censitário, sobre a população total, densidade demográfica e renda
mensal por pessoa. Os dados de população foram adquiridos através do banco de
dados Sinopse por Setores do IBGE, referentes ao último recenseamento realizado no
Brasil, em 2010. Os dados sobre a renda mensal por pessoa também foram obtidos
junto ao IBGE.
Os mapas foram elaborados no software QGIS versão 3.4.9 Madeira, onde
foi construído o layout final dos produtos cartográficos, com a definição de cores
para representação das classes temáticas e disposição dos elementos básicos para a
composição do mapa. Os produtos gerados foram elaborados pelo Grupo de Pesquisa
sobre Geotecnologias e Análise da Paisagem da Universidade do Estado do Amazonas,
sendo parte do projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPQ) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas (FAPEAM).
Baseando-se nos produtos cartográficos gerados e nos dados estatísticos
disponíveis foi realizada a caracterização dos Sistemas Físico e Socioeconômico da
BHTA, consonante a discussão com referências sobre os temas tratados.
3. RESULTADOS
3.1 Sistemas Físicos
A BHTA está situada geologicamente a área sedimentar da Bacia do Amazonas,
em uma camada sedimentar Fanerozóica tendo como litologia predominante a
Formação Alter do Chão que possui “uma morfologia de superfícies tabulares e
colinosas” (REIS et al., 2006, p. 83) presentes em quase total a extensão da BHTA,
conforme apresentado no mapa da Figura 2 (A).
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Figura 2: Mapa geológico e geomorfológico da BHTA

Fonte: IBGE, 2003.

A Formação Alter do Chão faz parte do grupo Javari, este grupo possui os
“clásticos [deltaico]-fluviolacustre que integram a Sequência Cretácea – Terciaria cuja
evolução encontra-se vinculada às atividades orogenéticas Andina” durante a neocretácea (REIS, et al, 2006, p. 82).
Esta formação é resultante de “um ambiente flúvio-deltaico-lacustre em sistema
de rios entrelaçados depositada no Cretáceo Superior” (SOUZA, NOGUEIRA, 2009,
p. 19), momento que a Bacia Sedimentar do Amazonas teve um processo abatimento
ocasionando a sedimentação clástica fluviolacustre oriundo de um ambiente continental
(IGREJA, 1998).
A Formação Alter do Chão possui a existência de arenitos argilosos, argilitos
arcósios, quartzo-arenitos e brechas intraformacionais com uma coloração avermelhada
(SIMAS, 2008). Souza e Nogueira apontam que os arenitos e argilitos que possuem a
coloração vermelha, pela presença de óxido de ferro, possuem a sua origem atrelada
aos depósitos em fluviolacustre a fluvial (2009). Em um pequeno trecho do médio curso
do canal principal destaca-se a unidade litológica de Aluviões Holocênicos, formação
recente.
As unidades sedimentares possuem um relevo residual com o entalhamento da
rede de drenagem com vales amplos e interflúvios tabulares com altitudes de 60 a 80
m, com a exposição de depósitos aluvionares, variações litológicas, além de apresentar
“registros da tectônica cenozoica na Formação Alter do Chão” (SOUZA, NOGUEIRA,
2009, p. 19).
Conforme o mapa da Figura 2 (B) a BHTA está inserida na Unidade
Geomorfológica do Planalto Dissecado dos Rios Negro/Uatumã, e tal denominação
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refere-se ao estudo do RADAMBRASIL (BRASIL, 1978), esse estudo aponta que
às características geomorfológicas dessa unidade é constituída de um relevo com
interflúvios tabulares que se predominam na unidade e dando a característica de um
relevo dissecado. Nesse mesmo aspecto, Reis et al (2006, p. 83), destaca que a “unidade
apresenta uma morfologia de superfícies tabulares e colinosas”.
Nesse contexto, Silva (2005, p. 102) destaca a presença de colinas com “topos
horizontais, encostas abruptas, e vales abertos de fundo chato”. A BHTA encontra-se
em uma área entrecortada por diversos cursos d’água denominados regionalmente de
igarapés que estão situados nos fundos dos vales do relevo dissecado apresentando
direcionamento para o rio Tarumã-Açu, os interflúvios dessa bacia com “tendência
principal NW-SE” e ainda se inclui as colinas orientados nas direções NW-SE e NE-SW
(SILVA, 2005, p. 109).
Ao tratar sobre o clima predominante na BHTA, deve-se remontar aos fatores de
controle climático que atuam sobre a Amazônia Central Brasileira, onde está inserida
a bacia. Na região Amazônica predomina a atuação dos sistemas atmosféricos como a
ZCIT e Alta da Bolívia (AB), além da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)
que também atua do período de novembro a abril, contribuindo com o aumento dos
totais pluviométricos (MARENGO e NOBRE, 2009).
Aleixo e Silva Neto (2019) apontam que os sistemas frontais de junho a outubro,
organizados com os movimentos convectivos contribuem para as chuvas da região,
além das linhas de instabilidades formadas no período seco da Amazônia Central.
Quanto aos tipos de solo existentes na área da BHTA, esta está quase
completamente coberta por Latossolo Amarelo (BRASIL, 1978) (Figura 3 A). O solo
predominante encontrado na BHTA são dois tipos de Latossolo Amarelo: o Latossolo
Amarelo Distrófico típico e o Latossolo Amarelo Ácrico típico. O primeiro recobre
as áreas marginais aos canais fluviais, em terreno baixo, plano ou suave ondulado,
possui textura argilosa a média argiloso. Enquanto o segundo, ocorre somente na parte
superior da bacia, em relevo suave ondulado e com característica textural argilosa a
muito argilosa (BRASIL, 1978).
Figura 3: Mapa de solos e de vegetação da BHTA.

Fonte: IBGE, 2003.
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Quanto ao seu uso, apresentam baixa fertilidade natural, com teores muito
reduzidos de bases trocáveis e fósforo. Contudo possuem potencial de uso para a
agricultura e a pecuária, face às boas propriedades físicas e ao relevo plano e suave
ondulado, o que facilita seu manejo e mecanização. As limitações decorrentes da baixa
fertilidade e acidez elevada os tornam exigentes em corretivos e adubos químicos e
orgânicos (TEIXEIRA et al., 2014, p. 79).
O mapa de vegetação (Figura 3 B) expõe a predominância da unidade
vegetacional de Floresta Ombrófila Densa em Terras Baixas. Contudo, significativas
áreas da BHTA encontram-se antropizadas, sobretudo associadas ao entorno das
rodovias BR-174 e AM-010, além da porção sudeste da bacia onde parte da zona
urbana de Manaus ocupa. Na bacia também ocorrem áreas destinadas à agropecuária,
ao turismo e a mineração.
3.2 Sistemas Socioeconômico
A bacia hidrográfica do Tarumã-Açu compreende cerca de 628 setores
censitários, sendo 13 do tipo rural e 614 urbano que abrangem parcialmente ou em
sua totalidade 19 bairros de Manaus. Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística haviam 448.977 pessoas residentes na área da bacia, sendo
444.892 urbana e apenas 4.085 rural, ou seja, 99,09% dos habitantes estão concentrados
na cidade de Manaus.
O mapa da figura 4 (A) destaca que há uma diferença considerável na
distribuição demográfica dentro da bacia, variando de 0 a 150 mil habitantes por km²
na área urbana e de 0,17 a 719,08 habitantes por km² na rural. Do ponto de vista da
distribuição espacial observa-se que o norte e centro - área rural da bacia - apresentou
menor densidade demográfica, com máxima 100 habitantes por km², com destaque
para o setor censitário que corresponde a comunidade do km 41 da BR-147 (Manaus Presidente Figueiredo) e outros situados na margem da AM-010 (Manaus - Rio Preto
da Eva).
Ao sul da bacia, por outro lado apresenta setores com mais de mil habitantes
por km², alta densidade demográfica. Tais resultados decorrem de parte da área
urbana está inserida na bacia, que incluem as zonas oeste, centro oeste e norte. No
entanto, é na última que se encontram os setores censitários com maior densidade
demográfica, que correspondem ao bairro da Cidade Nova, e Cidade de Deus. Nessa
região ressalta-se o setor da Reserva Florestal Adolpho Ducke e a margem direita do
rio Tarumã Açu situados nas regiões leste e oeste respectivamente. Ao norte da área
urbana com densidade demográfica de acima de mil habitantes por km² sobressai-se o
setor correspondente a localização do Complexo Penitenciário Anísio Jobim.
Em relação a renda mensal em 2010 na BHTA era de aproximadamente de R$
230 milhões, correspondendo a R$ 511,80 por pessoa. O mapa da figura 4 (B) destaca a
renda mensal per capita na Bacia do Tarumã, que varia de R$ 0,0 a mais de 1 mil reais.
Nota-se que há maior concentração de renda nos setores censitários situados na porção
sudoeste da bacia, que compreende a parte urbana de Manaus, especificamente a sua
zona oeste, que incluem os setores do bairro da Ponta Negra, com renda mais de R$ 30
mil reais per capita, Planalto, em torno de R$ 1 a 2 mil, setores do Tarumã-Açu e Tarumã
e Alvorada. As rendas mais baixas dentro da área urbana compreendem regiões onde
não há população residente como áreas verdes e outros. Os setores da área rural por
sua vez possuem renda entre R$ 0,0 a pouco mais de R$ 410 reais, destacando uma
desigualdade na distribuição de renda na bacia.
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Figura 4: Mapas do Sistema Socioeconômico: Densidade demográfica (A) Renda Per
Capita (B).

Fonte: IBGE, 2010.

Como mencionado anteriormente parte da área urbana de Manaus se sobrepõe
a BHTA. Nesse perímetro situam-se dezenove bairros, sendo que apenas nove
apresentam-se totalmente dentro da bacia conforme destacado na tabela 1.
Tabela 1: População residente, densidade demográfica e renda por bairros da BHTA
em 2010.
Bairros
Alvorada
Cidade de Deus
Cidade Nova
Colônia Santo Antônio
Colônia Terra Nova
Jorge Teixeira
Lagoa Azul
Lírio do Vale
Monte das Oliveiras
Nova Cidade
Nova Esperança
Novo Israel
Planalto
Ponta Negra
Redenção
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População
5.078
45.194
81.962
9.979
43.933
3.503
7.621
21.532
40.135
59.530
4.360
6.721
14.664
4.983
23.741

Área na

Densidade

Bacia (km²) Demográfica hab_km²
0,17
29.870,59
3,72
12.148,92
7,16
11.447,21
0,49
20.365,31
9,41
4.668,76
0,07
50.042,86
30,02
253,86
2,15
10.014,88
4,07
9.861,18
10,59
5.621,34
0,05
87.200,00
0,68
9.883,82
3,61
4.062,05
21,43
232,52
1,85
12.832,97

Renda Per Capita

Situação na Bacia
(R$)
916,21 Parcialmente
312,33 Parcialmente
558,25 Parcialmente
439,23 Parcialmente
294,08 Totalmente
370,89 Parcialmente
102,70 Totalmente
1.540,49 Totalmente
305,35 Totalmente
502,75 Totalmente
666,18 Parcialmente
345,21 Parcialmente
1.454,79 Parcialmente
4.865,76 Totalmente
533,63 Parcialmente

Santa Etelvina
Santo Augustinho
Tarumã
Tarumã-Açu
Fonte: IBGE, 2010.

26.209
3.311
27.763
12.003

6,78
0,06
38,25
48,72

3.865,63
55.183,33
725,83
246,37

321,53 Totalmente
522,60 Parcialmente
384,18 Totalmente
401,52 Totalmente

Considerando os setores censitários correspondentes aos bairros e a delimitação
da bacia, observa-se que é na Cidade Nova, Nova Cidade e Cidade de Deus que
apresenta maior concentração populacional, com aproximadamente 80 a 40 mil
habitantes respectivamente, sendo que tanto o primeiro quanto o último não estão
inseridos em sua totalidade dentro da área da bacia. Já os bairros como TarumãAçu, Tarumã, Ponta Negra e Lagoa Azul destacam-se por apresentar extensas áreas
e a menor densidade demográfica de todos os bairros, com menos de 725 habitantes
por km². É importante ressaltar que estes são bairros mais recentes, em processo de
ocupação e situados totalmente dentro da bacia, sendo os três últimos situados mais
próximos da margem esquerda do rio Tarumã-Açu. Se tratando da distribuição de
renda por bairro verifica-se que ela é mais elevada na Ponta Negra, com mais de R$ 4
mil per capita, seguido de Lírio do Vale e Planalto, com cerca de R$ 1.500,00. Já o bairro
da Lagoa Azul apresentou uma renda de apenas R$ 100,00 mensal.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a escala de mapeamento e os dados analisados da BHTA, verificase que há homogeneidade quanto aos sistemas físicos (geologia, geomorfologia,
pedologia e vegetação). Porém, nota-se que quanto aos aspectos socioeconômicos há
uma desigualdade na distribuição da densidade demográfica e de renda. Estas diferenças
estão associadas à presença da área urbana da cidade de Manaus, especificamente a
zona norte e oeste, sendo essa porção da bacia que ocorrem as maiores alterações nas
paisagens e no uso mais intenso dos recursos hídricos.
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O Brasil é o país que possui a maior bacia hidrográfica do planeta, concentrando
cerca de 12% de toda disponibilidade hídrica de água doce. Dessa quantidade, em
torno de 75% encontra-se na região Norte do país. A Amazônia é uma região altamente
sensível a água podendo em determinadas épocas sofrer eventos extremos como secas
ou enchentes, que podem causar danos e prejuízos de diversas ordens à sociedade. Para
o planejamento preventivo desses eventos extremos, se faz necessário ter conhecimento
do comportamento físico dos rios, com finalidade de se mitigar referidos eventos no
intuito de proteger vidas e salvaguardar bens de propriedade tanto pública como
privados.
Para Bartels et al. (2010) é de fundamental importância a disponibilização de
valores confiáveis de vazão com finalidades diversas, tais como (i) formação de séries
históricas úteis para o dimensionamento de obras hidráulicas, tais como barragens e
vertedores; (ii) alimentação de modelos hidrológicos de simulação na relação chuva
e vazão; e (iii) para o estudo de carga de sedimentos em suspensão em dado curso
d´água.
A medição de vazão é realizada por diferentes métodos, com determinação
da velocidade da água e o levantamento topográfico da seção transversal e definição
da área molhada do canal do rio. Pode-se proceder essa medição de forma direta ou
indireta. Entretanto, os métodos diretos têm uma logística complexa e custos elevados
o que torna o processo impossível de ser realizado diariamente o que não ocorre com
as medições indiretas, nas quais a vazão é determinada pela cota do rio e utilização de
uma equação matemática que relacione cota - vazão, conhecida como curva-chave da
seção transversal do rio (MARQUES, 2016, p.16).
Em uma seção transversal de um curso d’água, a relação que existe entre a vazão
e a altura da lâmina d’água (cota) é uma função denominada de curva de descarga,
ou curva-chave. Essa função é muito complexa e envolve características geométricas
da seção transversal considerada e características hidráulicas do canal (JACCON e
1
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CUDO, 1989). Ainda, Jaccon e Cudo (1989), é importante ressaltar que essa relação
de cota com vazão é específica para uma única determinada seção, não valendo para
outros trechos do rio que não incluem a seção considerada. A curva-chave pode ser
representada de três formas, sendo elas gráfica, matemática ou por meio de tabela.
Conforme prescrito na Lei das Águas, são Instrumentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos a Outorga do direito de uso dos recursos hídricos e a Cobrança pelo
uso dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). Para se realizar a Outorga como também
a Cobrança é necessário conhecer a disponibilidade de água no seu menor nível no
curso d´água em questão. A curva-chave se coloca com grande importância na análise
de vazão. Conhecida a vazão na seção do curso d´água, a gestão da bacia hidrográfica
poderá estabelecer percentuais de uso para as diversas finalidades de uso da água,
consuntivos ou não consuntivos e, consequentemente realizar a outorga e cobrança
pelo seu uso. Conforme Souza et al. (2014) para que se consiga atender de modo eficaz
e definir a quantidade que pode ser utilizada no atendimento das demandas existentes,
há necessidade de se conhecer a vazão do rio.
Para Santilli (2007) no Brasil o objeto de outorga foi adotado como instrumento
de garantia da qualidade e quantidade de água e como forma de disciplinamento dos
seus usos, evitando ou equacionando situações de conflitos e, conforme Rodrigues et
al. (2011), constitui-se, portanto, em um instrumento de fundamental importância para
o gerenciamento dos Recursos Hídricos.
Dessa forma, a curva-chave possui grande importância na gestão integrada dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, no sentido de poderem estabelecer uma vazão
mínima de utilização do recurso que contemple a outorga e o pagamento pelos seus
diversos usos. Mas, como destaca Chevalier (2004), diferentes funções matemáticas
podem ser empregadas no ajuste da curva-chave e, ainda, a utilização de ferramentas
de softwares torna bastante prático e rápido esse ajuste.
Com o presente trabalho objetivou-se verificar a utilização da curva-chave como
sistema de informação e monitoramento para a gestão de bacias hidrográficas, aplicada
à outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
A estação estudada foi a 13870002 LÁBREA (DNPVN), tipo fluviométrica, da
sub-bacia hidrográfica conjugada do rio Purus, da bacia hidrográfica do rio Amazonas.
O ponto da estação se situa à latitude S 7° 15” 0,00” e longitude W 64° 47” 0,00” e faz
o acompanhamento de uma área de drenagem de 226.000 km2, conforme especificado
no site da Agência Nacional de Águas (ANA).
2.2 Dados
Os dados utilizados para a pesquisa foram do Portal HIDROWEB, do Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), captados pela Rede
Hidrometeorológica Nacional (RHN). Os filtros trabalhados foram os campos das cotas
médias (m) e vazões médias (m3). As séries históricas analisadas foram do período de
1931 a 2016, totalizando 85 (oitenta e cinco) anos de informações hidrológicas.
2.3 Métodos
Aplicou-se a metodologia de Barros et al. (2014, p.6) para a definição da curvachave, que define uma equação matemática que represente as medições existentes,
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apresentando os menores desvios relativos às vazões medidas, ajustando-se, pelo
método dos Mínimos Quadrados, uma equação exponencial, conforme equação 1.
Q = a (h – h0)n

(1),

Em que Q é a vazão em m3/s; h é o nível d´água em m (leitura na régua); a, n e
h0 são constantes para o posto, a serem determinados; h0 corresponde ao valor de h
para vazão Q = 0.
O sistema de informação usado para a gestão dos dados da planilha do Portal
HIDROWEB foi o Microsoft Excel 2010. O suplemento de software SOLVER e o gráfico
de curva-chave foram os métodos para a análise da cota versus vazão do Rio Purus, de
acordo com os materiais supracitados como fonte de pesquisa.
A planilha com os dados totais do Portal HIDROWEB foi tratada para que
houvesse consistência de informação para a geração da análise e parametrização
adequada da curva-chave. Sem o ajuste fino dos campos, a análise resta prejudicada e
o estudo sem respaldo científico. O tratamento dado às informações foi a seguinte:
1) Verificação inicial dos campos contidos na planilha da estação
estudada 13870002 LÁBREA (DNPVN), a fim de melhor compreensão dos
procedimentos a serem adotados para a análise final;
2) Manutenção dos campos: data, cota média e vazão média; excluindo-se
todos os outros campos;
3) Conversão dos valores de cotas médias de centímetros para metros;
4) Organização por datas utilizando o menu DADOS, CLASSIFICAR E
FILTRAR - FILTRO, do Microsoft Excel 2010;
5) Utilização da função PROCV para procura e associação, por datas, das
cotas médias às vazões médias; e
6) Verificação de células vazias; com sua respectiva exclusão da data, cota
média e vazão média, a fim de gerar consistência na planilha para a análise
do gráfico de curva-chave.
Dessa forma, a consistência se manteve e o estudo prosseguiu de acordo com a
adequação requerida pelos parâmetros do suplemento de software SOLVER. Após o
tratamento dos dados, a vazão calculada foi realizada com a equação 1, em seguida,
o desvio quadrático da vazão média foi calculado pela função ΔQ = (Qobs – Qcalc)2
– esses cálculos sendo realizados para cada data de observação da estação; calculouse em seguida o somatório de todos os desvios quadráticos, ΔQ = (Qobsn - Qcalcn)2,
sendo n a representação de todas as ocorrências.
Observou-se que a função da vazão calculada, inicialmente, restou nula, pois o
SOLVER resolveu toda a parametrização, conforme a planilha já tratada.
Ao final dessas operações matemáticas, a função MÍNIMO foi utilizada para
auferir o valor da menor cota média registrada na estação em estudo; além da função
CORREL entre a vazão média e a vazão calculada, a fim de servir como campo de
parâmetro para o SOLVER.
Os valores das variáveis a, h0 e b foram aleatoriamente inseridos para um
efeito de não-vazio, pois tão logo o SOLVER foi parametrizado e acionado, realizou o
alinhado aproximado para gerar a curva-chave do rio Purus, de acordo com os dados
observados nessa estação.
O próximo procedimento do estudo foi a alocação de parâmetros no SOLVER.
O valor do campo DEFINIR OBJETIVO é o somatório de todos os desvios quadráticos.
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No campo PARA, marcado o valor MÍN. No campo ALTERANDO CÉLULAS
VARIÁVEIS, as células correspondentes ao a, h0 e b foram selecionadas. Em SUJEITO
ÀS RESTRIÇÕES, a condição h0 <= hmín foi inserida, ou seja, a célula correspondente
à cota base não poderia ser menor ou igual à célula correspondente à cota mínima.
A caixa de função TORNAR VARIÁVEIS IRRESTRITAS NÃO NEGATIVAS não
foi preenchida. Na opção SELECIONAR UM MÉTODO DE SOLUÇÃO, portanto, a
escolha restou em GRG NÃO LINEAR. Por fim, a função RESOLVER efetuou todos os
cálculos de aproximação.
3 RESULTADOS
A análise de uma curva-chave traz, em seu bojo, uma preocupação latente com a
hidrologia e curso de água. Afinal, os usos múltiplos de água são, atualmente, alvos de
constantes debates e normas que intentam lograr êxito pela preservação, conservação
e sustentabilidade ambiental. Além da análise hidrológica da curva-chave, portanto,
há outras ferramentas que fazem uso de outras variáveis que, em conjunto, fornecem
um arcabouço significativo de compreensões sobre a conjuntura complexa do meio
ambiente dos recursos hídricos. Essas informações, mesmo que muito técnicas, devem
ser trabalhadas e tratadas para que sejam expostas de forma a serem entendidas, tanto
pela comunidade científica quanto pela sociedade e tomadores de decisão.
Com a análise da curva-chave é possível obter-se as vazões para análises de
outorgas de uso dos recursos hídricos prevista na Lei Federal nº 9.433/1997, nas
atividades tais como, derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo
d’água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo
produtivo; extração de água subterrânea de aquífero para consumo final ou insumo de
processo produtivo; lançamento em corpo d’água de esgotos e demais resíduos líquidos
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d’água.
Segundo Pereira Filho (2003), a interpretação e análise das curvas chave devem
considerar todas as informações disponíveis, pesquisando-se históricos e relatórios
de inspeção, alterações da posição das réguas e das seções transversais, e possíveis
mudanças das condições de escoamento nas proximidades das estações. De acordo com
o que cita Sefione (2002), as principais dificuldades apresentadas na geração de uma
curva-chave são: (i) a relação cota x vazão não é perfeitamente estável principalmente
por causa dos processos cíclicos de erosão e assoreamento dos leitos dos rios que altera
o traçado e o comportamento da curva-chave; (ii) a maioria das estações apresenta
mais de um controle hidráulico em especial as que tem formato irregular, localizam
próximos a pontes, ou ainda as que estão sujeitas a extravasamento o que tem como
consequência uma descontinuidade da curva-chave e terá um ajuste menos preciso;
(iii) na maioria das estações há uma carência de medições principalmente de cotas altas
e uma má distribuição das medições ao longo do tempo o que dificulta a identificação
do período válido para a curva-chave.
No presente estudo a variável a da vazão calculada resultou em 206,8430624;
a variável b em 1,313710916; e a cota base h0 em 0,84. Dessa forma, a análise, via
SOLVER, encontrou a aproximação de todas as variáveis com os respectivos cálculos,
conforme o gráfico da Curva-Chave do Rio Purus. A função da linha de tendência,
estilo potência, gerada foi y = 83,019x1,5996 , com coeficiente de determinação R2 =
0,9778, ou 98%, caracterizando uma correlação muito forte entre as variáveis, onde
aproximadamente 2% da variabilidade da vazão não pode ser descrita (ou explicada)
pela variabilidade na cota e vice-versa, constante do gráfico.

604

Verifica-se que:
1) No presente estudo a cota-base corresponde à cota-mínima, por isso o
gráfico se encontra consistido com a realidade e não com uma projeção de
extrapolação cota-zero;
2) Há poucos pontos soltos de cota-vazão fora da margem de tendência, o
que traz uma consistência de dados no trecho de grande concentração;
3) As imprecisões de pontos fora-da-curva não têm padrão; estando situadas
tanto em cotas altas com vazões baixas, assim como em cotas baixas com
vazões elevadas;
4) A extrapolação, a partir da cota-vazão 20m-10.000m3 é significativa e
atribuída aos valores de cota vazão fora-da-curva, no que se refere às cotas
maiores que 20m; e
5) O trabalho de vazão observada e coleta de dados foi bem realizado,
excetuando-se os pontos já explanados.

Legenda: ▪ vazão medida; ▪ vazão calculada.
Fonte: Oliveira, 2019.

Algumas discussões podem ser traçadas a respeito do resultado da curva-chave
do rio Purus, tais como:
1) O gráfico de curva-chave gerado não é ad eternum, por isso deve ser
reanalisado periodicamente, conforme os novos dados hidrológicos, por
causa da ação antrópica, assoreamento e variações no clima, ambiente e
ciclo hidrológico;
2) O método de mínimos quadráticos, utilizado nesta pesquisa, para
a elaboração da curva-chave é um dos diversos métodos para analisar o
binômio cota-vazão;
3) Deve-se analisar a curva-chave com cautela e em congruência com
outras ferramentas de análise hidrológica, principalmente para os trechos
de extrapolação, e.g. equações de Manning, coeficientes de rugosidades,
entre outros;
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4) A curva-chave também ressalta a confiabilidade dos dados coletados e
trabalhados, devendo o pesquisador ou analista verificar a segurança da
informação.
A curva-chave gerada a partir dos dados observados, tratados e analisados,
demonstra a condição de obter-se a curva de permanência das vazões no rio Purus
e assim, atender a Resolução n° 01, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do
Amazonas – CERHAM, de 19 de julho de 2016, ex vi do artigo 24, II – tal seja, a garantia
de permanência de 95% da vazão, quando for solicitada para outorga (Q95). Essa
condição, mesmo que aparentemente elevada, garantem a saúde do curso de água e os
outros usos dos recursos hídricos, a fim de que ninguém seja privado de sua garantia
de acesso à água, nem mesmo para a dessedentação animal. A abundância de águas na
bacia do rio Amazonas não é desculpa para o uso irregular e desenfreado sem a gestão
adequada, pelo contrário, deve-se ater a regras estabelecidas e estar conforme as Leis
e Normas, Resoluções e Planos de Recursos Hídricos.
4 CONCLUSÃO
O presente estudo a analisou a utilização da curva-chave como sistema de
informação e monitoramento para a gestão de bacias hidrográficas, em cumprimento
à Política Nacional de Recursos Hídricos, particularmente no que se refere à Outorga
de uso de recursos hídricos.
A curva-chave, ainda que contestada por diversos autores é um instrumento
que se utiliza de parâmetros como cota e vazão e permite estabelecer uma visão de
cotas mínimas, médias e máximas de determinado curso d´água. Essa visão permite
o estabelecimento dos diversos usos do manancial, inclusive para a construção de
obras hidráulicas destinadas a mitigar o acontecimento de eventos extremos, podendo
ser utilizada como um instrumento de análise, altamente útil, para a tomada de
decisões relacionadas com a confecção de planejamentos de uso dos recursos hídricos,
particularmente no que tange à outorga de uso.
Por fim, em áreas de grandes dimensões, de acesso difícil e com carência de
dados como na bacia do rio Purus, esse tipo de abordagem se constitui em ferramenta
para a compreensão não só dos fenômenos hidrológicos, mas também da sua evolução
dinâmica.
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DESAFIOS DA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO AMAZONAS
Luciani Aguiar Pinto1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2
Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1. Introdução
As mudanças produzidas nos estados a partir da promulgação da Lei nº 9.433
de 08 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, provocaram a criação de
legislações, órgãos colegiados e políticas públicas voltadas para a gestão das águas em
todo o país.
O estado do Amazonas criou sua primeira lei de ordenamento da gestão das
águas em 28 de dezembro de 2001, com a instituição da Lei nº 2.712, que disciplinou
a Política Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceu o Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGREH). Posteriormente, em 2004, a referida
lei sofreu a primeira alteração dada pela Lei nº 2.940, sendo reformulada pela Lei nº.
3.167, de 27 de agosto de 2007, a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 28.678, de 27
de agosto de 2009, vigente até os dias atuais.
Nesse sentido, a experiência de gestão iniciada em 2001 divide-se em dois
momentos: de 2001 a 2010 e de 2011 até o presente. O primeiro período foi marcado
por tentativas de regulamentação da política, por meio da criação da primeira lei e
subsequentes alterações, bem como pela instalação de fóruns de discussão, como o
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e o Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Tarumã Açu (CBHTA), que fazem parte do SEGREH.
A partir de 2011, inicia-se um segundo momento com a integração da gestão
estadual à Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) por meio de convênio com
o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e com a Agência Nacional de Águas
(ANA), que culminaram no processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos
Hídricos e a adesão ao Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das
Águas (PROGESTÃO), iniciativas fundamentais e pioneiras para a implementação da
política estadual.
A entendimento desse processo de desenvolvimento da política estadual requer
uma análise da estrutura do SEGREH, dos Instrumentos de Gestão e o contexto hídrico
regional.
O objetivo maior do SEGREH é implementar a política estadual de recursos
hídricos, utilizando-se dos instrumentos de gestão. Sua base está alicerçada na PNRH,
instituída pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que também criou o Sistema
Nacional de Recursos Hídricos (SINGREH), estabelecendo um modelo de gestão
compartilhada, descentralizada e participativa.
Tal modelo foi adotado nas regiões brasileiras, incluso a Região Norte, a
qual possui peculiaridades que devem ser consideradas no estabelecimento de
políticas locais. Pois, enquanto os conflitos, em quase todas as regiões do Brasil, estão
1
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relacionados a problemas de ordem quali-quantativa dos recursos hídricos, o norte do
Brasil, que detém cerca de 70% dos recursos hídricos do país, possui, principalmente,
conflitos ligados à degradação de rios e igarapés, especialmente nos centros urbanos.
Contudo, apesar do inciso II do artigo 3º da Lei 9.433/97 dispor sobre a
“adequação da gestão dos recursos hídricos de acordo com as diversidades físicas,
bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país”
(BRASIL, 1997), analisando a Lei estadual nº 3.167/2007, observa-se que essa diretriz
legal não foi respeitada, uma vez que cria um sistema estadual semelhante ao nacional,
podendo ser o cerne do lento avanço da gestão.
Diante desse cenário, configurado pela baixa implementação dos instrumentos
da política, a fragilidade do próprio sistema e a ínfima participação social por meio dos
CBH’s, esse estudo discorre sobre a estrutura do sistema de gerenciamento de recursos
hídricos do estado do Amazonas, fazendo uma reflexão sobre o modelo de gestão
adotado e apontando algumas fragilidades que podem interferir na sua efetividade.
A execução desse estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica
e documental, que permitiu o aprofundamento do tema por meio de consultas
à literatura correlata à gestão de recursos hídricos, documentos técnicos e do
ordenamento jurídico concernente a gestão estadual. As estratégias para obtenção de
tais informações demandaram pesquisa das diferentes contribuições em livros, artigos
científicos, periódicos, relatórios, revistas, nacionais e internacionais que orientam
sobre o gerenciamento das águas, no nível estadual e nacional.
O levantamento de documentos técnicos orientou a pesquisa, principalmente,
na análise do nível de implementação dos instrumentos de gestão no Amazonas e os
programas, projetos e ações que estão em andamento. Os dados foram obtidos nos
órgãos públicos gestores, coordenadores e executores da política de recursos hídricos,
nacional e estadual, a exemplo da Agência Nacional de Águas (ANA), Ministério do
Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CERH/AM), dentre outros.
A pesquisa sobre a base legal foi fundamental para a análise do SEGREH, pois
são esses instrumentos jurídicos que embasam e orientam todo o funcionamento
do sistema. Dessa forma, foram consultados a Constituição Federal (CF), a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
a Política Estadual de Recursos Hídricos, e outras leis, decretos e resoluções correlatas.
2. Desenvolvimento
2.1 O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Amazonas
Os sistemas estaduais de gerenciamento foram adotados por todos os estados
brasileiros. No Amazonas, foi criado por meio da Lei nº 2.712, de 28 de dezembro de
2001, e atualizado pela Lei Estadual nº. 3.167, de 27 de agosto de 2007, tendo como
objetivos coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os
conflitos relacionados aos recursos hídricos e implementar a Política Estadual de
Recursos Hídricos. Além disso, compete ao SEGREH planejar, regular e controlar o
uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e, ainda, promover a cobrança
pelo uso de recursos hídricos (AMAZONAS, 2007).
Integrado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), os Comitês
de Bacia Hidrográficas (CBH’s), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o
Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM) e as Agências de
Água (AMAZONAS, 2007), o SEGREH tem o formato estabelecido pela PNRH. Isso
significa dizer que o arranjo institucional e o seu modelo de funcionamento foi replicado
pelo estado sem considerar as peculiaridades locais, como a alta disponibilidade
hídrca, a dimensão territorial e a capacidade estatal para gerir suas águas.
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Na Figura 1, destaca-se a representação do SEGREH como estabelecido na Lei
3.167/2007. Porém, Agências de Bacias, apesar de constarem nesse arranjo institucional,
não foram criadas, tornando o sistema incompleto.
Figura 1 – Representação da Estrutura do Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Amazonas.

Fonte: Amazonas, 2007, organização: Pinto, 2018.

2.1.1 O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas - CERH/AM
Criado por meio do Decreto nº 25.037, de junho de 2005, o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos do Amazonas é um órgão consultivo e deliberativo, com suas
funções estabelecidas no artigo 60 da política estadual. De acordo com a ANA (2013)
“as funções dos conselhos estaduais são semelhantes às do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNH), guardados a proporção e o respectivo domínio sobre as
águas dos estados, exercem funções de caráter normativo e deliberativo”. Da mesma
forma que, hierarquicamente, o CNH é a instância maior do SINGREH, os conselhos
estaduais são os órgãos mais altos dos Sistemas Estaduais, representando assim as
instâncias máximas desses Sistemas em âmbito estadual.
Inicialmente, o CERH/AM foi composto por 42 entidades membros, sendo:
Poder Público (20); Usuários (9); Ensino e Pesquisa (6); Sociedade Civil e outros
colegiados (7). Ao longo dos anos houve um esvaziamento da plenária e a participação
nas reuniões foi enfraquecida, levando o mesmo a passar por uma revitalização em
2012, com o intuito de melhorar a participação e a efetividade nas decisões, o que pode
ser observado na produtividade deste, conforme mostra o Quadro 1.
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Quadro 1 – Produtividade do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH)

Fonte: SEMA, organização: Pinto, 2018.

Os números acima mostram que a atuação do referido colegiado ainda se
apresenta insipiente, visto que em treze anos de funcionamento foram deliberadas
apenas cinco Resoluções. Também é fato que o conselho passou mais de dez anos
sem produzir qualquer normativo. Somente em 2016 as discussões sobre outorga
e divisão hidrográfica do estado deram origem às resoluções de nº 001, 002 e 003,
respectivamente.
O disciplinamento da outorga no estado é de fundamental importância,
principalmente pelo expressivo uso das águas subterrâneas. Já a divisão das regiões
hidrográficas foi criada para fins de orientar o planejamento e gerenciamento dos
recursos hídricos no estado. Mas, é importante ressaltar que uma das atribuições
precípuas do CERH é promover a articulação do planejamento dos recursos hídricos
com o planejamento das demais políticas relacionadas com meio ambiente, de uso e
ocupação do solo, saneamento, dentre outras.
2.1.1 Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Amazonas
De acordo com a Lei das Águas, os comitês de bacias são organismos de caráter
consultivo, propositivo e deliberativo. Seu objetivo precípuo é gerenciar os diversos
conflitos relacionados aos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica, numa
abordagem participativa. Não possui personalidade jurídica, podendo contar com
apoio técnico e financeiro de outros órgãos, como a Agência de Bacia e, na ausência
dessa, do órgão gestor de recursos hídricos.
O estado do Amazonas foi pioneiro na implantação de comitês de bacias na
Região Norte quando decidiu implantar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Taruma
Açu (CBHTA), no ano de 2006. Em 2014, novamente o estado investiu na criação do
segundo comitê, o CBH do Rio Puraquequara (CBHP).
Na busca de cumprir o sistema proposto em lei, o Amazonas está há mais de
10 anos persistindo em um modelo de gestão baseado nos comitês de bacias, sem,
no entanto, ter apresentado avanço. A lei é clara quanto ao importante papel da
descentralização e participação social por meio desses colegiados, porém uma análise
suscinta da produtividade de ambos os comitês, por meio das informações existentes
nos orgãos oficiais, entre o periodo de 2006 e 2017, mostra precária atuação. À exceção
de algumas discussões registradas em atas de reuniões plenárias, estes não produziram
instrumentos ou ações capazes de contribuir com a gestão das referidas bacias de
atuação. Pois, como destaca ANA (2011),
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“Os comitês após ampla discussão, aprovam em reuniões plenárias dois tipos de
instrumentos: Deliberação, quando se tratar de decisão relacionada às suas competências
legais e Moção, quando se tratar de manifestação de qualquer outra natureza, relacionada
às finalidades do comitê”.

Além disso, verifica-se que os “comitês de bacia têm poder de decisão sobre uma
série de questões importantes na sua bacia, como priorização de ações para aplicação
de recursos e definições sobre valores a serem adotados por ocasião do processo da
cobrança” (CARDOSO, 2003, apud MALHEIROS, PROTA e RINCON, 2013). Ademais,
tem a atribuição de acompanhar a elaboração e execução do plano da bacia e dirimir os
conflitos relacionados aos recursos hídricos, no contexto da bacia.
Com respeito ao CBHTA, as ações que constam em documentos oficiais estão
limitadas a uma “campanha de educação ambiental”, no mês de outubro de 2006,
que entrou na pauta da IV Reunião do comitê e também um documentário da bacia,
produzido com apoio de algumas instituições. Nota-se, também, que as pautas foram
superficiais, onde os temas tratados se referiam ao estabelecimento de calendário
das reuniões, aprovação das atas anteriores e informes. Outra questão observada é a
descontinuidade dos assuntos abordados. Em um dado momento houve menção ao
plano da bacia, mas na reunião seguinte, esse tema já não entrou em pauta.
Apesar disso, em 2014, foi instalado o segundo comitê no estado, o CBH do Rio
Puraquequara (CBHP), regulamentado pelo Decreto nº 37.412, de 25 de novembro de
2016, o qual ainda se encontra sem registro ou produção de qualquer de atividade.
Foram empenhados alguns esforços no sentido de buscar soluções para
inefetividade desses espaços. Em setembro de 2016, foi proposta pelo CERH a instalação
da Câmara Técnica de Comitês de Bacias e Regiões Hidrográficas (CTCOBRH), com a
missão de resgatar e reestruturar, não só o CBHTA, como também o CBHP. O trabalho
culminou com a eleição de uma nova diretoria para o CBHTA e a recondução dos
membros do CBHP aos cargos, pois já havia expirado o primeiro mandato desse.
Com as novas diretorias de ambos os CBH’s, esperava-se melhor desempenho
desses colegiados. Contudo, até o fim de 2017 o cenário permanecia semelhante aos
anos anteriores, sem atividades.
Diferentemente do protagonismo desses colegiados em alguns estados do sul
e sudeste do Brasil, o Amazonas não evoluiu com esse tão importante ente do sistema
de gerenciamento das águas. Isso reflete tanto na descentralização da gestão, quanto
na participação social junto ao SEGREH, pois o comitê é a base e o elo que garante
a participação das comunidades na política pública de recursos hídricos. Uma vez
que tais entes não se desenvolvem fica prejudicada a participação e representação dos
segmentos no sistema.
2.1.2 Os Órgãos do Poder Público
No que tange a implementação da PNRH, a atribuição do poder executivo
estadual e do Distrito Federal, corresponde a outorgar os direitos de uso de recursos
hídricos, regulamentar e fiscalizar os seus usos e realizar o controle técnico das obras
de oferta hídrica. Além disso, têm a competência de implantar e gerir o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos e promover a integração da gestão de recursos
hídricos com a gestão ambiental (GRANZIERA, 2006; BRASIL, 1997; ANA, 2013).
A participação e responsabilidades do poder público no sistema estadual foram
previstas nos artigos 62 e 63 da Lei 3.167/2007. O instrumento legal estadual nominou
o órgão gestor e executor da política e imputou uma série de atribuições a estes,
definindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SDS), atualmente SEMA, como órgão gestor e o Instituto de Proteção Ambiental
(IPAAM), órgão executor da política.
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A capacidade estatal para manutenção da equipe técnica que atua na gestão
é um fator relevante a ser considerado na avaliação do SEGREH. No Amazonas, as
equipes sofrem descontinuidade a cada mudança de governo, uma vez que nunca
houve concurso público voltado para essa área e os profissionais contratados, além
de não possuírem estabilidade, são em número insuficiente para atender à demanda.
Atualmente, o quadro funcional atuando nos dois órgãos (gestor e executor), é
composto por apenas 11 funcionários, sendo que apenas um é servidor efetivo, sete são
contratados e quatro são comissionados, nas áreas de engenharia florestal, ambiental e
agronomia, geologia e meteorologia.
A despeito das dificuldades, existem algumas ações em andamento, todas
financiadas pelo governo federal e coordenadas pelos referidos órgãos, que são
iniciativas pioneiras na gestão estadual. Dentre essas ações, destacam-se o Programa
de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO), que é um
programa de incentivo financeiro, que visa o pagamento por alcance de metas definidas
entre a ANA e as entidades estaduais e o Programa Nacional de Fortalecimento dos
Comitês de Bacias Hidrográficas (PROCOMITÊS) que tem o objetivo de contribuir para
o aperfeiçoamento da capacidade operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas
(CBH’s).
2.2 Os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
Os instrumentos de gestão são interdependentes e complementares do ponto
de vista conceitual e visam à promoção da proteção e recuperação das águas de uma
bacia hidrográfica. Calasans et al. (2003 apud NETO; SOUZA, 2017) afirma que existe
uma interdependência sequencial para a implementação dos diferentes instrumentos
da PNRH, iniciando preferencialmente pela elaboração do Plano de Recursos Hídricos,
o qual deve conter o enquadramento dos corpos hídricos em classes, as prioridades
para outorga de direito de uso e a definição de diretrizes e critérios para a cobrança.
Granziera (2006, p. 141) organiza tais instrumentos da PNRH em dois grupos:
um que se enquadra ao planejamento e outro ao controle administrativo. No grupo
dos instrumentos de planejamento, a autora inclui os planos de recursos hídricos, o
enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água e o sistema de informação sobre os recursos hídricos. No segundo grupo, estão a
outorga de direito de usos dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso.
A política do estado do Amazonas determinou nove instrumentos de gestão.
Além daqueles já mencionados, acresceu os Planos de Bacias Hidrográficas, o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos, o Zoneamento Ecológico-Econômico e o Plano
Ambiental do Estado do Amazonas, conforme dispõe o artigo 4º da Lei nº 3.167/2007.
Seus níveis de implementação estão apresentados no Quadro 2.
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Quadro 2 – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas
Instrumento
Plano Estadual de
Recursos Hídricos
Planos de Bacia
Hidrográfica
Enquadramento
Outorga
Cobrança
Fundo Estadual de
Recursos Hídricos
Sistema Estadual de
Informações
Zoneamento EcológicoEconômico
Plano Ambiental do
Estado do Amazonas

Âmbito

Órgão
Responsável/
Gestor/Executor

Status

Estadual

SEMA/IPAAM

Em elaboração

Estadual/Bacia
Estadual
Bacia

SEMA/IPAAM/
CBH
SEMA/IPAAM
SEMA/IPAAM
SEMA/IPAAM

Não implantado
Em implementação
Não implantada

Estadual

SEMA/CERH

Implantado parcialmente

Estadual

SEMA/IPAAM

Implantado parcialmente

Estadual
/Região/Bacia

SEMA/IPAAM/
SEPLANCTI

Elaborado parcialmente

Estadual

SEMA/IPAAM

Não implantado

Bacia

Não elaborado

Fonte: SEMA, organização: Pinto, 2018.

Mesmo não havendo limitação legal para o estabelecimento dos instrumentos
de gestão da política de águas, é razoável priorizar aqueles mais importantes para o
planejamento, considerando a capacidade de implementação do estado. Por exemplo,
caso o estado tivesse priorizado o plano estadual, haveria estudos das bacias, com
as demandas e disponibilidades, consequentemente gerando dados de outorga mais
confiáveis e um Sistema de Informação mais consolidado.
3 Considerações Finais
Considerando os 18 anos decorridos após a instituição da política estadual de
recursos hídricos, e constatando-se que a maioria dos instrumentos de gestão não
foram implementados integralmente, é urgente repensar o modelo de gerenciamento
estabelecido no Amazonas com base no SINGREH.
O SEGREH, formado por colegiados (CERH e CBH’s), órgãos gestor e
executor (SEMA e IPAAM), além de Agência de Bacias, apresenta dificuldades no
desenvolvimento da gestão no Estado. Isso pode estar relacionado a vários fatores,
dentre os quais destacam-se a disponibilidade hídrca, a dimensão territorial, a
capacidade estatal, com órgãos funcionando em situação precária, tanto em relação
ao suporte técnico quanto financeiro; a falta de articulação com outras políticas
relacionadas e instituições, dentre outros.
O fato de ser um estado abundante em água, gera uma falsa sensaçao de
inesgotabilidade desse recurso, tornando mais difcil sua valorizaçao pela sociedade.
Por outro lado, a extensao territorial requer uma estrutura governamental e do próprio
sistema, mais robusta para atender as demandas em todo o território amazonense. Tal
robustez pode ser viabilizada por meio de investimentos do poder publico destinados
a execução de estudos e ações, na contrataçao de profissionais, capacitaçao técnica e
aquisiçao de bens materiais.
Em relação ao fraco desempenho dos colegiados, que afetam diretamente a
participação social dentro do sistema, infere-se que o baixo nível de informação sobre a
política de recursos hídricos, a falta de entendimento da responsabilidade de cada um
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no processo de cogestão desse recurso natural, bem como o escasso aporte financeiro
por parte do estado, são fatores relevantes para o insucesso desses organismos e do
próprio SEGREH.
Vale destacar que a incompletude do sistema, com a inexistência de Agências
de Bacias, recai imediatamente no funcionamento dos CBH’s, visto que o suporte
financeiro para manutenção desses colegiados e para as ações necessárias no âmbito
da bacia está condicionado ao recurso advindo da implementação do instrumento de
cobrança, o qual não foi implantado no estado e nem há previsão de ocorrer. Isso já
obriga o estado a buscar alternativa para preencher essa lacuna existente no SEGREH.
Por outro lado, percebendo a dificuldade de alguns estados na implantação
e desenvolvimento desses colegiados, a Agência Nacional de Águas elaborou um
estudo denominado “Legado - 20 Propostas Para Aperfeiçoamento dos Marcos
Constitucional, Legal e Infralegal da Gestão de Águas no Brasil, Preparação para o
8º Fórum Mundial da Água’. Esse documento foi elaborado com a colaboração de
diversos atores do SINGREH, que apontaram pontos positivos e negativos da Política
Nacional de Recursos Hídricos, e produziram-se propostas para superar as lacunas
legais e institucionais, com o intuito de fortalecer e aperfeiçoar o mesmo. Dentre essas
propostas, está o reconhecimento de que existe dificuldade na adoção desse modelo
de comitês de bacias hidrográficas na Amazônia, corroborando, talvez, com um dos
motivos da inoperância dos CBH’s do estado.
O mencionado documento traz como proposta de resolução a implantação de
comitês de bacia feita “em recortes geográficos diferentes da totalidade da área de uma
bacia hidrográfica, e de forma incremental, se necessário, contemplando-se, assim, as
especificidades regionais, em especial as do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país”.
Esse reconhecimento pelo órgão executor da política no âmbito nacional muito
contribui para que o estado do Amazonas reconheça também essa deficiência no
SEGREH, especialmente em relação ao modelo de comitê implantado e adote outras
formas de viabilizar a descentralização e, ao mesmo tempo, a participação social de
uma maneira mais adaptada à realidade local.
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS BASEADO NUM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA:
BACIA DO RIO ARAGUARI - MG.
Sylvio Luiz Andreozzi1
Adriana Maria da Silva2

Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas

1 INTRODUÇÃO
Sabendo da relevância dos recursos hídricos para a existência da vida no planeta e
cujas relações estabelecidas são interdependentes, a gestão de recursos hídricos precisa
dispor, constantemente, de ferramentas modernas e ágeis que permitam a manipulação
e o processamento da grande quantidade de dados envolvidos. E considerando que
grande parte das informações processadas depende direta ou indiretamente de sua
localização no espaço, a utilização da tecnologia e recursos dos Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) torna-se praticamente obrigatória (POLIDORI et al., 2010).
Um SIG para gestão dos recursos hídricos no âmbito de um Comitê de Bacia
Hidrográfica, além de ser um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos
previstos pela legislação, também se apresenta como uma ferramenta eficaz de
disseminação das informações já disponíveis, através de uma base de dados capaz
de subsidiar a elaboração e atualização do Plano de Recursos Hídricos, otimizando
seu funcionamento e qualificando os resultados, assim como a tomada de decisão em
processos de planejamento.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Sancionada em 8 de janeiro de 1997 a Lei Federal nº 9.433,, conhecida como
“Leis das Águas”, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que objetiva assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, a utilização racional e integrada
dos recursos hídricos e a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos.
Para atingir os objetivos dispostos conta-se com os instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos: os Planos de Recursos Hídricos; o enquadramento
dos corpos de água em classes; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a
cobrança pelo uso de recursos hídricos e do Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos. (a compensação a municípios foi prevista também, mas não chegou a ser
regulamentada).
1
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Esses cinco itens são os necessários exatamente para instrumentalizar a política,
ou seja, há necessidade de se implementar todos eles para se alcançar os objetivos
previstos em consonância com os fundamentos declarados.
No entanto, na prática, os instrumentos acabaram por serem instituídos em
separado e de maneira independente, particularmente os planos passaram a ser
elaborados por empresas que, cumprindo o disposto nas normas regulamentadoras e
nos editais de contratação, produziram peças de estudo interessantes, com um número
significativo de informações, mas que de maneira geral se apresentam estáticos e
desvinculados, em pouco espaço de tempo, das alterações decorrentes da dinâmica
socioeconômica das bacias a que se referem.
Segundo informações constante no relatório Conjuntura dos recursos hídricos
no Brasil 2018 da Agência Nacional de Águas:
“Até o final de 2017 haviam sido elaborados 158 planos de bacias hidrográficas estaduais
em 16 UFs e 32 planos encontravam-se em elaboração em 10 UFs (Acre, Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Pág. 4 Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo). Os planos são coordenados e supervisionados pelos respectivos
CBHs.”

Da mesma maneira o enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso
preponderante, que deve ser um instrumento extremamente significativo para a
orientação de políticas de uso do território, ao receber formato de relatório, acaba por
ter o mesmo destino dos planos de uso dos recursos hídricos, quanto a sua condição
de contemporaneidade.
A concessão de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício
dos direitos de acesso à água, sendo que a integração com outros instrumentos da Lei
das águas está explicitado no seu Art. 13., que predispõe que “Toda outorga estará
condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e
deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado”.
A outorga é fundamental para a implementação do elemento de captação de
recursos financeiros para o funcionamento da política de gestão dos recursos hídricos
que é a cobrança do uso de recursos hídricos.
O processo de outorga possibilita a quantificação da disponibilidade dos
recursos hídricos que serão precificados para possibilitar, através da cobrança, a
captação de recursos financeiros que possibilitem o financiamento dos programas e
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.
Já o Sistema de Informações sobre Recursos, foi incluso na lei para coletar, tratar,
armazenar e recuperar informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes
em sua gestão, tendo como objetivos reunir, dar consistência e divulgar os dados e
informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, através
da atualização permanentemente das informações sobre disponibilidade e demanda
de recursos hídricos fornecendo subsídios para a elaboração e atualização dos Planos
de Recursos Hídricos.
Esses instrumentos, basilares para a gestão dos recursos hídricos a partir
do modelo adotado para a sociedade brasileira, se integrados em uma plataforma
dinâmica e em tempo real, propiciarão uma experiência única em termos de eficiência
e efetividade da participação dos atores e agentes envolvidos, bem como no retorno
à sociedade das demandas apresentadas em relação à boa governança dos recursos
hídricos, tão fundamentais para nosso desenvolvimento sustentável.
Essa integração é possível através da elaboração, configuração e implementação
de um sistema de auxilio a tomada de decisão baseado em algum tipo de Sistemas
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de Informação Geográfica, que proverá a comunicação entre os módulos específicos
ao mesmo tempo em que o enlace de dados se constituirá em um facilitador, através
do estabelecimento em tempo real de adequações às relações estabelecidas entre os
elementos da plataforma (inclusive os instrumentos da politica de recursos hídricos).
2.2 Sistemas de Informação Geográfica
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são sistemas computacionais que
auxiliam usuários a coletar, processar, editar, armazenar, gerenciar, compartilhar,
analisar, modelar, integrar e visualizar grandes volumes de conjuntos de dados que
possibilita entender relações, padrões e tendências espaciais, revelando o discernimento
entre os dados, ajuda na tomada de decisões fundamentadas e sólidas. Sua capacidade
de incorporar dados tabulares (metadados) ao espaço geográfico, anexando resultados
analíticos a locais de amostragem, possibilita o direcionamento de decisões e ações
(BURROUGH; MCDONNELL, 2015; ESRI, 2019; TIAN, 2016).
O componente mais importante e essencial em qualquer SIG são os dados, que
inclui conjuntos de dados espaciais e seus metadados associados (que descrevem o
conjunto de dados espaciais). Os dados são armazenados em um Sistema de Gerência
de Banco de Dados (SGBD), que permite o tratamento eficiente das informações,
garantindo a eficiência, integridade e persistência (CÂMARA; ORTIZ, 1998; TIAN,
2016).
Nesse sentido, a interação entre o SGBD e os dados (tabulares e espaciais) é
essencial na estrutura de funcionamento de um SIG, conforme mostra a Figura 1. O
inter-relacionamento entre os componentes da estrutura interna de um SIG permite
que o usuário, via interface (gráfica ou não gráfica), realize diversos procedimentos.
Pela possibilidade de inserção de novas informações, realização de consultas e analise
espacial, e a visualização e plotagem das análises, é possível fornecer ferramentas
computacionais (produtos) para que diferentes analistas determinem a evolução
espacial e temporal de determinados fenômenos geográficos, assim com as interrelações entre diferentes fenômenos (INPE, 2019; TIAN, 2016).
Figura 1. Arquitetura de Sistemas de Informação Geográfica.

Fonte: Adaptado de Câmara e Ortiz (1998) e INPE (2019).
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Observa-se uma tendência de integração dos Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) com os chamados Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) devido à
facilidade de inserção de informações (espaciais e não espaciais) e na aplicação em
diversas bacias hidrográficas sem necessidade de modificação na estrutura interna
do modelo. Existem uma série de softwares SIG com interface gráfica, a exemplo
do ArcGIS, da empresa Environmental Systems Research Institute (ESRI), um dos mais
reconhecidos na área, porém, com custos de aquisição e renovação bastante elevados.
Em contrapartida, existem iniciativas de implementação de tecnologias de caráter
gratuito e de código aberto, a fim de se possa permitir trocas de informações entre
programadores do mundo inteiro, como o QGIS, um SIG que suporta a manipulação,
análise e visualização de dados geoespaciais e da tabela de atributos associada
(KAYSER; COLLISCHONN, 2013)..
Nesse sentido, no âmbito da gestão de recursos hídricos, essa ferramenta pode
ir além da visualização, organização de dados e modelagem espacial, podendo realizar
um diagnóstico capaz de orientar qualquer processo decisório de forma mais objetiva
e eficiente.
2.3 Sistemas de Informação de Recursos Hídricos
Um dos maiores desafios para a gestão de bacias hidrográficas está na
estruturação de dados cartográficos de diferentes origens, natureza e formatos variados,
o que acaba por exigir diferentes processos de transformação e diferentes bancos de
dados. Nesse sentido, os SIGs se apresentam como ferramentas imprescindíveis para a
organização, análise e gerenciamento de dados para bacias hidrográficas (OLIVEIRA
et al., 2011).
Assim, para realizar a gestão das águas é fundamental que se exerça a gestão do
espaço geográfico naquilo que possa afetar, de forma direta ou indireta, a quantidade
e a qualidade desse recurso. Para isso cabe aos Comitês de Bacias e às Agências de
Bacias a elaboração de estudos, coordenação de projetos, mediação de conflitos,
gestão de recursos financeiros e outras ações relacionadas ao uso da água, tudo isso
supervisionado pelas agências de governo.
Suas necessidades exigem uma plataforma capaz de suportar um crescimento
gradual e modular, à medida que os desafios vão se colocando e novos projetos e
estudos vão sendo realizados, de apoiar os comitês de bacia na gestão das outorgas,
da elaboração de planos de recursos hídricos, tudo isso no mesmo ritmo em que as
ações e informações que são obtidas ou repassadas às agências do estado, responsáveis
pelo controle de suas atividades. E mais, esta plataforma deve estar preparada para
integrar os dados geoespaciais às demais informações que são essenciais para todo
esse fluxo operacional.
Um SIG voltado à gestão de recursos hídricos permite a elaboração de mapas
com layers (temas/camadas/níveis) de informação que podem se sobrepor uns
aos outros, fornecendo uma imagem ou mapas compostos de, por exemplo, tipos
de uso, identificação do enquadramento e de áreas vulneráveis, visualizar áreas de
conflitos, representar o presente, planejar atividades futuras e ainda identificar onde
sucessivos impactos podem cumulativamente afetar uma área em particular. É, ainda,
uma ferramenta fundamental para a prática do planeamento dos recursos hídricos,
visando sua proteção, preservação e os usos múltiplos, através da análise da situação
atual, passada e futura, a depender da qualidade dos dados e da habilidade dos seus
utilizadores.
Existe hoje um grande esforço na implementação de Sistemas de Informações
Geográficas de recursos hídricos, a exemplo o Sistema Nacional de Informações sobre
Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA, alguns sistemas dos órgãos de recursos hídricos
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de vários estados da Federação e de algumas bacias hidrográficas, a exemplo o projeto
SIGA Rio das Velhas, da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, e o projeto SIGA
CEIVAP - Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, todos atuando na coleta, processamento, análise e oferta de
informações com referência geográfica, cujos recursos se apresentam como poderosas
ferramentas para tomadas de decisões.
2.4 Integração dos Instrumentos de Gestão no ambiente SIG
O caráter técnico incorporado pela política de recursos hídricos explicita
a necessidade de se dispor de estudos, pesquisas científicas e monitoramentos
contínuos nas tomadas de decisão, especialmente no que diz respeito às condições da
disponibilidade do recurso hídrico e aos resultados e impactos de seus programas,
projetos e atos (PEREIRA; JOHNSSON, 2005).
A observação de estratégias para o planejamento e para a implementação dos
instrumentos de gestão instituídos pela Lei das Águas e o funcionamento do sistema
criado, é condição fundamental para o seu adequado gerenciamento. Nesse sentido,
destaca-se o potencial da geotecnologia para a gestão dos recursos hídricos e sua
contribuição para garantia do caráter democrático da decisão, uma vez que facilita
a assimilação de grande volume de informações pelos representantes dos órgãos
colegiados e pela sociedade em geral.
Mesmo que os instrumentos de gestão possuam objetivos de aplicação e tempo
de implantação distintos e sejam utilizados para alcançar diferentes fins, os mesmos
possuem interrelações nas suas diferentes fases.
Além da precisão e velocidade nas análises pontuais, um SIG oferece diversas
possibilidades de conexão dos instrumentos gestão através da integração de suas
bases de dados, englobando inteligência hídrica, geográfica e documental, formando
as ligações entre o sistema e sua operação.
A partir de manipulações e cruzamentos de dados é possível elaborar análises
espaciais e estabelecer correlações entre os instrumentos de gestão. É possível obter
conhecimento das disponibilidades hídricas e indicadores de qualidade (redes
de monitoramento), das classes em que os corpos de água estão enquadrados, do
cadastramento das demandas (usos e usuários outorgados), da implementação das
ações estabelecidas no plano de recursos hídricos através dos recursos obtidos através
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dentre tantas outras possibilidades.
As tomadas de decisão sobre gestão de outorga, eventuais racionamentos,
enquadramento de cursos de água por classes de uso, trechos com restrição de uso,
controle de cheias, tratamento e diluição de efluentes, ações prioritárias, adoção
de medidas de contingência e outras precisam dispor de bases de informações
sistematicamente organizadas e atualizadas (PORTO; PORTO, 2008).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Elaboração do Plano de Recursos Hídricos com uso do SIG, um novo modelo
Além de considerar os Sistemas de Informações como um de seus instrumentos
de gestão, a Política Nacional de Recursos Hídricos os considera como base essencial
para a correta aplicação de todos os demais instrumentos, de forma eficaz, segura e
justa (PORTO; PORTO, 2008).
O que se propõe, portanto é, através dos instrumentos tecnológicos associados a
operação de um Sistema de Informação Geográfica possibilitar uma dinâmica positiva
na aquisição, tratamento e disponibilidade de dados que permitam um auxilio a
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tomada de decisão, mais rápida, menos burocrática e mais assertiva, inclusive sobre o
ponto de vista da precisão de localização, podendo tomar medidas mais adequadas a
realidades locais mais específicas.
Isso impacta em se abandonar o modelo tradicional de elaboração dos planos
de uso dos recursos hídricos, que mesmo com a previsão legal de perspectivas de
curto, médio e longo prazos para a implementação de medidas e ações, acaba por ser
limitados pelas temporalidades de revisão de suas previsões, metas e recomendações.
A adoção de um sistema integrador dos instrumentos previstos na Política
Nacional de Recursos Hídricos na administração de uma bacia hidrográfica, baseado
em um Sistema de Informação Geográfica. objetiva tornar a gestão da bacia mais
eficiente do ponto de vista financeiro, transparente, conectada com as dinâmicas
socioeconômicas e mais eficaz em propiciar aos usuários e a sociedade em geral
resultados mais eficazes na busca de um desenvolvimento sustentável.
No caso da Bacia Hidrográfica do rio Araguari, pretende-se implementar
um sistema de auxílio de tomada de decisão que integre as bases de dados
relacionadas a outorga, e cobrança, a informações hidrográficas e hidrológicas,
fisiográficas e socioeconômicas (demografia, infraestrutura, uso do solo) alimentando
permanentemente o Comitê da Bacia Hidrográfica possibilitando a interferência
positiva continua e constante no Plano de Recursos Hídricos e no enquadramento dos
corpos de água em classes, para retirar esses instrumentos fundamentais das prateleiras
da estante e torná-los mais ágeis e fidedignos a realidade, e que no caso mineiro, em
decorrência do Decreto Estadual nº 46650, de 19 de novembro de 2014, que aprovou
a Metodologia Mineira de Caracterização Socioeconômica e Ambiental de Sub-bacias
Hidrográficas, denominada Zoneamento Ambiental Produtivo – ZAP, permite através
da adoção de uma parte de sua metodologia uma integração aos atores locais em nível
de bacias afluentes, possibilitando um maior envolvimento da comunidade, bem como
uma precisão maior no estabelecimento de metas locais e seus respectivos programas e
ações.
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ANÁLISE TEMPORAL DE USO E COBERTURA DA TERRA NA SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO POTI-PIAUÍ-BRASIL
Dra. Livania Norberta de Oliveira1
Dra.Eugênia Cristina Gonçalves Pereira2
Dra. Maria Lúcia B. Cruz3
Eixo 1: Planejamento e Gestão de Bacias Hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O processo de apropriação dos recursos naturais em bacias hidrográficas tem
ocorrido muitas vezes desrespeitando as características físico-naturais das paisagens e
comprometendo o ecossistema existente.
A intervenção antrópica sobre o sistema ambiental, a partir do avanço das
técnicas de apropriação dos elementos naturais, efetivou a imposição de mecanismos
externos (não-naturais) ao sistema ambiental. Essas regras são capazes de atuar nos
funcionamentos da estrutura e dos processos do sistema ambiental, por meio da
imposição de dispositivos que determinam o fluxo de matéria e energia, regulando as
relações dos atributos dos elementos e, consequentemente, sua morfologia (TRICART,
1977; CHRISTOFOLETTI, 1999; SIMON, 2007).
Para Bertoni e Lombardi Neto (1999), a classificação da capacidade de uso do
solo busca estabelecer diretrizes para um aproveitamento mais eficiente da terra. Com
isso, dividem-se as terras produtivas em três categorias: A) Terras próprias para todos
os usos, inclusive cultivos intensivos; B) Terras impróprias para o cultivo intensivo,
mais aptas para pastagens e reflorestamento ou manutenção da vegetação natural;
C) Terras impróprias para cultivo, recomendadas para proteção da flora, fauna ou
recreação.
Para Lepsch (2002) o grau de capacidade de uso da terra irá indicar qual
intensidade máxima de cultivo pode ser aplicada a determinado solo, sem que sua
estrutura seja comprometida, degradada ou ocorra perda de seus nutrientes por efeito
da erosão.
A bacia hidrográfica do rio Poti possui uma extensão total aproximada de 52.270
km2, envolve porções territoriais dos Estados do Ceará e do Piauí. No entanto, está
inserida em sua quase total extensão no Estado do Piauí, onde se estende por 38.797
km2, e abrange trinta e oito municípios, dos quais nove estão localizados na área do
baixo curso, incluindo a capital Teresina. Tal fato leva a possibilidade de ocasionar
efeitos negativos aos recursos naturais existentes, em detrimento da ocupação irregular
da área e do manejo inadequado desses recursos.
Diante disso, objetiva-se neste estudo identificar e mapear numa escala temporal
de trinta anos (1985 e 2015) os aspectos de uso e ocupação da terra na área do baixo
curso do rio Poti, com vistas à evolução dos problemas ambientais associados. Assim
como, propor subsídios ao planejamento e gestão territorial da área
1
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2 METODOLOGIA
O método neste estudo é de caráter descritivo e de reconhecimento, numa
perspectiva metodológica qualitativa e quantitativa, por dar ênfase à situação de
exploração dos recursos naturais na área do baixo curso da bacia hidrográfica do rio
Poti, em contraposição às obrigações associadas ao estado de comando e controle
estabelecidos pela legislação ambiental brasileira.
Para fazer a análise temporal das características de uso e cobertura do solo do
baixo curso do rio Poti, optou-se por fazer uma comparação em distintos cenários, a
partir dos anos de 1985 e 2015. As imagens foram georreferenciadas em coordenadas
SIRGAS 2000, editadas nos softwares SPRING 5.2
Para a identificação do uso e cobertura da terra em 1985 foram adquiridas
imagens pelo satélite Landsat-5, através do earthexplores.usgs.gov, da órbita 219,
ponto 64, tomadas nos dias 06 de agosto de 1985, utilizou-se a composição das faixas
espectrais 3-Blue, 4-Green, 5-Red. Já a imagem referente ao ano de 2015 foi adquirida
pelo satélite Landsat-8, da órbita 219, ponto 64, tomadas no dia 06 de agosto de 2015,
utilizou-se a composição das faixas espectrais 4-Blue, 5-Green, 6-Red. Ambas as
imagens com distância de 30 metros.
Os elementos-chave utilizados na interpretação foram os padrões da vegetação,
as características do relevo, a padronagem da rede hidrográfica e a tipologia de uso da
terra. Esses elementos da paisagem e suas inter-relações são percebidos em virtude de
uma visão integrada, alcançada por meio das composições multiespectrais coloridas
que combinam três faixas do espectro eletromagnético.
A legenda foi previamente elaborada em caráter preliminar e sucessivamente
aperfeiçoada, na medida em que progrediam as interpretações, conjugadas ao
reconhecimento da verdade terrestre por meio dos trabalhos de campo e tendo com
parâmetro as classes determinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Nos diferentes tipos de áreas de nascentes, deram-se a perceber algumas
características comuns e outras que individualizavam cada uma delas em face de
diferenciações quanto ao arranjo de combinações entre os componentes naturais e/ou
transformados pela ação antrópica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 caracterização do baixo curso da sub-bacia do rio Poti
Para delimitação da área do baixo curso do rio Poti, levou-se em consideração
especialmente a drenagem do rio Poti a partir do trecho em que se torna perene,
observadas a partir de visitas in loco. Constatou-se que o baixo curso possui uma área
de aproximadamente 4.600 km2, correspondendo a cerca de 11,30 % do total da bacia
hidrográfica, trecho considerado a partir do município de Beneditino até a sua foz em
Teresina (Figura 1).
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Figura 1 – Drenagem da bacia hidrográfica do rio Poti e localização do baixo curso

Fonte: Oliveira, 2018

Para demonstrar as características de uso e cobertura do solo do baixo curso
do rio Poti optou-se por fazer uma comparação entre um período de trinta anos,
correspondente aos anos de 1985 e 2015 para melhor corresponder aos objetivos
propostos.
Destaca-se que a área em estudo está localizada na região Meio Norte do país, a
qual apresenta uma faixa de transição de vegetação, em decorrência das condições de
clima e relevo. Assim, para esta pesquisa foi classificada a vegetação da seguinte forma
com base nas visitas in loco e conhecimento da área: vegetação rala (de baixo porte,
associada ao tipo caatinga), vegetação mista cerrado/cerradão (com características
desses dois tipos de fitofisionomia) e a vegetação mista cerrado/carnaúba (floresta
dicótilo-palmácea).
Observa-se na figura 2, que houve uma redução considerável da cobertura vegetal
mista de maior porte, a qual está associada às características de cerrado/cerradão na
margem de 9% e cerrado/carnaubais de 2%, principalmente nas proximidades do
leito principal do rio Poti e contribuintes. Entretanto, houve um aumento de 13% da
vegetação caracterizada como rala, a qual passou a ocupar 45% da área de estudo,
principalmente nas proximidades do leito principal do rio e onde se identificava solo
exposto, em consequência principalmente das intervenções antrópicas no decorrer do
tempo. Assim, se observa uma alteração na cobertura vegetal da área, por motivos
diversos, porém com caráter eminentemente econômico.
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Figura 2: Mapa de uso e cobertura da terra do baixo curso do rio Poti em 1985 e 2015

Fonte: Oliveira, 2018

Observa-se ainda na figura 2 o aumento da área antrópica agrícola (12%) nas
margens do rio Poti e seus tributários no setor N-NO e S-SE da bacia em estudo. A
atividade predominante no baixo curso do rio Poti é do tipo agricultura temporária
associada à pecuária extensiva, com o propósito de atender à demanda atual e futura
de alimentos, impulsionando o aumento da área cultivada. As principais culturas
agrícolas desenvolvidas são: arroz, feijão, melancia, manga, cana-de-açúcar, mandioca
e milho. Algumas delas são desenvolvidas pela técnica de vazante nas margens do rio
Poti, em áreas de preservação permanente (APP).
No Quadro 1, observam-se as principais culturas agrícolas desenvolvidas
pelos municípios do baixo curso da bacia em estudo referente ao ano de 2013, cuja
produtividade está acima de uma tonelada por hectare. Dessas culturas, somente a
castanha de caju possui produção do tipo permanente. Já o cultivo da melancia, do
arroz e do feijão ocorre sob condições de sequeiro no período chuvoso e sob vazante. O
primeiro caracteriza-se como um cultivo tradicional, onde são plantados em consórcio
com outras culturas alimentares como o milho e a mandioca, ou de forma isolada no
período de dezembro a março, devido à sazonalidade das chuvas. O segundo cultivo
ocorre durante todo o ano.
Quadro 1: Produção agrícola no baixo curso da Bacia hidrográfica do rio Poti-Piauí

Fonte: IBGE, 2015
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Destaca-se que a produção do cajueiro na área em pesquisa está relacionada
ao tipo de solo, desenvolvendo-se bem em solos profundos, férteis e areno-argilosos,
podendo ser cultivado em solos de textura média (EMBRAPA, 2010).
Já o arroz, considerado o produto de maior importância econômica em muitos
países em desenvolvimento, é uma cultura que apresenta grande capacidade de se
adaptar a diferentes condições de solo e clima. Os principais sistemas de cultivo no
baixo curso da bacia do Poti é o irrigado por inundação e o de sequeiro (EMBRAPA,
2010).
A cana de açúcar produzida na área de estudo é cultivada, principalmente,
próximo à Teresina, tendo em vista as particularidades do clima. O plantio acontece
entre os meses de agosto e fevereiro, considerada a época mais seca do ano na bacia. Para
tanto, os produtores fazem a aplicação de herbicidas, para um bom desenvolvimento
do plantio da cana, podendo comprometer o solo e sua resiliência.
O feijão pode ser cultivado em quase todos os tipos de solos. De um modo
geral, desenvolve-se em solos com regular teor de matéria orgânica, soltos, leves e
profundos, arejados e dotados de média a alta fertilidade (EMBRAPA, 2010). No baixo
curso é cultivado principalmente nas áreas ribeirinhas, cujo manejo inadequado do
solo e a retirada da vegetação natural comprometem a capacidade de resiliência desse
ecossistema.
A mandioca se adapta melhor em solos arenosos ou de textura média, onde se
tem melhor condição para produção de raízes uniformes e com boa estrutura, o que
facilita a colheita. Já em solos argilosos devem ser usados com restrições, pois podem
prejudicar o crescimento, causar o apodrecimento e dificultar a colheita das raízes. A
mandioca possui brotação e desenvolvimento lentos na fase inicial da cultura, o que
acarreta pouca proteção ao solo e, consequentemente, deixa os mandiocais sujeitos a
acentuadas perdas de solo e água por erosão (FIALHO e VIEIRA, 2011).
Cabe destacar que culturas como o feijão e mandioca perdem mais solo e
água por erosão do que o arroz, que por sua vez perde mais que o milho e a cana-deaçúcar. Para tanto, o parcelamento do solo para o cultivo dessas culturas pode reduzir
as perdas do solo por erosão, devendo considerar a largura das faixas determinadas
conforme o declive do terreno, o tipo de solo e cultura (BERTONI e LOMBARDI, 2010).
Quanto à fertilidade do solo, além do controle da erosão, são necessárias outras
práticas que reponham os elementos nutritivos, controlem a combustão de matéria
orgânica, diminuam a lixiviação, controlando, em parte, as causas de depauperamento
do solo (ANSELMO, 2011).
Destaca-se que a maneira sustentável de manejo do solo com o propósito
de manter sua capacidade de resiliência, deve ocorrer de forma que a demanda de
insumos não exceda a capacidade natural de regeneração do solo, mesmo com o uso
de técnicas rudimentares. Por isso, torna-se um dos grandes desafios da atualidade
aumentar a produção da terra sem provocar sua exaustão. Para tanto, é necessário
o controle do uso e ocupação do solo, por meio da restrição e da fiscalização das
atividades antrópicas, como forma de proteger os mananciais, sobretudo identificando
as áreas mais vulneráveis à contaminação, de forma a promover um controle do uso
do solo, mantendo sua capacidade de resiliência frente aos usos existentes.
Apesar das medidas preventivas de uso do solo já desenvolvidas por diversas
pesquisas (VOLLMER et al., 2015; ANSELMO, 2011), ainda se observa o manejo
inadequado, com o uso indiscriminado do fogo, do pastoreio esgotante e desmatamento
descontrolado, o que provoca desequilíbrio ecológico, alterando o ciclo hidrológico,
sendo comum tais práticas na área em pesquisa.
As atividades desenvolvidas na área em estudo, com exceção da cidade de
Teresina, em sua maior parte são para a manutenção de pequenos produtores agrícolas,
que utilizam técnicas rudimentares. Nota-se em geral que estes produtores realizam a
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queimada da vegetação, sem qualquer preocupação conservacionista. De modo geral,
os morros são muito procurados para o plantio de milho, feijão, mandioca e arroz,
expondo o solo ao processo erosivo.
Observou-se em visita de campo que a técnica de roçados feitos pelos agricultores
na área do baixo curso do rio Poti, muitas vezes não levam em conta a inclinação do
terreno, bem como as culturas em geral não cobrem e não protegem suficientemente
os solos. A ausência do traçado de curvas de nível amplia o potencial erosivo, havendo
assim excepcionais condições para o processo de degradação do solo.
No baixo curso do rio Poti, devido à sazonalidade da vazão do rio, é comum no
período de baixa vazão suas margens serem utilizadas para o cultivo de feijão, milho
e melancia pela população. Tal atividade é desenvolvida a partir do desmatamento
da margem, com posterior queimada para o plantio (Figura 3), ocasionando o
comprometimento do solo e consequentemente do rio, deixando-o vulnerável ao
assoreamento pelo carreamento de material mineral, bem como outros processos
erosivos.

Fonte: Oliveira, julho de 2014

Assim, o processo de expansão agrícola é considerado um dos fatores que
mais causam danos ambientais às áreas ribeirinhas, como a destruição e ocupação de
habitats e a extinção de espécies, além de causar a contaminação da rede hidrográfica
por agrotóxicos e outros insumos (SANTOS et al., 2013; LIANG et al., 2015).
A presença de rebanhos animais no pasto acarreta forçosamente a compactação
dos solos elevando o potencial erosivo hídrico (TELES et al., 2011). Durante o período
chuvoso, os solos já compactados durante a estiagem, possuem reduzida capacidade
de absorção da água e esta passa a escoar sobre a superfície, carreando o material solto
e provocando escavações, gerando sulcos que podem se transformar em voçorocas,
comprometendo gravemente o solo. Este fenômeno é mais frequente sobre os
Latossolos, comuns na área de pesquisa entre a cidade de Demerval Lobão e Teresina.
Nas planícies de inundação do rio Poti, o terreno é do tipo areno argiloso. Este
aspecto favorece a exploração desse material para construção civil por meio de dragas,
muitas delas em funcionamento sem o licenciamento ambiental para atividade, situação
muito comum no trecho do rio Poti entre a cidade de Demerval Lobão e Teresina.
As atividades extrativas minerais realizadas nos baixos planaltos e nas margens do
rio Poti, somadas à ocupação humana intensa e desordenada nos municípios recém
citados, têm provocado desmatamentos, comprometendo a biota, provocando em
consequência os desequilíbrios ambientais.
Destaca-se que a erodibilidade do solo varia conforme suas propriedades, ou seja,
está associada a sua vulnerabilidade ou suscetibilidade a erosão, sendo influenciada
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pelo manejo, mais que qualquer outro fator. Bertoni e Lombardi Neto (2010) relatam
que para avaliar a tolerância de perda do solo os procedimentos adequados devem
considerar sua profundidade, a relação textural entre os horizontes superficiais e os
subsuperficiais, a escolha dos horizontes no perfil, o período de tempo para desgastar
a quantidade de solo da unidade de superfície, além do cálculo da quantidade de
terra por unidade de superfície, considerando o critério para a relação textural entre os
horizontes.
Os limites de tolerância adotados ao uso e manejo do solo não impõem restrições,
mas balizam nas escolhas das técnicas a serem adotadas, tornando-se importante no
planejamento para sua conservação e resiliência.
Quanto ao aspecto urbano, observa-se também que precisamente em várzeas e
planícies de inundação foi onde se estabeleceu a maior parte das cidades no Brasil, cuja
população sofre periodicamente os danos das cheias dos rios. Isto não é diferente para
a capital piauiense, Teresina, a qual se encontra na confluência de dois importantes
rios federais, o Parnaíba e o Poti.
Em função do acelerado processo de urbanização ocorrido nos últimos anos,
Teresina tem crescido acima da sua capacidade de atender às necessidades sociais
de seus habitantes. O surgimento de bairros, seguidos de um grande número de
loteamentos irregulares construídos em áreas impróprias para habitação, como a
margem dos rios, lagoas e encostas ocasiona problemas de drenagem, erosão do solo,
intensificação do assoreamento dos rios, além da disseminação do lixo no solo e na
água (Figura 4).

Figura 4: Assoreamento do rio Poti em no perímetro semiurbano de Teresina

Fonte: Oliveira, julho de 2014

Dessa forma, ao explorar o solo, o ser humano retira a vegetação, rompe
com o arado a superfície do terreno para semear as espécies vegetais úteis às suas
necessidades, então o processo erosivo adquire velocidade e intensidade. Enquanto a
natureza transforma a rocha em solo de forma lenta, o desgaste do solo pelo mau uso
acontece de forma acelerada. Tal desequilíbrio tem comprometido a sustentabilidade
do solo para manejo e consequentemente a capacidade de recuperação do ambiente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados observa-se no período analisado que o baixo curso do rio
Poti passou por alterações no ambiente, tendo uma redução da vegetação de maior
porte em função principalmente das formas de uso e cobertura da terra. Constatou-se
também ser comum o uso das áreas ribeirinhas pela população rural para o cultivo de
vazante, de produtos como: feijão, milho, arroz, melancia, dentre outras. Tal atividade
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ocorre em detrimento destas áreas apresentarem solos propícios para desenvolvimento
da agricultura de ciclo curto. Contudo, o manejo inadequado dos recursos naturais,
nas margens do rio, oferece riscos e implica na sustentabilidade e manutenção do
ambiente.
O desenvolvimento sustentável, como é bem conhecido, deve considerar de
modo transversal e equilibrado as dimensões ambiental, social e econômica recorrendo
sempre à melhor tecnologia disponível para atingir os objetivos preconizados.
Dessa forma, a partir do estudo das formas de uso e cobertura do baixo curso do rio
Poti, verifica-se a relevância de um planejamento das formas de manejo dos recursos
naturais da bacia, a qual deve adotar uma abordagem de integração dos aspectos
ambientais, sociais, econômicos e políticos, buscando aumentar a produtividade de
forma a não comprometer a bacia de drenagem.
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CONSTATAÇÕES INICIAIS DAS MUDANÇAS NO FUNCIONAMENTO
HIDROGEOGRÁFICO NA VOLTA GRANDE DO RIO XINGU, COM A
OPERAÇÃO DA UHE BELO MONTE
Eder Mileno Silva De Paula1
Alexandre Augusto Cardoso Lobato2

Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
A Amazônia brasileira vivenciou e vivencia fortes modificações nas suas
paisagens, que repercutem em mudanças climáticas regionais e globais (Nobre et
al., 2007). A exploração hidroelétrica promove impactos naturais irreversíveis, com a
diminuição da correnteza e do fluxo de sedimentos de rios, mudanças na temperatura
e qualidade da água, interrupção de fluxos biológicos e desflorestamento, além de
proporcionarem impactos sociais, tais como especulação imobiliária e disseminação
de doenças (Souza, 2000).
Ainda que a produção de energia por hidrelétricas seja considerada
ambientalmente sustentável, algumas das regiões submetidas a empreendimentos
hidrelétricos passaram por um retrocesso econômico, social e ambiental (Müller,
1995). Este fato pode ser observado nas regiões amazônicas que receberam as grandes
hidrelétricas de Balbina, Tucuruí e Samuel, que proporcionaram catástrofes do ponto
de vista socioambiental (Rodrigues, 2013; Fearnside, 2015).
A Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S.A), empresa estatal responsável
pela produção e distribuição de energia em território brasileiro, nos anos 1980 planejou
construir 79 usinas hidrelétricas no Brasil, a maioria seria implementada nos principais
afluentes do Rio Amazonas (Becker, 1990). A Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte
fazia parte desse planejamento e está sendo construída desde 2011 no Baixo Rio Xingu
e entrou em operação parcial em 2016.
Antes da UHE Belo Monte, o trecho fluvial do Baixo Rio Xingu podia ser
subdividido em “a montante da Volta Grande do Xingu”, “Volta Grande do Xingu
(VGX)” e “foz do Rio Xingu”. A “Volta Grande do Xingu” em 2007 foram considerados
áreas de “prioridade extremamente alta para conservação” (Brasil, 2007) pelo Ministério
do Meio Ambiente (MMA), em virtude da sua importância biológica para Amazônia.
Por conta da magnitude da intervenção no corredor fluvial, a construção
e operação da UHE Belo Monte impactam na dinâmica do fluxo fluvial de energia
(capacidade de erosão, transporte e deposição), matéria (água, areias, siltes, argilas,
húmus) e informação (dispersão da flora e fauna) do Rio Xingu. Os desdobramentos
já podem ser percebidos nos meios bióticos, abióticos e nas comunidades indígenas e
ribeirinhas.
No trecho do reservatório, com o armazenamento de água e a consequente
mudança da cota fluviométrica, inundou-se permanentemente parte da planície
fluvial do Rio Xingu e afluentes; ampliou-se a deposição de sedimentos; aumentou-se a
disponibilidade de água subterrânea com a elevação do lençol freático; e provocaramse mudanças na temperatura das águas. No trecho a jusante do barramento Belo
1
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Monte, a quantidade de água é semelhante à original, entretanto ocorrerá restrição
de sedimentos, que ampliará a capacidade de erosão e transporte. Na Volta Grande
do Xingu, com a construção do barramento Pimental, repartiu-se a vazão da água do
Rio Xingu e inibiu o fluxo de sedimentos, modificando a relação entre a capacidade de
transporte e de erosividade do escoamento.
Esta pesquisa teve o objetivo de analisar as consequências da exploração
hidroelétrica na hidrogeografia da Volta Grande do Xingu, através de análise
geossistêmica (Sotchava, 1977; Souza, 2000; Rodrigues e Silva, 2013) de dados
climáticos e hidrológicos, de mapeamentos geológicos, geomorfológicos, dos tipos
de solos, dos usos da terra e da cobertura vegetal, e estabelecendo correlações com
informações obtidas em atividades de campo e pesquisas bibliográficas. Os resultados
indicam como o funcionamento hidrogeográfico da Volta Grande do rio Xingu após a
construção da UHE Belo Monte, hidroelétrica que tem a sua operação a fio d’água.
Método
A análise de paisagens, construída pela geografia física, busca compreender
a estrutura, funcionamento, evolução, estabilidade e vulnerabilidade ambiental das
paisagens através de metodologias sistêmicas e holísticas, com objetivo principal
de subsidiar o planejamento e a gestão dos usos e das ocupações, de acordo com as
potencialidades e limitações dessas paisagens.
O funcionamento da paisagem é compreendido como a sequência estável de
processos que atuam permanentemente na formação da paisagem, o fluxo da Energia,
Matéria e Informação (EMI), e que garantem a conservação de um determinado estado
da paisagem em um tempo (Diakonov, 1988). As conjugações e conexões das paisagens
de níveis hierárquicos diferentes formam o que se denomina por estrutura funcional
da paisagem, as quais se unem mediante a ação dos fluxos horizontais e verticais
(Zvonkova, 1995).
Com a revisão teórica dos principais conceitos relacionados à Geoecologia
da Paisagem e identificando trabalhos que aplicaram esse método de análise, foram
catalogadas informações bibliográficas e cartográficas de diversas instituições públicas,
sendo basilares as pesquisas da estrutura geoecológica do Baixo Xingu (De Paula et al.,
2016), e para o entendimento do das funções e dos fluxos das unidades de paisagens,
Christofoletti (1980; 1999), Cunha (2008), Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2013).
As análises foram subsidiadas por informações coletadas em campanhas de
campo realizadas entre os anos de 2015 e 2019, em períodos de “cheia” (dezembro
a maio) e de “vazante” (junho a novembro) no baixo Rio Xingu. Os dados de
chuvas, temperaturas máximas, médias e mínimas coletadas pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET), de cotas médias fluviométricas e vazão são da Agência
Nacional de Águas (ANA), os quais foram analisados em De Paula et al. (2016) e De
Paula e Silva (2019) para meses dos anos de 1984 a 2014 e nesta pesquisa analisou-se
dados diários de cotas fluviométricas e de vazão entre os anos de 2010 e 2019.
A área de estudo, a Volta Grande do Xingu, encontra-se na sub-bacia do
baixo curso do rio Xingu, em trecho do rio entre a sede do município de Altamira
e a comunidade de Belo Monte. De Paula et al. (2016) mapearam as unidades
geoecológicas em análises sistêmica e holística das inter-relações dos componentes da
paisagem (clima, recursos hídricos, geomorfologia, geologia, solos, cobertura vegetal
e usos da terra), e hierarquizaram nas categorias domínio, província, distrito, regiões e
geoecológicas.
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Resultados e Discussão
Paisagens de gênese fluvial têm o funcionamento geossistêmico em primeiro
nível dependente da quantidade de energia (vazão da água, capacidade de transporte)
e matéria (areias, siltes, argilas, húmus) que o fluxo fluvial erode, transporta e deposita.
Os fluxos são responsáveis pelo deslocamento e as vias preferenciais
de intercâmbio e transmissão de EMI, sendo sua distinção fundamental para o
entendimento do funcionamento geoecológico da paisagem (RODRIGUEZ, SILVA;
CAVALCANTE, 2013). O fluxo fluvial é diretamente influenciado por mudanças
antropogênicas, meteorológicas e climáticas, regionais e globais. Na Amazônia,
acréscimos da pluviometria provocados pelo fenômeno meteorológico La Niña
aumentam o fluxo de EMI pelos canais fluviais; e de forma contrária, o El Niño diminui
a pluviometria, reduzindo o fluxo fluvial.
Nos períodos de vazante, as paisagens fluviais amazônicas têm comportamentos
distintos dos períodos de cheias, entretanto, a mudança do funcionamento geoecológico
se dá ao longo do ano, de forma gradual.
Quando a cota fluviométrica do Rio Xingu encontra-se próxima do seu nível
mínimo normal, as unidades de paisagens fluviais ficam totalmente emersas e, no
nível máximo normal ou excepcional, ficam somente emersas áreas mais elevadas de
algumas ilhas e das planícies de inundação.
Quanto ao fluxo de águas subterrâneas, contribuem com o fluxo fluvial do canal
principal do Rio Xingu em momentos de restrição de chuvas e, de acordo com De
Paula et al. (2016), as características geológicas das regiões geoecológicas Superfícies
Aplainadas Transamazônica e Xingu, Superfícies Aplainadas Trincheira do Bacajá
e Superfícies Aplainadas São Félix do Xingu restringem a disponibilidade de águas
subterrâneas, quando compara-se com as demais regiões geoecológicas presentes na
sub-bacia do Baixo Rio Xingu.
As mudanças antropogênicas podem tanto aumentar ou diminuir a quantidade
de EMI. Para o contexto da sub-bacia do Baixo Rio Xingu, o desflorestamento, a
mineração de areia e, principalmente, as barragens da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo
Monte modificam o equilíbrio dos fluxos de EMI e, consequentemente, a dinâmica
da evolução geoecológica. As mudanças por consequência do desflorestamento
das Florestas Ombrófilas são a diminuição da infiltração da chuva, o aumento do
escoamento superficial, a lixiviação dos solos e a ampliação da carga de sedimentos
dos rios e igarapés. Já a mineração de areia para construção civil retira sedimentos que
seriam transportados até a foz do Xingu, comprometendo a formação de antepraias e
dunas submersas e a manutenção das praias fluviais.
Em 2011 iniciou-se o processo de instalação da UHE Belo Monte (Figura 1) e em
2016 teve-se o início de sua operação a “fio d’água”, que promoveu o rompimento do
equilíbrio do rio, devido à magnitude da intervenção do corredor fluvial (Cunha, 1995;
2008; Coelho et al., 2014).
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Figura 1. Mapa do Funcionamento Hidrogeográfico da Volta Grande do Rio Xingu Amazônia Centro-Oriental

Foram construídos dois barramentos para UHE Belo Monte: Pimental e Belo
Monte, que proporcionam diversas respostas de fluxos de água e sedimento a jusante
dos barramentos. A relação entre a capacidade de transporte e a carga de sedimentos
liberada do reservatório, em conjunto com a relação entre erosividade do escoamento
e erodibilidade das margens do rio, deve determinar mudanças que a longo prazo
produzirá um novo estado de equilíbrio fluvial (Brandt, 2000; Cunha; 2008).
Todos os barramentos afetam as descargas naturais de água de alguma forma,
ou seja, há redução de fluxo para a maioria dos barramentos fluviais com consequente
redução da potência de fluxo e da capacidade de transporte de sedimentos, resultado
do armazenamento e da evaporação da água (Higgs e Petts, 1988; Brandt, 2000). A
jusante do barramento Belo Monte e a jusante do barramento Pimental o fluxo fluvial
tem restrição de sedimentos, pois entre 90 e 99% dos sedimentos serão capturados
pelos barramentos construídos (Grimshaw e Lewin, 1980; Cunha, 2008; Williams e
Wolman, 1984).
Com a restrição de sedimentos a jusante dos barramentos da UHE Belo Monte,
tem-se o início da erosão da calha fluvial para se restabelecer o equilíbrio com a
capacidade de transporte. E, de acordo com Cunha (2008), a erosão avança alguns
quilômetros por ano.
A construção do barramento Pimental repartiu a vazão da água do Rio Xingu
e inibiu o fluxo normal de sedimentos, modificando a relação entre a capacidade de
transporte e de erosividade do escoamento na Volta Grande do Xingu. Assim, a água
que flui por ela não tem a mesma disponibilidade de sedimentos para transportar, o
que implicará na ampliação da erosão lateral e vertical desse trecho do rio, modificando
a planície fluvial.
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A vazão não é igual ao longo do rio (Christopherson, 2012), e pode ser observado
na Volta Grande do Xingu na comparação das medições de vazão realizadas na estação
fluviométrica UHE Belo Monte Mangueiras, localizada logo após o barramento
Pimental, e da estação Ilha da Fazenda, cerca de 15km desse barramento (Gráfico
1), por existir a diferença de forma do canal fluvial nos trechos mensurados e pela
ampliação da velocidade da água devido a pressão exercida pela massa d’água do
reservatório sobre o barramento Pimental.
Os dados da estação UHE Belo Monte Mangueiras (Gráfico 2) também
demonstram que a vazão é irregular durante o dia, aumentando e diminuindo seu
valor, diferentemente da vazão natural que aumenta progressivamente até o máximo
normal do período, para depois começar o processo de redução, provocando impactos
na rotina de vida da fauna, dos ribeirinhos e indígenas.
Gráfico 1. Gráfico com medições de Vazão da Estações UHEBM Mangueiras e Ilha da
Fazenda entre outubro de 2010 e dezembro de 2017.

Fonte: Norte Energia (2018).
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Gráfico 2. Medições da Cota Fluviométrica por horas dos dias 22/02 à 21/05/2019
entre 22 das Estações UHEBM Mangueiras e Altamira.

Fonte: BRASIL (2019).

Com o término da construção da UHE Belo Monte, previsto para 2019, serão
implementadas duas rotinas de vazões mínima para VGX (Gráfico 3), com objetivo de
garantir a continuação da navegação e do modo de vida dos ribeirinhos e indígenas
(Brasil, 2009), denominadas de Hidrograma de Consenso A e B. A quantidade de água
que flui pela Volta Grande do Xingu ainda é maior do que o proposto pelos Hidrogramas,
mesmo assim, esta quantidade não permite que os igapós sejam inundados e não
consegue transpor adequadamente o conjunto de cachoeiras do Jericoá, restringindo
a dispersão de espécies que sobem e descem o rio, comprometendo a sua alimentação
e reprodução e, consequentemente, modificando o modo de vida das comunidades
ribeirinhas e indígenas.
Gráfico 3. Gráfico com medições da Vazão Média da Estação Altamira da ANA e o
Hidrograma de Consenso A e B para Volta Grande do Xingu.

Fonte: Brasil (2009; 2019).
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A redução da quantidade de água que passa na Volta Grande do Xingu impacta
na navegação, obrigando os ribeirinhos e indígenas (por vezes) realizar trajetos
maiores, pois as embarcações não conseguem mais passar por determinados trechos.
O Rio Bacajá, que deságua na VGX, por não ser mais influenciado pela subida das
águas do Rio Xingu, teve sua velocidade aumentada no período de chuva (Jan-Mar),
o que tornou impraticável a navegação por propulsão humana, conforme relatado por
morador da TI Arara.
Conclusões
Paisagens de gênese fluvial têm o funcionamento geoecológico em primeiro
nível dependente da quantidade de energia (vazão da água, capacidade de transporte)
e matéria (areias, siltes, argilas, húmus), proporcionado pelo fluxo fluvial que, por sua
vez, está diretamente influenciado por mudanças antropogênicas, meteorológicas e
climáticas, regionais e globais. Assim, em período de chuvas acima da média, ocorre
excedentes de energia e matéria e é nesse momento funcional que as paisagens podem
iniciar um novo momento evolutivo.
O desflorestamento, a mineração e a pecuária são exemplos de intervenções da
sociedade na natureza que proporcionam o aumento ou a redução da disponibilidade
de energia e matéria do fluxo fluvial. Entretanto, os barramentos do rio para exploração
hidroelétrica têm a maior capacidade de desequilibrar o fluxo fluvial, provocando
mudanças substanciais no funcionamento das paisagens fluviais, a jusante e a montante
dos barramentos, e mesmo se a vazão for próxima à natural, os efeitos negativos das
obras de engenharia serão percebidos, primeiramente, na biota e em seguida no meio
físico.
A restrição de sedimentos a jusante dos barramentos dá início à erosão da calha
fluvial, buscando restabelecer a capacidade de transporte do rio. A erosão avançará
horizontalmente e verticalmente até ocorrer um novo equilíbrio entre capacidade de
transporte, erosão e deposição.
Os Hidrogramas de Consenso propostos para Volta Grande do Xingu devem
ser baseados na inundação dos igapós, mesmo que ela se dê de forma parcial, pois
somente com a inundação desses ambientes pode-se garantir a vida da fauna e
consequentemente o modo de vida das populações que dependem desse trecho do rio.
A inundação não deve ser súbita e nem durar pouco tempo, as águas devem aumentar
paulatinamente até o igapó ser inundado, permanecer inundado e em seguida diminuir
gradualmente até valores próximos do mínimo histórico para o trecho.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA MICROBACIA ALTO RIO JARAUÇU, BRASIL
NOVO-PA
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Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O processo de ocupação e uso do solo se dá de várias maneiras, seja influenciado
pelo governo, por questões econômicas ou de forma voluntariada, e dependendo do
uso desses locais a degradação desses espaços são alterados, ocorrendo de maneira
mais rápida.
As primeiras cidades da história surgiram no entorno de grandes rios, principais
fontes naturais de recursos hídricos para o homem. Conforme esses recursos se
esgotavam, devido à irregularidade do fluxo de água na superfície ou por qualquer
outro motivo, os povos migravam em direção a outras terras, buscando água para a
sua sobrevivência. (FABER, 2011).
Segundo Faustino; Ramos e Silva, (2014), a degradação ambiental é comum
nas cidades cortadas por importantes cursos d’água e de acentuado crescimento
econômico, dessa maneira cresce consigo a criação de grandes espaços para habitação
e ocupações diversas, a população, a urbanização e os problemas de uso e ocupação
dos solos.
De acordo com Leff (2001), a partir da segunda metade do século XX, o acelerado
crescimento econômico e industrial e os avanços científicos e tecnológicos trouxeram
consigo problemas ambientais que provocaram uma abrupta queda na qualidade
de vida da população mundial. Com os avanços tecnológicos e industriais o desejo
de consumo da população acaba aumentando, isso faz com que a poluição cresça de
forma descontrolada, principalmente na agricultura e pecuária.
Na Amazônia, de acordo com Becker (1990), o governo brasileiro implantou
redes rodoviárias e hidrelétricas, polos de desenvolvimento de agricultura, pecuária e
mineração que acabam promovendo a degradação da floresta e dos solos amazônicos.
Nota-se a perspectiva ambiental foi posta em segundo plano, isto porque, o processo
de integração da Amazônia de forma definitiva a esteira da reprodução ampliada do
capital, fez dessa base material, território para aplicação de capitais para produção,
tais como a pecuária, mineração e agricultura de exportação.
1
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No Brasil, a ocupação do território se deu através da substituição da cobertura florestal
nativa por atividades agropecuárias que constantemente baseava-se na exploração
desordenada dos recursos naturais, não levando em conta a sua importância ambiental e
a sustentabilidade. Esse processo histórico de ocupação tem sido o causador de diversos
problemas ambientais, destacando-se a expressiva redução da qualidade dos solos e a
intensificação da erosão hídrica, associados à diminuição da disponibilidade qualitativa e
quantitativa dos recursos hídricos (COUTINHO et al., 2013, p. 426).

Seguindo o contexto Amazônico, a microbacia hidrográfica do alto Jarauçu,
localizada no município de Brasil Novo/PA tem a pastagem como principal uso do
solo, constituindo a principal atividade econômica do município. Para que seja criado
áreas de pastagens, grandes áreas de floresta são retiradas, os solos expostos tornamse susceptíveis a processos erosivos que ocasionam o assoreamento de rios. A erosão
constitui um processo natural, entretanto a interferência humana altera este processo
natural, em geral, acelerando sua ação e aumentando sua intensidade (BASTOS, 2000).
A partir disso surge a necessidade de se entender e planejar melhor as
modificações, uso dos recursos hídricos e naturais da floresta Amazônica, bem como,
ter estudos que visam a gestão ambiental dessas localidades para que o uso delas seja
adequado aos seus limites ambientais.
De acordo com Faustino, Ramos e Silva (2014), a Política Nacional de Recursos
Hídricos, regida pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabelece as bacias
hidrográficas como unidades de estudos, objetivando o planejamento ambiental, e
assim determina algumas normas, por exemplo, para a gestão de recursos hídricos. O
planejamento de áreas que se encontram em grandes riscos se faz necessário devido à
grande quantidade de florestas ou de vegetação arbórea alteradas ou suprimidas para
dar lugar a pastagem, tal ação foi prejudicial aos cursos de água, no entanto, percebese que muitas dessas pastagens são abandonadas, mostrando que não há demanda
que justifique tamanha perda de cobertura florestal na Microbacia do Alto Jarauçu.
Nesse sentido o artigo teve como objetivo caracterizar a ocupação desordenada
da microbacia hidrográfica do alto Jarauçu, delimitando os problemas ambientais
significativos, com intuito de subsidiar a elaboração de planejamento ambiental da
área, essencial para o desenvolvimento sustentável local.
2 MÉTODO
Em um primeiro momento realizou-se pesquisa bibliográfica sobre Uso da Terra
e Impactos Ambientais, para fundamentar a discussão da pesquisa. Posteriormente,
foi construído um banco de dados com cenas do satélite Landsat 8 e 5 órbita/ponto
226/62, referente ao ano de 2008 e 2017, disponibilizadas pelo Sistema Geológico
Americanos - USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/). O software eCognition
Developer 64 foi usado na classificação de uso e ocupação do solo, e a análise espaçotemporal foi realizada com auxílio do software Qgis 2.18.24., sendo que a classificação
foi ajustada de acordo com atividades de campo realizadas na área de estudo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando o mapa de uso e ocupação do solo da Microbacia hidrográfica do
alto Jaracuçu percebemos que o uso do solo dessa área em grande parte é destinada
a áreas de pastagem, essas áreas de pastagem em 2008 na microbacia do Alto Jarauçu
(figura 01) correspondiam a cerca de 478,07 km², ao passo que a floresta abrangia
517,99 km². Percebe-se que a agropecuária para o ano de 2008 já ocupava grandes
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áreas, substituindo basicamente as áreas de floresta. No ano de 2017 vemos que as
áreas de pastagem tiveram um aumento significativo, ficando maior que a área de
floresta. A área de pastagem em 2017 é de 485,19 Km² e sua área de floresta é de 482,02
Km².
Por ocupar maior percentual de área, as pastagens, evidenciam a formação
de um ciclo de uso e ocupação da terra que causa problemas ambientais para essa
localidade, por ser predominantemente pecuária extensiva, sendo que a BR- 230
(Transamazônica) é importante vetor de escoamento da produção animal e agrícolas
para Marabá, Santarém e Itaituba (IDESP, 2013), a microbacia do alto Jarauçu é
importante ponto de ocupação e exploração.
Em relação aos dados obtidos mostrou-se que a microbacia do alto Jarauçu está
dentro de uma zona de consolidação de processos antrópicos, tendo como resultado
vários ciclos de apropriação da paisagem, o ciclo principal dessa localidade é a
pecuária extensiva, colocando a microbacia como área em potencial vulnerabilidade.
Por conta disso, é imperioso entender a dinâmica do uso e cobertura da terra, afim
de compreender quais as alterações possíveis nos componentes da paisagem para
auxiliar medidas de mitigação de impactos e de gestão territorial, tendo em vista que,
a desestabilização da paisagem por causas antrópicas é cumulativa se o movimento
de degradação e desorganização não cessa, os mais diversos problemas podem se
agravar, tornar até irreversíveis a ponto de comprometer maior parte da microbacia
do Jarauçu.
Figura 01: Mapa de Uso da terra e cobertura vegetal da microbacia hidrográfica do
Alto Jarauçu nos anos de 2008 e 2017.

Fonte: Autor.
A poluição causada pela agropecuária pode ocorrer de forma pontual ou difusa. A pontual
refere-se, por exemplo, à contaminação causada pela criação de animais em sistemas
de confinamento, onde grandes quantidades de dejetos são produzidas e lançadas
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diretamente no ambiente ou aplicados nas lavouras. Já a poluição difusa é aquela causada
principalmente pelo deflúvio superficial, a lixiviação e o fluxo de macroporos que, por
sua vez, estão relacionados com as propriedades do solo como a infiltração e a porosidade
(MERTEN; GUSTAVO; MINELLA, 2002, p. 35).

A poluição difusa é notória na área estudada, isso é devido ao grande
desmatamento causado para a criação de pastos, que acaba deixando o solo desnudo
facilitando assim o processo de lixiviação e de erosão causados também pela água
da chuva que quando em grande quantidade carrega maior quantidade de dejetos
causando também o assoreamento dos rios da localidade.
Segundo SEMMA (2013), Brasil Novo surgiu dentro do processo de colonização
da Amazônia, promovida pelo Programa de Integração Nacional – PIN, instituído no
ano de 1970 e implantado, a partir de 1971 como projeto de assentamento. A vegetação
do município é heterogênea, formada por campos, capoeiras, mata secundaria,
podendo destacar diversos tipos de florestamento, sendo que os solos característicos
da região é o Latossolo Amarelo (SEMMA, 2013).
Por sua característica, os latossolos de gênese antiga, são profundos e distróficos,
em Brasil Novo eles tem textura média, foram ocupados por vegetação florestal que
os protegia da exposição da radiação solar e da fragmentação de unidades estruturais
pela pressão das gotas de chuva. Evidente que, a coalescência protegia o solo da erosão
superficial, dificultava a formação de crostas, além de contribuir para diminuição do
runoff e a recarga de lençol freático.
A eliminação das áreas de floresta, especialmente nos pontos mais vulneráveis
como as vertentes íngremes com presença de drenagem perene, torna estas áreas ainda
mais vulneráveis. Por conta disso, percebe-se a existência de inúmeras voçorocas
ativas, denotando desestabilização da paisagem. A voçoroca da figura 2 está situada
dentro do imóvel rural na agrovila Princesa do Xingu, que tem as áreas de pastagem
como principal uso.
Figura 2: A voçoroca, onde se percebe as variadas colorações no solo e pouca vegetação.
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Na área de estudo, percebemos que a voçoroca chega a medir até 783 metros de
perímetro na área de colapso, podemos interpretar através de relatos de pesquisadores
da UFPA, que ocorreu uma vasta mudança na paisagem, antes sendo uma grande
área de pastagem e hoje se encontra com solo desnudo, de acordo com relatos de
moradores e alunos da UFPA e moradores da Agrovila Princesa do Xingu-PA, o rio
que antes era possível tomar banho nele foi assoreado deixando de existir a cada ano,
como podemos ver na figura 3.
Figura 3: Rio intermitente construído pela Voçoroca, com nascentes de água no entorno.

Com dados obtidos através da ferramenta Google Earth©, realizou-se análises
multitemporal entre os anos de 2014 e 2018 e tivemos como resultado um crescimento
considerável na voçoroca. No ano de 2014 a voçoroca tinha 13,45 m², já em 2018 sua
medida é de 18,75 m² tendo um crescimento de 5,30 m² em um período de 4 anos. Isso
mostra o quanto a bacia do alto jarauçu está sendo devastada, grandes áreas erodidas e
muitas outras em processo de erosão, além disso, alguns rios da localidade estão sendo
ameaçados de maneira preocupante.
Um dos principais objetivos das pesquisas em erosão dos solos é o de procurar
mitigar impactos ambientais, sendo que para a adoção de técnicas de conservação do
solo, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção (delachment),
transporte e deposição de sedimentos (GUERRA, 1994).
A importância de trabalhar com os recursos hídricos, mais precisamente com
bacias hidrográficas é devido aos elementos que a compõe, todos eles têm ligação e, se
um é afetado isso gera uma cadeia de vulnerabilidade e de grande fragilidade. Por isso,
segundo BORGES, (2002) e QUEIROZ, (2011), analisar o uso e a ocupação do solo nas
bacias hidrográficas vem sendo uma das maneiras mais eficientes para a constatação
de impactos no ambiente.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além das mudanças verificadas no uso e ocupação do solo temos também o
mau uso dos recursos hídricos, os impactos ambientais que estão sendo causados na
microbacia do alto rio jarauçu são de grande magnitude. As mudanças no decorrer dos
anos no alto rio jarauçu são significativas, em 2008 o solo exposto ocupa grande parte
da área, no ano de 2017 as áreas de pastagens ultrapassam consideravelmente as áreas
de floresta, parte dos pastos são abandonados não tendo mais nenhum tipo de uso.
Com os dados obtidos em campo e com a ajuda de ferramentas de sensoriamento
remoto vimos que as áreas de pastagens se encontram em maior parte na microbacia,
e muitas dessas áreas depois de alguns anos são abandonadas.
Os resultados da pesquisa mostram a importância de se estudar mais a área,
e além disso buscar meios que possam amenizar o uso inadequado do solo nessa
localidade e fazer com que moradores que utilizem essas áreas possam se conscientizar
sobre os problemas que estão sendo causados em grandes áreas.
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A GESTÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA PARAENSE:
CONSIDERAÇÕES INCIAIS SOBRE O MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.
Jane Carla dos Santos Sarmento1
Eder Mileno Silva de Paula2
Nadson de Pablo Costa Silva3
Marcia Aparecida da Silva Pimentel4
Eixo: 1. Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
Desde os anos de 1970 os problemas ambientais vêm ganhando destaque
nos fóruns internacionais, governamentais e não governamentais. A percepção dos
problemas ambientais que adveio com a modernização, e com o desenvolvimento do
capitalismo, trouxe à tona a maneira como o homem tem se relacionado com a natureza
ao longo da história (RODRIGUES, 2003, p. 16).
Dentro das atuais perspectivas sobre os problemas ambientais pode-se
argumentar que vários serviços ambientais gerados nas áreas litorâneas estão sendo
comprometidos, como o papel dos manguezais e dos estuários para a oferta de
nutrientes e reprodução das espécies litorâneas, ou simplesmente a preservação cênica
e balneabilidade dessas áreas para as atividades de lazer. Os problemas ambientais
encontrados nesta região decorrem dos múltiplos conflitos de uso, demandando ações
específicas para seu equacionamento (VOIVODIC et al, 2003, p.26).
Segundo Santos e Câmara (2002, p. 19) as áreas litorâneas apresentam
características funcionais para uso humano em atividades turística, de recreação,
petrolífera, portuária, agricultura e agroindústria, aquicultura, extração mineral,
extração vegetal, extrativismo, pecuária, pesca, reflorestamento, urbanização e zonas
de conservação. Tais usos emanam das pressões da ocupação urbana desordenada e
acarretam impactos a este patrimônio considerado nacional pela Constituição Federal
de 1988.
Como forma de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente, surge a
necessidade de que o desenvolvimento seja realizado de forma sustentável, ou seja, os
recursos naturais devem ser utilizados de tal forma que as futuras gerações possam
também usufruir de seus benefícios (SOUZA E SILVA, 2010,p.11).
Nesse sentido, os programas de gestão costeira incorporaram essa discussão e
passaram a orientar políticas desenvolvidas para o meio ambiente sob uma perspectiva
de sustentabilidade, ou seja, que o meio ambiente fosse considerado para além do
ponto de vista econômico como forma de garantir um meio equilibrado para as futuras
gerações (RODRIGUES, 2003, p 09). Logo, é a partir das diferentes práticas humanas
que se delineiam os problemas ambientais e é neste contexto que se evidencia a
necessidade de se operar a Gestão e Planejamento Ambiental.
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Diante disso, observa-se a necessidade de criação e implantação do sistema de
gestão ambiental que funcione, através da inserção e aplicação do planejamento, por
ser um instrumento que possibilita a minimização dos impactos negativos e o alcance
do desenvolvimento da espécie humana e dos recursos naturais de forma sustentável.
A ausência de estudos sobre a caracterização, potencialidades e limitações dos
componentes físicos e bióticos da paisagem, e a especulação dos setores imobiliários,
turístico, comercial e pesqueiro, sem um planejamento ambiental e estratégico
adequado vem implicando a problemas socioambientais, dificultando a atuação mais
eficaz do poder público e diminuindo a qualidade de vida local (ALMEIDA, 2008, p.
05).
Este trabalho, tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o tema
da gestão dos problemas ambientais no Municipio de Salinópolis - PA.
2 METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos aplicados para a realização deste trabalho
obedeceram alguns passos essenciais para sua concretização: revisão bibliográfica
acerca da temática; visitas de campo; análises técnicas dos conteúdos; e levantamento
fotográfico, de imagens de satélites e mapas.
O entendimento e compreensão que norteia esta pesquisa deram-se pela
efetivação de revisões bibliográficas que contemplam a discussão referente às zonas
costeiras, uso e ocupação da terra e Gestão e Planejamento Ambiental. A essência
desta revisão buscou fundamentar essa pesquisa em livros, dissertações, teses, artigos
científicos informações do IBGE e outras fontes relacionados à temática.
De acordo com Almeida e Neto (2013, p. 165) a área de estudo, Ilha do Atalaia,
está localizada no município de Salinópolis na região nordeste do Estado do Pará,
conhecida como Zona do Salgado, distante cerca de 220 km da capital do estado,
Belém do Pará. Esse município possui uma área de 219 km2, com população de
37.421 habitantes (IBGE, 2010). O fato de limitar-se a norte e a leste com o Oceano
Atlântico, colabora para que Salinópolis torne-se um dos balneários mais procurados
pela população paraense, principalmente de Belém, nas tradicionais e denominadas,
estações/sazonalidades “férias de verão” (“férias de julho”) e feriados prolongados
(BRITO, 2008,p.57). A ilha do Atalaia apresenta uma superfície de 30 Km², sendo 12
km de linha de praia e está distante cerca de 12 Km da sede do município (MENDES,
1995) (Figura 01).
Figura 01: Localização da área de Estudo.
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3 GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS COSTEIRAS
A zona costeira brasileira corresponde ao espaço geográfico de interação do ar,
do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis e não-renováveis, abrangendo
uma faixa marítima e uma faixa terrestre (Lei nº 7.661/1988) que integra o patrimônio
nacional, de acordo com a Constituição Federal de 1988. É notória a importância da
região litorânea do Brasil, tendo em vista sua extensão territorial, que compreende
uma faixa de 8.698 km de extensão, 17 Estados e cerca de 400 municípios, além de
sua alta densidade populacional, cinco vezes superior à média nacional (MMA, 2008;
IBGE, 2011).
Corresponde a um espaço físico, altamente dinâmico, com exuberante beleza
cênica, onde se encontram diversos ambientes, como manguezais, praias, restingas,
várzeas e campos inundáveis; que por um lado são considerados complexos, sensíveis
e vulneráveis às modificações ambientais, porém com elevada riqueza biológica e
funções ecológicas primordiais na cadeia da vida, abrigando um importante número
de espécies marinhas, estuarinas conhecidas, que são vitais para as atividades e
sustentabilidade das populações que usam esses recursos (PROST ; MENDES, 2001).
Como tema central dessa abordagem, o espaço costeiro é identificado como uma
área cada vez mais disputada, sendo que essa constatação orienta as providências no
sentido de não mais apenas ocupá-lo e/ou explorá-lo. Assim, de acordo com a política
de governo, através do Gerenciamento Costeiro, impõe-se a necessidade de sua gestão
(BRASIL, MMA, 1996).
A política pública do Gerenciamento Costeiro foi introduzida no país, na década
de 80, através de um planejamento de gestão integrada, descentralizada e participativa
dos recursos naturais e dos ecossistemas costeiros (BRASIL, 1988). Esta faz parte
integrante da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA e visa essencialmente a
orientar a utilização racional dos recursos na zona costeira, de forma a contribuir para
elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção do seu patrimônio natural,
histórico, étnico e cultural (MACHADO;KLEIN, 2006).
O ser humano, em seu processo de evolução e sobrevivência, vem ao longo
da história, acelerando os processos ecológicos e configurando novas dinâmicas no
ambiente. Estas dinâmicas são resultantes da relação do homem com o meio ambiente,
marcada pela constante busca de mecanismos para o suprimento de suas necessidades
e, consequentemente, pela exploração das fontes naturais (CARVALHO e OLIVEIRA,
2003).
Para Ressurreição (2018, p. 03) em meados do século XX verificou-se a
intensificação da urbanização na zona costeira através da mudança do padrão de
vida com o acúmulo de capital, com o processo acelerado de industrialização e a
intensificação no uso dos ecossistemas litorâneos. Em consequência disso, surgiu o
chamado grande boom turístico em áreas costeiras, determinado, em especial, pelo
aumento do poder de compra, que resultou na geração de classes sociais com poder
aquisitivo para adquirir segundas residências nas áreas litorâneas (RESSURREIÇÃO,
2018,p. 03).
Atualmente, as zonas costeiras caracterizam-se por serem alvos de grande
estresse ambiental, decorrente da crescente pressão exercida pelas diversificadas formas
de uso e ocupação antrópica da terra (ALMEIDA E NETO, 2013, p. 161). Do mesmo
modo, sofrem naturalmente fatores que potencializam esse processo de ocupação, que
provocam maiores riscos em relação a sua degradação ambiental. No Brasil, de acordo
com o IBGE (2003), 15% da população do país se localiza na região costeira.
O patrimônio natural contido na zona costeira do Brasil pode ser qualificado
como de grande valor ambiental, apresentando recursos altamente valiosos, tanto do
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ponto de vista ecológico quanto socioeconômico. Contudo, este patrimônio encontrase sob crescente risco de degradação, proporcionalmente à pressão da ocupação
antrópica desordenada (FREIRE, 2002).
Os problemas dos esgotos domésticos e do lixo resultantes do uso das zonas
costeiras são bastante preocupantes e exigem medidas imediatas. Outros pontos críticos
do processo de ocupação e uso que merecem destaque são: crescente especulação
imobiliária; mineração, com retirada de areia das praias e dunas; e, o crescimento
explosivo e desordenado do turismo sem qualquer planejamento ambiental e
investimentos em infraestrutura como, por exemplo, saneamento básico (ALMEIDA e
NETO, 2013, p. 164).
4 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NAS ZONAS COSTEIRAS
As transformações ambientais causadas pela sociedade são quase tão antigas
quanto a própria existência do homem. No entanto, foi a partir das décadas finais
do século passado que os impactos ambientais se tornaram mais intensos devido ao
elevado crescimento demográfico e ao alto grau da aceleração tecnológica. A partir da
década de 1970 surgiu uma maior preocupação por parte de governantes, organizações
não governamentais e sociedade civil em se discutir e implementar políticas voltadas
para planejamento e gestão ambiental em todo o mundo (BRITO, 2004).
Planejamento Ambiental é uma expressão recente, usada com maior frequência
nos últimos dez anos por uma boa razão: de 3 a 14 de junho de 1992, durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de
Janeiro, a ECO-92, foi criado o maior programa de planejamento ambiental que já se
imaginou: a AGENDA 21; que previa um planejamento em cascata do nível global,
para o nacional, regional (estadual), até o nível local (ou municipal), com o objetivo
de melhoria da qualidade de vida do ser humano e de conservação e preservação
ambiental (FLORIANO, 2004).
Assim, o principal objetivo do planejamento ambiental é conseguir alcançar
o desenvolvimento sustentável juntamente com a gestão ambiental integrada, de
forma que os riscos e impactos ambientais sejam minimizados, e a biodiversidade
dos ecossistemas sejam mantidas (SANTOS, 2004). Logo, o planejamento ambiental é
considerado como uma ferramenta de gestão para obtenção de objetivos comuns, uma
vez que permite analisar previamente a estratégia de uso e exploração dos recursos e
serviços ambientais.
A Gestão Ambiental pode ser definida como o processo de mediação de
interesses entre atores sociais, que agem sobre o meio natural e construído, a partir
do qual se define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais,
através de suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente e, também, como se
distribuem na sociedade os custos e benefícios decorrentes das ações destes agentes
(PRICE WATERHOUSE, 1992).
A exemplo de outras áreas do Brasil, nas últimas duas décadas, o litoral da costa
paraense vem apresentando forte incremento no uso e ocupação, em decorrência de
suas características fisiográficas e seu vasto potencial para os mais variados tipos de
uso (ALMEIDA E NETO, 2013, p. 161). Nesse contexto, a ilha do Atalaia, localizada no
Município de Salinópolis, vêm sendo explorado sem qualquer critério de ordenamento
de ocupação e avaliação detalhada sobre estes impactos ambientais, sendo fundamental
a contribuição como que subsidiem a gestão e o planejamento ambiental.
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6 PROBLEMAS AMBIENTAIS E A GESTÃO NA ILHA DO ATALAIA
O município de Salinópolis é um exemplo de lugar onde existem uma acelerada
transformação da paisagem que se acentua partir da década de 60 do século passado
com o aparecimento de segundas residências. Segundo BRITO (2004, p. 68) formas e
funções antigas na cidade começaram a serem substituídas por processos em bairros
periféricos e áreas centrais passando a ser objeto de preocupação do Estado, que
investe em uma melhoria das infra- estruturas, com objetivo de atender aos novos
consumidores dos espaços da cidade como os veranistas, e contribuir para a valorização
e fabricação do lugar, incentivando atividades do turismo.
Temos aqui o turismo como fator importante nas modificações na paisagem na
ilha do Atalaia. Segundo Coriolano (2001, p. 37), “o turismo, ao se apropriar do solo e
usá-lo de forma específica, modifica a paisagem existente e dá origem a novas formas
urbanas”. A atividade turística revaloriza e requalifica espaços, criando e remodelando
paisagens, causando assim mudanças sociais, espaciais, culturais e ambientais. O
turismo, que vem se desenvolvendo de forma irregular e desordenado do ponto de
vista socioambiental, descaracteriza a faixa litorânea de Salinópolis pela implantação
de grandes condomínios e hotéis em loteamentos mal planejados, estes em crescente
expansão no município (CAVALCANTE, 2001).
Para Brito (2008, p. 38) a paisagem da ilha do Atalaia além da ação de processos
naturais, também tem sido alvo da intervenção humana com maior intensidade,
a partir da rodovia PA-444 Salinópolis-Atalaia e da ponte que liga a cidade à praia.
Ainda segundo este autor a ponte foi construída antes das resoluções normativas
do Conselho Nacional de Meio Ambiente- 1985 (CONAMA), o que acarretou uma
ocupação desorganizada, quando se definiu e seccionou uma franja de mangue no final
da ponte sobre o rio Sampaio, e também ao ocupar uma área de migração de dunas no
trecho final da estrada. Assim, foram construídas casas de alto padrão (figura 01 e 02)
em áreas de preservação ambiental como os manguezais, restingas, dunas etc., que são
ocupados em consequência do processo de urbanização desenfreada do Município.
Figura 01: Ocupações próximas as dunas.

Figura 02: Casas próximas ao limite da

praia.

Fonte: Acervo da autora

A ilha do Atalaia, de acordo com o modelo de Wright E Short (1984, apud Souza,
2012, p. apresenta características típicas de praias dissipativas, sendo, então composta
por areias finas, apresenta baixo gradiente, ondas com quebra do tipo deslizante ou
progressiva, uma larga e bem desenvolvida zona de surfe e vários sistemas crista-ecalha paralelos à linha de costa. A dinâmica e os padrões geomorfológicos da praia da
Atalaia apresentam falésias ativas e dunas fixas e móveis (SOUZA, 2012, p. 42).
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Com a breve observação do ambiente na ilha do Atalaia, foi possível evidenciar
que está ocorrendo a descaracterização da paisagem, através de um processo de erosão
em toda área costeira da praia do Atalaia (figura 03). De acordo com Ranieri E ElRobrini (2016,p. 141) dunas foram devastadas e aterradas para ocupação de imóveis,
ruas, inclusive com pavimentação asfáltica, e para loteamentos causando, entre outras
coisas, alteração do regime de fluxo das águas subterrâneas. Ainda segundo esses
autores a excessiva água retirada dos poços construídos em residências, barracas
de praia, hotéis e pontos comerciais está comprometendo o aquífero superior pelo
processo de cunha salina, causando a salinização da água, além de sua contaminação
(Figura 04).
Figura 03: Erosão na Praia

Figura 04: Esgoto construídos na areia da praia

Fonte: Acervo da Autora

Como podemos perceber a ilha do Atalaia está muito susceptível as mudanças
ambientais e paisagísticas. No entanto, mesmo com a implantação da unidade de
conservação os problemas ambientais continuam a ocorrer, principalmente causados
pelas atividades antrópicas, representada pela atividade turística, que tem sido o
agente de maior modificação da paisagem litorânea (SOUZA E SILVA, 2010, p. 15).
Para Brito (2004, p. 68) é a partir dessas novas formas de uso e ocupação da
terra, que vem provocando alterações em suas paisagens principalmente decorrentes
de ações urbanizantes. São alterações como essas que fazem com que, aos poucos,
Salinópolis adquira feições parecidas às de cidades litorâneas de dimensões maiores,
onde o interesse de especuladores imobiliários acaba falando mais alto e infelizmente
contribuindo para a transformação do lugar (BRITO, 2004.p 68)
Na lei orgânica do município de Salinópolis, Lei Nº 001, de 29 de setembro
de 2011, o Art. 44, relacionado as competências municipais estabelece: Compete ao
Município prover a tudo que concerne ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua
população, observando as Constituições Federal e Estadual em destaque aos incisos
XXXI e XXXII, que normatizam:
XXXI – instituir, sempre com vistas ao interesse urbanístico, o Código de Obras,
nele estabelecendo, as normas de edificação, de reparação, de demolição e de arruamento,
bem como normas de loteamento e zoneamento urbano e de delimitações urbanísticas
convencionais à ordenação de seu território observada a legislação federal;
XXXII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e a ocupação do solo urbano, devendo
preservar áreas destinadas a: zonas verdes e demais logradouros públicos; passagem de
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canalização pública de esgoto e de águas pluviais, com largura mínima de dois metros nos
fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo (Pará, 2011,
p.5).

Embora, existam instrumentos legais para a gestão ambiental da zona costeira,
como a instituição do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) pela Lei nº
7.667/88, que dispõe sobre as regras de uso e ocupação dessa área e estabelece critérios
de gestão da orla marítima, identifica-se pouco compromisso por parte dos poderes
públicos em alcançar a sustentabilidade das atividades imobiliárias, de lazer, comércio
e turismo existentes nessas zonas (RESSURREIÇÃO, 2018, p. 02)
Segundo Ressurreição (2018, p. 06) é importante salientar que o poder público
tem papel fundamental nesses processos de urbanização dos espaços costeiros, por
ser o principal agente de intervenção, já que o modelo de litoral brasileiro tem sido
produzido pelo mercado imobiliário e empresas comerciais. Isto é, são consequências
da dinamização desses mercados quando se interfere na produção de infraestrutura
e concessão legalmente da aprovação de novos empreendimentos sem o adequado
cuidado ambiental, ou seja, produz-se atrativos locacionais ao mesmo tempo que a
destruição dos patrimônios culturais e naturais. No entanto, o futuro dessas áreas
costeiras é bastante difuso e depende diretamente da atuação planejada do poder
público e da gestão ambiental integrada (FREITAS e MOTA, 2014).
A falta de planejamento sobre o uso e ocupação costeira, juntamente com toda
a demanda de infraestrutura exigida para o padrão turístico da região, ocasionam
sérias transformações ambientais e na qualidade de vida da população, infringindo
a legislação federal, pois de acordo com o Plano de Gerenciamento Costeiro Nacional
(PGCN constituído pela Lei 7.661, de 16/05/88) essas áreas são vulneráveis, altamente
produtivas e com tendências dominantes, portanto, não devem ser ocupadas.
Com isso, é necessária uma atenção especial do poder público quanto à
implantação e aplicação de políticas públicas. De acordo com BRITO (2004, p. 56),
as políticas de gestão e planejamento Ambiental, ambas regulamentações para a
adequada gestão da zona costeira, são essenciais para a implantação e criação de regras
para as tomadas de decisão nessas regiões da costa litorânea pertinentes às ações de
identificação dos problemas, mitigação de impactos e contínuo gerenciamento dos
mesmos.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que a área deste estudo experimenta um processo acelerado e
desordenado de uso e ocupação antrópica da terra. Quem mais sofre com os impactos
negativos gerados nesse processo são o meio ambiente e a comunidade local. Para
Almeida e Neto (2013,p.10), esses impactos podem prejudicar gravemente os
ecossistemas naturais e as atividades econômicas locais, por se tratar de uma área de
grande fragilidade às ações antrópicas, diante das suas características naturais como
de dunas fixas e móveis, vegetações de restinga, falésias, lagoas interdunares e lençol
freático próximo a superfície e, às vezes, emergente.
Na análise da paisagem costeira devem levar sempre em consideração a sua
metas e ações a partir do desenvolvimento econômico, sendo esse, importante para
manter uma visão abrangente em termos de planejamento, sendo capaz de promovêlo como um processo integrado, com articulação dos agentes sociais e autonomia
local, com vistas à adoção de medidas compatíveis com a realidade, disponibilidade e
recursos potenciais, interesse e conscientização da população (MACIEL et al., 2010).
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As ações e omissões de dirigentes de órgãos públicos, aliadas a desenfreada
cobiça pela propriedade do solo na ilha e da devida especulação imobiliária, foram em
grande parte responsáveis pela situação atual (FARIA JR., 1997, p.393). Se houvesse
o cumprimento da lei, poder-se-ia evitar muitos dos impactos ocorridos na ilha do
Atalaia, mesmo nos casos em que a própria natureza realiza seu trabalho, modificando
os materiais e formas litorâneas. Se houvesse uma “ação preventiva”, os danos
ambientais poderiam ser menores.
O resultado é negativo e desanimador, considerando a negligência das
autoridades, o desrespeito à legislação e a falta de planejamento adequado que respeite
a transformação da paisagem dentro da sua própria dinâmica, limitando os níveis de
intervenção antrópica nesta dinâmica que prejudiquem a capacidade de recuperação
do equilíbrio homeostático da natureza (CORRÊA, 2007).
Cabe ao Município e aos órgãos responsáveis promover e exercer as suas
competências para resolver essa problemática e encontrar a melhor alternativa para
a utilização do espaço de forma ordenada e cumprindo os requisitos legais. Para isso
há necessidade de reformulações no Plano Diretor do Município e na Lei Orgânica
Municipal.
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EXPANSÃO URBANA E IMPACTOS AMBIENTAIS: CARACTERIZAÇÃO DA
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL ENTRE OS ANOS DE 1990 E 2018 NO VETOR DE
CRESCIMENTO SUDOESTE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP
- BRASIL
Mônica Kurak Lombardi1
Roberto Braga2
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
1 INTRODUÇÃO
O atual processo de expansão urbana apresenta um crescimento rápido e, em
muitos casos, desordenado, o que pode levar à ocupação de áreas que não deveriam
ser disponibilizadas para urbanização. No município de Presidente Prudente, São
Paulo, a bacia hidrográfica do alto rio Santo Anastácio – que é responsável por cerca de
30% do abastecimento de água - apresenta uma dinâmica de intensa ocupação urbana
irregular.
Observa-se que, na perspectiva da ampliação do perímetro urbano sobre esse
espaço, as áreas de preservação permanente e de proteção ambiental estariam sendo
destinadas tanto para fins urbanos como rurais, neste caso, para pastagens, o que pode
denotar especulação imobiliária. A confirmação de tal fato evidenciaria a necessidade
de elaboração de ações visando o disciplinamento do uso e da ocupação do solo na
área. Assim, uma análise dos impactos ambientais dessa ocupação e de sua distribuição
espacial se torna de grande valia.
Nessa perspectiva, propõe-se uma análise crítica dos impactos do processo de
expansão urbana de Presidente Prudente sobre as áreas de mananciais do vetor sul da
cidade, bacia do rio Santo Anastácio. Tal análise se dará com vistas: à preservação dos
mananciais e manutenção do abastecimento da população; à melhoria das condições
ecológicas; e ao aproveitamento dos investimentos oriundos de verbas públicas ou
privadas já empregados nessas áreas de proteção de mananciais.
A fragilidade ambiental está paralelamente ligada ao aumento da exploração
dos recursos naturais e com o avanço/desenvolvimento tecnológico, científico e econômico das sociedades humanas, acentuada de modo significativo a partir dos últimos 100 anos. O crescimento demográfico intensificado nesse período e a crescente
sofisticação dos padrões sócio culturais vêm interferindo no ambiente natural devido
à maior procura por recursos naturais.
Com a finalidade de diagnosticar e propor ações de recuperação para alguns
locais de fragilidade ambiental no Estado de São Paulo, o Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), juntamente com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
elaboraram Relatório Técnico em meados de 2012. Tal relatório apresenta elementos
voltados ao planejamento de ações voltadas à resolução de problemas causados pela
erosão por inundações e enchentes, apresentando um mapeamento com a finalidade
de cadastrar os pontos de erosão e de inundação em todo o território paulista (Mapa
01).
1
2
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Mapa 01 – Fragilidade Ambiental da UGRHI – 22.

Fonte: Relatório Técnico 131.057- 205 IPT/DAEE – 2012

Tal relatório apresenta uma metodologia de análise do risco de processos erosivos, bem como apresenta diretrizes para a recuperação das áreas afetadas. A área
analisada no presente trabalho está englobada nesse estudo, que faz uma avaliação do
impacto das erosões nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGHRI).
Através dos resultados obtidos no relatório acima mencionado, referente ao levantamento de processos erosivos por município, foram cadastradas no munícipio de Presidente Prudente, 49 erosões urbanas.
Vale ressaltar, ainda, que alguns autores, tais como DIBIESO (2007 e 2013), SILVA (2011), realizaram trabalhos identificando problemas ambientais nas áreas da bacia hidrográfica do Alto Santo Anastácio, dentre os quais podemos destacar: erosão
acelerada, deposição irregular de resíduos sólidos e líquidos, poluição atmosférica,
supressão da vegetação nativa, assoreamento dos rios e nascentes.
1.1 Condições limitantes: erosão, assoreamento, poluição dos córregos
Segundo DIBIESO (2007), no interior da bacia do rio Santo Anastácio, os corpos
d’água apresentam indícios de áreas brejosas (nascentes difusas) definindo áreas de
preservação permanente mínima de 50 metros de largura, após as áreas úmidas.
A legislação vigente (Lei Complementar 232/2018) prevê no Art. 37 que em
hipótese alguma o parcelamento solo “poderá prejudicar o escoamento natural das
águas nas respectivas bacias hidrográficas”, e no Art. 39 destaca que:
Nos fundos de vales e locais por onde correm águas pluviais, sem prejuízo ao exigido
pela Lei Federal nº 12.651 de 2012, do Código Florestal Brasileiro e Lei de Zoneamento do
Uso e Ocupação do Solo, será obrigatório, para cada lado, a reserva de uma área pública,
de no mínimo: I – 60 metros do leito para: Córrego do Cedro e Córrego Cedrinho; II – 30
metros do leito para os afluentes do Córrego do Cedro e Córrego Cedrinho; III – 150 metros
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do espelho d’água do Balneário da Amizade e da Lagoa de captação do Ribeirão Santo
Anastácio; IV – 50 metros de raio para as nascentes.
Parágrafo único. será obrigatória a reserva de área pública para proteção de mananciais
maiores do que as medidas exigidas neste artigo nos locais onde, para além dos limites
estabelecidos, existirem áreas com declividade superior a 20% (O IMPARCIAL, 2018, p.9/c)

Tal lei prevê, ainda, que “os cursos d’água não poderão ser modificados ou
canalizados sem a anuência da Prefeitura Municipal”, do DAEE e do DPRN, e ainda
afirma que “a Prefeitura Municipal poderá decretar normas ou especificações adicionais
para execução dos serviços e obras” exigidos pela lei 232/2018.
Para identificação dos problemas ambientais verificados anteriormente nas
imagens de satélite obtidas através do Google Earth, nas imagens de satélite ALOS,
de maio de 2011, com resolução de 25m, e no mapeamento planialtimétrico, elaborado
pela BASE Aerolevantamento e suas respectivas fotografias aéreas de 1995, foram
realizadas visitas de campo à área de estudo, para que pudéssemos constatar as ações
antrópicas e seus efeitos sobre o meio ambiente. Assim sendo, verifica-se uma relação
direta entre os impactos e os problemas decorrentes ou associados ao uso e ocupação do
solo, tais como: erosão, assoreamento dos rios, deposição irregular de resíduos sólidos
e líquidos, ausência ou supressão de mata nativa em alguns casos, parcelamentos de
solo irregulares, entre outros.
Vários autores tais como FENDRICH, et al. (1984), BERTONI & LOMBARDI
NETO, (1985), citados no relatório do IPT, classificam a erosão atual das terras para
além de um processo meramente geológico, natural, mas reconhecida como Erosão
Acelerada ou Antrópica.
Embora a erosão acelerada seja basicamente determinada pela ação antrópica,
não deixa de ser condicionada pelas características naturais do meio físico, conhecidas
como fatores naturais da erosão (erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos,
declividade dos terrenos, comportamento dos substratos, entre outros. É um fenômeno
mais expressivo nas regiões das bacias sedimentares, no caso paulista, a Bacia do
Paraná, em especial onde ocorrem os arenitos do Grupo Bauru (área de estudo) arenitos
das formações Botucatu e Pirambóia (IWASA e FENDRICH, 1998 apud IPT, 2012).
Sucintamente afirmando, a evolução das erosões nas áreas afetadas normalmente
apresenta, numa primeira fase, característica de erosão laminar a qual vai sendo
intensificada pelas águas das chuvas, levando a formação de sulcos rasos e profundos.
A erosão laminar (superficial) atua geralmente em loteamentos em fase de implantação,
com terrenos desmatados e não ocupados e em ruas não pavimentadas.
No estado de São Paulo, quanto a indução do processo, as erosões foram
classificadas em duas categorias: urbanas e rurais.
O surgimento de muitas erosões de grande porte dos tipos ravinas e voçorocas
se devem ao modo quase sempre desordenado e sem planejamento de longo prazo
com que ocorrem a ocupação e o uso do solo urbano. Tais tipos de erosões, geralmente
oriundas juntamente com os centros urbanos, destacam-se pela rapidez como ocorrem
e evoluem, pelas dimensões que atingem e pelos problemas que geram.
2 DESENVOLVIMENTO
O presente artigo é parte integrante da tese de doutorado desenvolvida
junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP-RIO CLARO. Para
desenvolvimento do trabalho foram utilizadas ampla revisão bibliográfica referente aos
seguintes temas: planejamento e expansão urbana, planejamento ambiental, políticas
públicas, gerenciamento de bacia hidrográfica, proteção e recuperação de mananciais
e qualidade de vida, bem como Relatório Técnico do IPT; busca de dados, informações
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e arquivos digitais junto ao Grupo de Pesquisa Ambiental e Dinâmica Socioespacial
(GADIS). Por conseguinte, foram observadas as legislações urbanísticas que incidem
sobre perímetro urbano, nos âmbitos Municipal (Plano Diretor), Estadual e Federal.
No intuito de levantar dados e informações em documentos arquivados acerca
do crescimento urbano no Município de Presidente Prudente, serão realizadas visitas a
órgãos públicos municipais e estaduais. Para verificar registros do nível de conservação
desses mananciais, serão realizadas visitas aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos
Rios Aguapeí-Peixe e do Pontal do Paranapanema.
Junto às Secretarias Municipais de Planejamento, Desenvolvimento Urbano
e Habitação, de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente foi realizada a
verificação do andamento do parcelamento e ocupação do solo, por meio de análises
de registros e comparações cartográficas.
Foram realizadas ainda, vistorias diretamente no campo de pesquisa, adotandose a técnica de observação direta intensiva, no intuito de realizar uma análise crítica dos
fatos e de compreender os impactos gerados ou potenciais decorrentes da ampliação
do Perímetro Urbano, catalogando os empreendimentos habitacionais implantados.
Nesse interim, tivemos a oportunidade de examinar os empreendimentos
[condomínios e loteamentos fechados] envolvidos no processo de expansão urbana,
bem como o uso e ocupação do solo.
Após descrição dos problemas ambientais mais comuns ocorridos nas áreas
urbanizadas e de expansão urbana dos municípios do Estado de São Paulo, seguem
as Fotos de 01 a 11, obtidas através da visita “in loco” na área de pesquisa, destacando
as áreas suscetíveis a fragilidade ambiental dentro do perímetro urbano de Presidente
Prudente, inserido na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio.
Para tanto, foi realizada a interpretação das imagens do Google Earth e para verificação
no campo localizando onde ocorrem os problemas ambientais utilizou-se Sistema de
Posicionamento Global (GPS).
O trabalho de campo teve início no vetor sudoeste da área urbana nas
proximidades dos condomínios Safira I, II e III e do Jardim Santa Fé, e verificou-se a
presença de processos erosivos causados pela drenagem de águas pluviais e ausência
de dissipadores no final da tubulação; erosão provocada pela falta de estrutura
adequada de dissipação de energia na saída da água pluvial da rede de drenagem da
rodovia e do loteamento ocasionando o aprofundamento do talvegue e o solapamento
das margens do canal de drenagem (Foto 01).
Foto 01 – Início de erosão laminar na galeria de águas pluviais

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2018).

Problemas ambientais ligados às águas pluviais lançadas através de galerias
foram diagnosticados em outras áreas da bacia do manancial Santo Anastácio (Foto
02).
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Fotos 02 – Lançamento inadequado das águas pluviais

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Pode-se observar na foto 2, a coloração da água, apresentando aparência de
turbidez, que escorre pelos tubos, advindas de água de escoamento superficial, pois
as águas das chuvas acabam transportando a poluição do ar e do solo de toda a área
urbanizada, nos loteamentos Jardim Santa Fé e Residencial Monte Carlo.
No vetor Sul, alguns locais visitados tais como as proximidades da nascente do
córrego do Cedro (Estrada do Batalhão), seu curso nas proximidades dos loteamentos
fechados do grupo Damha Empreendimentos (Damha IV e V) e o curso do Rio Santo
Anastácio aos fundos do parcelamento irregular denominado Chácaras Arilena III
pode-se constatar assoreamento do leito dos recursos hídricos conforme pode ser
verificado nas fotos 03 a 05.
Foto 03 – Córrego do Cedro e seu afluente à margem direita assoreado - Vila Nova
Prudente

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).
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Foto 04 – Córrego do Cedro no trecho próximo à Av. Miguel Damha, vetor Sul

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Foto 05 – Trecho do Rio Santo Anastácio, trecho localizado aos fundos das Chácaras
Arilena III.

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Na foto acima pode-se verificar turbidez elevada da água, carregamento de
partículas bem como grande deposição de sedimentos às margens. Os cursos d’água da
bacia do rio Santo Anastácio possuem extensas áreas assoreadas, resultado da deposição
de sedimentos provenientes de sulcos, ravinas e voçorocas, com maior intensidade no
vetor sul, oriundos do cenário atual de uso e ocupação do solo urbano provocada pela
movimentação de terras para abertura das ruas de acesso aos loteamentos (Foto 06):
Foto 06 - Loteamento Damha IV, assoreamento da Av. Miguel Dhama após
movimentação de terras

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).
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Podemos verificar ainda na implantação do empreendimento Tamboré
(Foto 07), a movimentação de terra, com apenas uma semana de início das obras de
infraestrutura no local após a ocorrência de algumas pancadas de chuvas já tem início
a erosão laminar por conta da declividade acentuada no sentido da APP
Foto 07 – Implantação do empreendimento Tamboré

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Ainda dentro do perímetro da bacia hidrográfica do Rio Santo Anastácio pode ser
visto mais outro processo de impacto ambiental durante a implantação do loteamento
fechado Bourbon Parc (Foto 08), com sinais de turbidez na água, assoreamento e restos
de materiais de construção no afluente do Córrego do Cedro (Córrego da Represa)
margens esquerda e direita, na avenida de acesso ao empreendimento.
Foto 08 - Afluente do Córrego do Cedro no loteamento Bourbon Parc.

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Na área de estudo, foram constatados parcelamentos irregulares do solo, os
quais retiram a vegetação das áreas de preservação, represam as nascentes e realizam
as construções sem prévio acompanhamento de responsáveis técnicos, num total de
10 chácaras, onde a maioria das casas distam cerca de 10 metros da lâmina d’água,
ocupando o afluente da margem direita do Córrego São João.
Também próximo a esta área, porém na direção esquerda da referida Av.
Campos do Amaral, à margem esquerda da Rua João Petri no Residencial Anita Tiezzi,
foram constatados, no campo, os efeitos danosos ao meio ambiente provocados pela
drenagem das águas pluviais de forma inadequada (voçoroca) e, ainda, a deposição de
resíduos sólidos com riscos de deslizamento das encostas das residências (Foto 9), final
da Av Deozolina Meneguesso Flumignan, e a presença das construções às margens
da erosão causada pela ausência de dissipadores de águas pluviais no término da via
pública.
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Foto 9 – Local de depósito de restos de materiais de construção pelos moradores.

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Outro ponto de impacto ambiental provocado por ações antrópicas pode ser
constatado nos empreendimentos Rotta do Sol e Royal Park, onde a movimentação de
terra para implantação dos loteamentos e a retirada da vegetação deram início a um
processo de erosão laminar (Fotos 10 e 11).
Foto 10 – Erosões laminares à margem direita da Av. João Lourenção no loteamento
Rotta do Sol.

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Na propriedade rural limítrofe acerca da Área de Lazer localizada aos fundos do
empreendimento Royal Park, percebemos o início de processos erosivos pela ausência
de dissipadores de das águas pluviais (Foto 11).
Foto 11– Propriedade rural fundos do empreendimento Royal Park

Fonte: Pesquisa de Campo (Autora, 2019).

Na área da bacia do manancial as maiores voçorocas estão associadas às
alterações na condição “natural”, ocorridas devido ao fato das mudanças no uso e
ocupação do solo, devido à concentração das águas pluviais e a movimentação de terra
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advinda da construção civil (implantação dos empreendimentos), alterações essas que
aceleram o carreamento das matérias (sedimentos) para os cursos d’agua.
O Conjunto Habitacional Ana Jacinta e o Conjunto Habitacional Mário Amato
datados do início da década de 1990 foram os empreendimentos que primeiramente
causaram impactos ambientais na área de estudo, observe (Figura 01):
Figura 01 – Extensão da erosão - chegada de afluente no Córrego do Cedro/depósito
de sedimentos.

Fonte: Google, 2019. Recorte da autora.

Os processos erosivos e a questão do assoreamento dos córregos Cedro, Cedrinho
e Botafogo tiveram início na implantação desses loteamentos acima mencionados e
por falta de providencias cabíveis para minimizar ou sanar os impactos na natureza.
Atualmente tomaram proporções assustadoras com relação ao surgimento de voçorocas
nas propriedades rurais limítrofes e surgimento de bancos de areia na represa da Cica,
local onde a SABESP capta água para abastecimento da cidade.
O relatório fotográfico acima apresentado se refere ao período de expansão entre os anos de 1990 a 2018, no vetor sudoeste do município de Presidente Prudente,
onde percebe-se um afastamento da área urbana consolidada, constituída por espaços
residenciais fechados e de conjuntos habitacionais, talvez com a finalidade da sensação
de reduzir a insegurança. As áreas urbanizadas da bacia estão localizadas, predominantemente, na margem direita do Rio Santo Anastácio, como indica o MAPA 02, a
seguir:
Mapa 02 – Urbanização da porção meridional no município de Presidente Prudente

Fonte: Relatório Técnico 131.057- 205 IPT/DAEE – 2012
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Segundo CRISTOFOLETTI (1999, p. 158), “O conceito de recursos naturais
é sensível ao contexto no qual é utilizado” por isso o uso do solo está diretamente
interligado à degradação do ambiente, direta ou indiretamente promovido pelas ações
antrópicas.
Analisando o cenário encontrado na expansão urbana do vetor sudoeste
pode-se verificar como consequência uma série de impactos ambientais, desde
impermeabilização do solo, modificações na topografia da área estudada, aumento do
escoamento superficial, entre outros provocados pela implantação de áreas urbanas
provocando assoreamento dos córregos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho apresenta um processo de ocupação do vetor sudoeste da
área urbana do município de Presidente Prudente, que vem ocorrendo ao longo de
décadas, de modo desordenado, tendo como resultado um processo de degradação
ambiental, resultante da ausência ou da inadequação das políticas de planejamento
urbano e ambiental. Foi possível relacionar alguns aspectos do processo de ocupação
da área, entre 1990 a 2018, com o processo de degradação, revelando um círculo vicioso
em que o processo de ocupação inadequada vai atingindo novas áreas de expansão
urbana.
Observou-se ainda que os empreendimentos de alto padrão, como os loteamentos
fechados, são localizados preferencialmente nas áreas com melhor infraestrutura
e melhores condições ambientais. Em contrapartida também existe nesse vetor de
crescimento sudoeste construções de conjuntos habitacionais destinados à população
de baixa renda, nas áreas com infraestrutura mai precária e piores condições ambientais.
Neste contexto, torna-se importante apresentar algumas propostas de planejamento
e gestão para a bacia hidrográfica do manancial que visassem o controle do uso e
ocupação do solo, adotando práticas de preservação, conservação e recuperação
ambiental – tais como criação de Unidades de Conservação Ambiental (UCA) ao
entorno da represa, criação de Parques Lineares, proibição dos municípios vizinhos de
levarem seus perímetros urbanos até a bacia hidrográfica entre outros – deveriam ser
elaboradas em forma de legislações mais restritivas objetivando-se, assim, o controle
do processo de ocupação desordenada impulsionada pelos fomentadores imobiliários
naquela porção do município.
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A BACIA HIDROGRÁFICA DO UMBELUZI E A DINÂMICA DO CARBONO DO
SOLO: PROVÍNCIA DE MAPUTO -MOÇAMBIQUE
Orlando Inácio Jalane1
Edson Vicente da Silva2
Carlossandro Carvalho de Alburquerque3
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas
Introdução
O desmatamento é apontado como um dos grandes fatores das mudanças
climáticas global, através da diminuição dos processos de absorção do 2 liberado para
atmosfera por meio de várias atividades humanas, sendo que é considerado como o
maior contribuinte dos gases de efeito estufa (IPCC, 2007).
O Sul de Maputo foi a primeira região do país considerada em situação de
crise por quase estar totalmente desmantada, nos meados de aos 1990 logo após ao
fim da guerra civil (1977 – 1992). A guerra civil Moçambicana provocou um grande
êxodo rural para as regiões próximas das grandes cidades, foi na região sul do pais,
onde esse movimento intensificou e veio acompanhado da necessidade de abertura
de novas áreas agrícolas para o sustento das famílias e não menos importante, o
fator correlacionado a demanda por combustíveis lenhosos (lenha e carvão vegetal)
o que pesou sobre as poucas florestas existentes na província de Maputo no sul de
Moçambique. A guerra pode ter desempenhado um papel passivo na conservação das
florestas, pela dificuldade de acesso as áreas o que levou a massiva migração em direção
aos países vizinhos e aos centros urbanos com melhores condições de segurança, fato
que se alterou após os acordos de paz em 1992 (SITOE, A., SALOMÃO, A. E WERTZKANOUNNIKOFF, S. 2012).
Este facto, foi na verdade um contraste com o verificado em relação ao
desmatamento sobre as áreas periféricas das cidades de Maputo e Matola, como foram
as áreas do Distrito de Boane, Namaacha, Magude e Matutuine, pela proximidade aos
centros urbanos, fato que oferecia alguma segurança para a sua exploração.
O derrube das arvores com o objetivo de produção de carvão para abastecer
as cidades de Maputo e Matola que tinham nesse produto florestal a maior fonte
de combustível. A situação paradoxal é que quase pouca coisa se sabe sobre as área
desmatada no país e do potencial das mesmas, com as dificuldades de quantificação
da massa florestal perdida, fica difícil entender e estimar o quanto isso representou
na dinâmica natural de estoque de carbono nos diferentes ecossistemas e como
isso impactou na segurança alimentar dos pequenos agricultores e das famílias
moçambicanas no geral.
A análise desse processo de perda da biomassa das florestas secas do sul de
Moçambique particularmente da província de Maputo, tem como objetivo entender
os processos de mudança de ocupação e uso do solo, e os eventos dos desmatamentos
na dinâmica do carbono. Fazer uma retrospectiva deste processo com auxílio dos
inventários florestais nacionais desde a independência de Moçambique. Neste
texto se busca uma sintetização dos eventos históricos do desmatamento no sul de
1
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Moçambique para uma contribuição na estimação dos impactos e o que esse processo
representa para os esforços da mitigação dos gases de efeito estufa e no melhoramento
da qualidade de vida através do monitoramento da qualidade do ar.
Matérias e métodos
A área de estudo é delimitada pela província de Maputo, atravessado pela bacia
hidrográfica de Umbelúzi onde o seu rio principal vai desaguar na baia de Maputo. A
área em sofre influencias do clima tropical húmido (Aw - de acordo com a classificação
de Koppen), a leste do distrito de Namaacha e sub–húmido com deficiência de chuvas
na estação seca dentro do distrito de Boane.
No sul de Moçambique a precipitação é relativamente elevada no litoral, de
onde decresce rapidamente em direção às zonas do interior, aumentando depois nas
encostas das montanhas dos Libombos, nas fronteiras ocidentais. Com temperaturas
medias anuais a não ultrapassar os 28oC, principalmente na zona costeira de Maputo e
Marracuene, baixando a medida que nos deslocamos da serra dos Limbobos.
Para a compreensão da dinâmica do carbono do solo em áreas desmatadas
recorreu-se a análise dos dados fornecidos pela DNATF4 através de três inventários
nacionais das florestas publicados em 1994, 2007, 2016.
Para o processo de estimação do carbono no solo e na vegetação foi adotado
o estudo de análise da dinâmica do carbono nas floresta publicado por Dixon et al
(1994), que apresenta relações para a previsão dos estoques entre os solos e a vegetação
nas florestas do mundo. Basicamente foi realizado com o recurso a analise de dados
secundários e revisão bibliográfica relacionada.
Foi feita a análise temporal das imagens do google para os anos seguintes de
1972, 1990 e 2016.
Figura -1 Imagens com: enquadramento territorial da Província (A) e representação do
entorno de Maputo (B).
A

Fonte: autor, adaptado do Googleerth 2019.
4

DNATF – Direção Nacional de Terra e Florestas
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B

Dinâmica do carbono dos solos florestais
Os processos e eventos naturais históricos tem modificado naturalmente a
dinâmica do carbono da terra Brown et al (2013), mas são as atividades antrópicas
apontadas como as que mais aceleraram esses processos naturais da mudança da
dinâmica de carbono, sendo que as consequências da alteração da quantidade de
carbono e da taxa de sua ocorrência nos diferentes ambientes onde ela ocorre tem um
impacto significativa no sistema de vida da própria sociedade .
Em ecossistemas naturais, o carbono orgânico do solo é derivado quase que
exclusivamente dos resíduos da vegetação nativa, existe evidencia que os ecossistemas
naturais armazenem mais carbono nos solos comparados a ambientes de solos
cultivados, Ferreira (2013). Estudos apontam ainda que os solos armazenam 4 vezes
mais que o bioma, tornando este o maior reservatório do todo o carbono disponível,
contribuindo desses jeito para a redução da quantidade de gases liberados para
atmosfera e contribuindo para a diminuição dos gases de efeito estufa.
De acordo com o Fearnside (2010), a estabilidade para o armazenamento desse
carbono nos solos tem se tornado cada vez mais complicada devido as mudanças que
ocorrem quando a floresta é desmatada ou sofre outras perturbações.
A captura e armazenamento do carbono difere no que diz respeito a qualidade
e quantidade da matéria orgânica, pois as diversidades climáticas e pedológicas
interferem nos processos de humificação e na taxa de renovação do carbono do solo.
Por essa razão torna essa dinâmica de troca de carbono dos diferentes ambientes
bastante difícil de se estimar, devido a pouca ou não existência de modelos com maior
precisão para estimação do carbono perdido através do desmatamento da floresta,
assim como da mudança dos padrões de uso do solo.
Mas está claro para a comunidade científica que existe uma mudança nos
padrões de captura do carbono em regiões de floresta nativa quando convertidos em
locais de praticas agrícolas. O acelerar desse processo de mudanças dos ecossistemas
nativos através dos desmatamentos para a implantação da agricultura e da exploração
florestal, têm representado a maior fatia da perda do carbono do solo no mundo,
alterando os equilíbrios naturais e por essa razão modificando os estoques do carbono.
A substituição das florestas primarias através do desmatamento leva ao
surgimento de espécies com o sistema radicular mais superficial, portanto com uma
maior mobilidade de perda de carbono e pouca capacidade de fixação dos solos,
levando a altos níveis de liberação do carbono para atmosfera e acelerando os processos
erosivos (FEARNSIDE, 2010 APUD NEPSTAD ET AL., 1994).
Existem vários estudos realizados com vista a quantificação da capacidade de
armazenamento dos diferentes tipos de florestas, um desses estudos foram realizados
por Dixon et all (1994) citado por Lal (2005). Para facilitar a estimação da dinâmica
do carbono dos solos a partir da mudança de uso, principalmente pelos processos de
desmatamento, foi usado uma relação entre as densidades do carbono na vegetação
e no solos florestais. Essa relação tem como base as diferenças entre os ecossistemas e
sua localização, em relação as latitudes observar a tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 – Densidades relativas do carbono na vegetação e do solo em florestas de
diferentes ecossistema.

Fonte: adaptado do Dixon et al (1994).

Tabela 2 - Estimativas do estoque de carbono terrestre nas regiões florestais do mundo.

Fonte: Lal, 2005 apud Prentice,2001.

Partindo desse pressuposto de sistematização do Lal (2005), faremos a análise e
cálculo das prováveis perdas de carbono ou a quantidade liberada para atmosfera com
os processos de desmatamento e a modificação de uso do solo, partindo dos dados de
inventários florestais de Moçambique. Moçambique realizou desde a independência
do país vários estudos para a quantificação das perdas florestais, mas nunca houve
um exercício ou uma tentativa de quantificar essas perdas em termos do incremento
nos processos de liberação do carbono para a atmosfera, bem com entender o impacto
dessas liberações sobre o pequeno agricultor que recorre a essas áreas para a atividade
agraria.
Desmatamento no sul de Moçambique
O desmatamento em Moçambique tem muitas variantes, apesar de apresentar o
seu grande avanço relacionado a abertura de campos agrícolas, o processo nas grandes
cidades tem um outro vetor as necessidades urbanas por combustíveis lenhosos.
Desmatamento é a conversão, diretamente induzida pelo ser humano, de terra
com floresta para terra sem floresta Marzoli (2007).
A Lei de florestas e fauna bravia de Moçambique de 7 de Julho 1999, define
floresta como “Cobertura vegetal capaz de fornecer madeira ou produtos vegetais,
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albergar a fauna e exercer um efeito direto ou indireto sobre o solo, clima ou regime
hídrico”5.
Os dados históricos do terceiro Inventário Florestal Nacional mostram que
Moçambique tinha uma área florestal total estimada em 40 milhões de hectares e que
no período compreendido entre 1991 a 2002 perdia em média 220 000 hectares por
ano Nhanengue et all (2017). Os maiores níveis de desmatamento em Moçambique
concedem com o período do término da guerra civil (1976 – 1992), foi neste momento
que houve uma melhora nas condições de segurança para o acesso aos recursos
florestais, principalmente nas áreas mais afastadas das grandes cidades do país.
A taxa média anual do perda da cobertura florestal passou dos 154.000 ha/
ano de 1972 - 1991 para os níveis de 269.000 hectares de 2003 – 2013, Nhanengue et
all (2017), sendo que a maior causa do desmatamento em Moçambique é abertura de
campos agrícolas, com cerca de 86%, e cerca de 13% para a exploração dos combustíveis
lenhosos e menos de 1% para as outras ocupações do solo.
A exploração florestal para a produção de combustíveis lenhoso foi o maior
fator de conversão das florestas no sul de Moçambique, principalmente nas províncias
de Maputo e Gaza, pela sua grande proximidade ao maiores centros consumidores
deste recursos, precisamente as cidades de Maputo e Matola. Existem três estudos de
inventários florestais pós independência em Moçambique e é com base nos mesmos
que iremos analisar os processos de desmatamento na província de Maputo. Esses
estudos foram levados a cabo por Saket (1994), Marizol (2007) e Nhanguele et al (2017),
tendo todos eles se baseados na interpretação de imagens de satélites e amostragem
em campo. O relatório de inventario florestal feito por Saket (1994) estimou que o
desmatamento em Maputo no período compreendido entre 1970 e 1990 era de 20%,
bastante acima das capacidades de suporte do ecossistema. Essa constatação pode ser
observado na foto 1
Foto 1 – Degradação florestal: Processo de Produção artesanal do carvão vegetal (A),
Queimada numa floresta em recuperação após o desmatamento (B).
A
B

Fonte: IIAM-DARN, 20014 (arquivo).

Análise e discussão dos Resultados
O carbono liberado em Mocambique de 1972 a 2002, foi calculado a partir da
média de armazenamento por hectare das florestas tropicais (157 Mg/há), assumido
uma uniformidade em relação a outros fatores naturais que influem na distribuição
5

DNFBB – Direção Nacional de Fauna Bravia
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das espécies nas florestas e no peso do clima de cada uma das regiões. No período
de 1972 a 1990 de acordo com os dados do inventario de Saket, 1994 a província de
Gaza no sul do país apresenta a taxa de desmatamento mais baixo comparado com o
resto das províncias do país, sendo que a província de Maputo o foco da nossa analise
apresenta a terceira taxa mais baixa de desmatamento. Observar a tabela 3.
Tabela 3 - Áreas desmatadas em Moçambique e carbono liberado

Fonte: adaptado do DNTF.

A província de Maputo é a que tem a menor área territorial do país com cerca
de 26.404 Km2, essa área diminuída é também partilhada pela sua área florestal,
porem apresenta uma das maiores concentrações populacional para o tamanho
do seu território. A elevada concentração populacional somada a uma taxa de uso
elevada e de dependência dos recursos florestais apresentou níveis bastantes altos de
desmatamentos e consequentemente elevados níveis de liberação de carbono para
atmosfera isso se comparado a outras províncias com territórios cinco vezes maior. No
inventário levando acabo por Saket (1994), Maputo desmatava cerca de 17600 hectares
ano e esse processo foi responsável pela liberação de cerca de 20763.2 Gg de carbono,
isso usando a densidade média das florestas tropicais.
Quanto as perdas nos solos motivados pelo desmatamento foram estimados
em cerca de 2763.2 Gg ano de carbono de 1972 – 1990. De salientar que esse valor
não será estático pois a dinâmica do carbono nos solos varia com dependência dos
outros fatores, podendo atingir a sua perda máxima no intervalo de 20 anos, com
possibilidade de retoma a sua capacidade inicial.
No estudo de Marzoli (2007), existe um recuo do desmatamento na província
de Maputo, passado dos 17.600 ha ano para 16.000 fato que pode ser confundido com
uma mudança na forma de olhar as floresta, porém esse recuo é explicado pelo termino
da guerra civil (1976 – 1992) que liberou as áreas outrora inacessíveis por motivos de
segurança, mas também houve um outro facto relacionado que levou a essa ligeira
diminuição a crescente escassez desse recurso nas regiões próximas da província. Esse
recuo do desmatamento implicou na diminuição das liberações de carbono tanto nos
solos como na vegetação que ligeira baixa.
A diminuição de áreas florestais em Maputo, associado as novas politicas
florestais por parte do estado com vista ao uso mais sustentável permitiu uma baixa
nos níveis de desmatamento, não implicando que os grandes centros consumidores de
Maputo tenham reduzido os seus apetites florestais, mas sim passaram a recorrer as
províncias vizinhas como os casos de Gaza que duplicou as suas ações no intervalo de
1990 – 2007. Vinde a tabela 4.
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Tabela 4 - Áreas desmatadas em Moçambique e carbono liberado

Essa nova realidade da redução nos níveis de desmatamento e consequentemente
de pouca perda do carbono estocado pelos solos florestais, foram confirmados no
estudo realizado por Nhanguele et al (2017) que analisou o processo desmatamento de
2003-2016 com o abrandamento do processo, diminuindo desse jeito os impactos sobre
os processos de estocagem do carbono.
Esse estudou apontou ainda um queda significativa da média anual do
desmatamento na província, fato esse que é apontada por Falcão (2013) como sendo
resultado da redução da área florestal que hoje é insignificante e das políticas aprovadas
depois dos acordos gerais de paz para os sectores de gestão florestal. É possível fazer
uma verificação do fenômeno analisando as imagens de satélites dos três períodos
interpretados pelos pesquisadores nos seus inventários, comforme expostos na figura
2.
Figura -2 Analise temporal do desmatamento: Imagem 1979 (A), Imagem 1990(B) e
Imagem 2016 (B).

Fonte: adaptado (imagens do Google Earth, 2019)ß.

Evolução do processo de desmatamento na província de Maputo a partir das
imagens do Google Earth, aparentam uma evolução lenta do processo de 1972 – 1990,
sendo que é neste período que o Saket (1994), encontrou a taxa mais alta do desmatamento
na província de Maputo e a maior perda da capacidade de armazenamento de carbono
nos solos. Em contraste como a imagem de 1972 a 1990 em relação entre as imagens de
1990 e 2016, existe uma clara mostra da velocidade de mudança de ocupação de solo,
por esse facto ter uma ideia mais justa do incremento dos níveis de carbono liberado
para atmosfera durante esse período de análise. Os efeitos já estão sendo sentidos na
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maior parte da província, a título de exemplo a produção de sustento no distrito de
Boane na campanha agrícola 2018/9 foi severamente afetado pela falta das chuvas o
que levou a perda de mais de 6000 hectares de milho e 300 hectares de amendoim,
culturas de extrema importância para a região sul de Moçambique. Isso deriva de solos
cada vez mais secos, com muito pouca matéria orgânica o que impacta na diminuição
da fertilidade do solo, elementos que são regulados pela captação de carbono.
CONCLUSÃO
As estimativas da variação da capacidade de armazenamento dos solos após o
desmatamento da floresta, continua sendo um mistério apesar de já existir bons modelos
para sua estimação. Existe ainda grandes incertezas ainda no seio da comunidade
cientifica no geral no respeita ao sentido real dos estoques nos solos com relação ao
desparecimento da vegetação nativa que é maior fornecedora desses serviços.
Os estoques de carbono do solos florestais apresentam características bem
distintas quanto ao comportamento após o desmatamento, mais há uma certeza do
sua tendência ao decréscimo nos primeiros anos, chegando a baixar em 50% da sua
capacidade inicial aos 20 anos depois do desmatamento.
O mais importante nessa análise é alertar para os efeitos que o desmatamento
pode causar aos ecossistemas e a dinâmica da vida na terra que é tão dependente desses
processos naturais de equilíbrio, mesmo com a incerteza nos valores incrementados ao
sistema pela liberação perca de capacidade de armazenamento.
A província de Maputo é um exemplo claro de como o desmatamento pode
acabar com a diversidade e impactar cada vez mais a vida dos residentes, a crescente
procura por produtos de origem florestal para alimentar os centros urbanos deixou os
solos de muitas regiões da província descobertos, o que se presume que tenha levado
aos atuais eventos de alternação dos períodos de seca e períodos de estiagem cada vez
mais longos.
A arma mais que pode ser eficaz no combate ao desmatamento ou na pressão
exercida sobre as florestas de Moçambique, passa pela adopção de uma política
energética eficiente, com fontes de energia mais baratas, acessível as pessoas de baixa
renda. A reforma agraria é também o grande motor desse processo que passa pela
rentabilização das atuais mais de 36 milhões de hectares de terra arável disponíveis
que apenas 10 a 20% estão sendo explorados e abaixo da suas capacidades produtivas.
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O DESAFIO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
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Eixo2: Desenvolvimento Sustentável: subsídios e propostas para águas
1. INTRODUÇÃO
Os direitos humanos fundamentais integram o conjunto institucionalizado
de direitos e garantias do ser humano, com objetivo primordial de respeito à sua
dignidade por meio da proteção contra a irrazoabilidade, desproporcionalidade e
ilegalidade do
poder estatal, estabelecendo condições mínimas de vida e de
desenvolvimento da personalidade humana.
A verdadeira essência básica e primária da existência do homem em
sociedade é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Nesta esteira, os
direitos humanos são munidos de uma ordem de princípios universais, válidos em
todos os lugares, em todos os tempos e para todos os povos, independentemente de
mera positivação por parte do ordenamento jurídico dos países.
Logo, os direitos fundamentais se associam com os direitos humanos reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado. Ou
seja, os direitos fundamentais são os direitos humanos incorporados, positivados,
em regra, na ordem constitucional de um Estado. Portanto, os direitos fundamentais
têm como precede o reconhecimento dos direitos humanos.
Destarte, pontua-se que a proteção e o respeito pelos Direitos Humanos
representam um princípio comum essencial a todos os povos civilizados. Esses direitos
visam garantir a todos o direito ao bem-estar social em todos os aspectos.
1
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Por conseguinte, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, o
desenvolvimento
humano está vinculado à realização do pleno potencial das pessoas e o exercício do
seu livre arbítrio. O óbice ou impedimento ao acesso à água potável afeta a liberdade
e os direitos humanos causando vulnerabilidade econômica, guerras e problemas de
saúde. A água é essencial para cozinhar, higiene pessoal, doméstica, evitar mortes
por desidratação e minimizar o risco de doenças de propagação hídrica como, por
exemplo, a cólera, hepatite, esquistossomose, leptospirose e diarreia infecciosa.
Os princípios do desenvolvimento sustentável estão relacionados com a
garantia do bem viver das sociedades atuais e futuras, a redução da pobreza e das
desigualdades. O alcance do desenvolvimento sustentável está condicionado ao
acesso adequado a serviços básicos, em especial o acesso à água potável, uma vez que
é essencial para a manutenção da vida. Cabe ao Estado executar estratégias de inclusão
social proporcionando o acesso universal e irrestrito à água, ocasionando a melhoria
da saúde da população, aumento da riqueza dos países e efetivação da dignidade da
pessoa humana.
A eliminação de desigualdades socioeconômicas reduz a violência, insegurança,
atraso do desenvolvimento sustentável e conflitos. A igualdade não é um resultado
automaticamente alcançado pelo desenvolvimento, os benefícios desfrutados pelos
mais ricos não são alcançados pelos mais pobres de forma natural.
As relações de poder, pobreza e desigualdade estão diretamente ligadas com a escassez
de água para os grupos historicamente marginalizados, como as populações residentes
em assentamentos informais e comunidades rurais. Os fenômenos da globalização,
êxodo rural e crescimento desordenado das cidades, aumentaram a desigualdade
social e segregação socioespacial dos mais pobres em lugares sem acesso à água e
tratamento de esgoto sanitário. Os direitos humanos básicos acabam tolhidos por
políticas públicas seletivas que limitam o acesso às infraestruturas e bens essenciais
a vida. A dificuldade de acesso à água e escassez são consequências de processos e
instituições nas quais os pobres levam grandes desvantagens políticas.
O reconhecimento do acesso à água e ao esgotamento sanitário como direitos
humanos pelo conselho de direitos humanos e assembleia geral da Organização
das Nações Unidas, desencadeou novas possibilidades de políticas públicas para
concretização deste ideal. O direito humano ao acesso à água e ao esgotamento
sanitário, pautado no direito humano a um padrão de vida que assegure saúde e bemestar, conforme preceitua o artigo 25 da declaração universal dos direitos humanos,
adquiriu status de direito independente e expresso. O direito humano à água concede a
todos o direito ao acesso à água potável, segura, barata e suficiente, e o direito humano
ao esgotamento sanitário a serviços que assegure privacidade, dignidade humana,
preço acessível e higiene.
O direito fundamental ao acesso à água e ao esgotamento sanitário é decorrente
de princípios constitucionais e preâmbulo para a garantia da dignidade humana e acesso
a um ambiente saudável, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federalde
1988. O Brasil vincula-se também à resoluçãodo conselho de direitos humanos A/
HRC/Res/15/9 que consagrou odireito humano à água e esgotamento sanitário. Cabe
aos Estados garantir água potável e saneamento básico a todos e combater as relações
injustas de poder, uma vez que a exclusão social também se manifesta no acesso aos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Neste sentido, este capítulo apresenta no primeiro subitem do desenvolvimento
a discriminação no acesso à água e pobreza, posteriormente, abordamos as medidas
para enfrentar o intricado problema da universalização do acesso à água, por fim, são
tecidas as considerações finais.
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2. DESENVOLVIMENTO
Os princípios fundamentais da igualdade e não discriminação norteiam os
direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (1948, p. 5) traz no seu art. 1 que “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e direitos” e no art. 2 elucida que para alcançar essa
igualdade, a norma de não discriminação deve ser acolhida: “toda pessoa tem direito
a todos os direitos e as liberdades proclamadas na presente Declaração, sem distinção
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem
nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou qualquer outra condição”.
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos reafirmam o caráter universal,
irrenunciável, inalienável, imprescritível e indivisível dos direitos previstos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Satterthwaite (2012) enumera várias
razões proibidas de discriminação no âmbito dos direitos humanos, entre elas:
incapacidade física ou mental, orientação sexual, status de saúde, descendência e
etnicidade.
A Assembleia Geral das Nações Unidas e o Conselho de Direitos Humanos nas
Nações Unidas, ao reconhecer o acesso à água como um direito humano fundamental,
consequentemente, garantiu o acesso universal a todos à água sem qualquer tipo de
discriminação.Segundo o Comitê de Direito Econômico, Social e Cultural (2011) da
Organização das Nações Unidas (ONU) “aadequação da água que precisa ser tratada
mediante análise da disponibilidade6, qualidade7, acessibilidade física8 e financeira,
igualdade9, responsabilidade e participação”.
A Organização das Nações Unidas (ONU) preconiza que a universalização
do direito humano fundamental do acesso à água deve ser atingida gradualmente.
Conforme Luh, Baum e Bartram (2013) o princípio da progressividade reconhece
que os Estados podem estar limitados pelas condições prévias e recursos disponíveis
e, portanto, o cumprimento é alcançado quando o Estado mostra progressos para a
realização do acesso universal. A universalidade busca garantir o acesso sem distinção
e a igualdade consiste no trabalho progressivo para melhorar os níveis de serviços de
abastecimento de água dos mais pobres.
A equidade é o imperativo moral para acabar com as diferenças injustas. No
cenário do direito humano ao acesso à água, a equidade requer o foco em grupos
marginalizados, especialmente os mais pobres, vulneráveis e carentes.As palavras
igualdade e equidade têm sido aplicadas como sinônimos ou termos indissociáveis,
sendo “equidade” designada para destacar a importância de atingir a meta da
universalização. Nessa esteira, em relação ao direito humano ao acesso à água,
para Satterthwaite (2012) a equidade pode se entrelaçar à igualdade na obrigação
juridicamente vinculada para garantir a universalização dos serviços de abastecimento
de água.
6

Disponibilidade: cada pessoa deve ter acesso à água para seu uso pessoal ou doméstico de forma suficiente e contínua (Comitê de Direito Econômico, Social e Cultural, 2011).
7
Qualidade: a água para uso pessoal ou doméstico não pode constituir ameaça à saúde, devendo ser livre de microrganismos, substâncias químicas e de riscos radiológicos, ou seja, segura(Comitê de Direito
Econômico, Social e Cultural, 2011).
8
Acessibilidade física: A água suficiente e segura deve estar acessível nas imediações dos agregados
familiares, sem discriminação (Comitê de Direito Econômico, Social e Cultural, 2011).
9
Igualdade: Obrigação juridicamente vinculativa para garantir que todos gozem de seus direitos, independentemente de status, raça, sexo, classe, casta, ou outros fatores. No contexto da água, a igualdade
exige uma melhoria progressiva para acabar com as diferenças de abastecimento de água entre grupos
mais favorecidos e marginalizados (Comitê de Direito Econômico, Social e Cultural, 2011).
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2.1.DISCRIMINAÇÃO NO ACESSO À ÁGUA E POBREZA
A desigualdade no acesso à água é uma realidade marcante e inconveniente
para a comunidade mundial. O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (2011) evidenciou essa realidade quando
comparou todos os países no tocante à proporção da população que dispunha de fontes
adequadas de água (Figura 1). O estudo de Kirigia e Kirigia (2007) contrapondo países
por classes de renda, expôs que nos países pobres a Disponibilidade: cada pessoa deve
ter acesso à água para seu uso pessoal ou doméstico de forma suficiente e contínua
(Comitê de Direito Econômico, Social e Cultural, 2011). porcentagem de população
urbana sem acesso sustentável a fonte adequada de água é 104 vezes maior do que nos
países ricos.
Para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2006) a crise da água
é acima de tudo uma crise dos pobres. Um terço das pessoas que não têm acesso à água
vive com menos de USD 1,00 por dia e dois terços com menos de USD 2,00. O relatório
do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2006) analisou 17 países em
desenvolvimento eidentificou que a disponibilidade de água para a parte mais rica foi
em média 85%, enquanto na parte mais pobre a média do acesso à água foi de 25%.
Esse mesmo relatório demonstra que, para um grande número de países, a razão entre
acesso à água potável dos 20% mais ricos e os 20% mais pobres é de 4:1 ou 5:1, como
por exemplo, o Peru, em que praticamente toda a população que se encontra entre
os 20% mais ricos do país têm acesso à água encanada em suas casas, porém mais de
65% dos que se encontram entre os 20% mais pobres têm de comprar a sua água de
caminhões-tanque.
A desigualdade no acesso à água é percebida dentro dos países quando
avaliados os grupos de renda. Conforme o relatório Programa de Desenvolvimento
das Nações Unidas (2006) é importante evidenciar que a desigualdade não é restrita
apenas ao acesso: em grande parte dos países pobres as pessoas de baixa renda obtêm
menos água e com menor nível de segurança, além disso, pagam preços mais caros,
como por exemplo, as pessoas que vivem nas favelas da Indonésia (Jacarta), Filipinas
(Manila) e Quênia (Nairóbi), as quais pagam de 5 a 10 vezes mais do que as famílias
ricas de suas próprias cidades e mais do que a média praticada na Inglaterra (Londres)
e Estados Unidos (Nova Iorque). Nos países de El Salvador, Jamaica e Nicarágua, as
pessoas da parte mais pobre gastam 10% de sua renda familiar com água.
No cenário brasileiro, a situação da discriminação no acesso à água em razão
da pobreza é grave, pois apesar de as médias demonstrarem que mais de 91% dos
brasileiros contam com fontes adequadas de água (Figura 1), essa realidade é muito
diferente quando consideramos a parte mais pobre, no qual apenas 68,6% da população
conta com fontes adequadas de água.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a parte
mais rica, praticamente não há diferença entre as regiões e estados do Brasil, pois quase
todos os estados apresentam médias acima de 95%. O mesmo não acontece com a parte
mais pobre, já que nas regiões Sul e Sudeste o acesso à água é de mais de 85% e nas
regiões Norte e Nordeste é menor que 60%. Isso ocorre devido a diferença de nível de
pobreza entre as regiões, haja vista que os 20% mais pobres da região Sul contem com
uma renda mensal per capita de R$ 343,00, enquanto os 20% mais pobres da região
Norte têm uma renda mensal per capita de R$ 113,00.
Negativamente, chamam a atenção os estados do Amazonas, Acre e Roraima,
todos com menos de 50% de abastecimento de água potável para a parte mais pobre,
especialmente o estado do Amazonas, com 7%. No outro extremo está São Paulo, Espírito
Santo e Rio Grande do Sul se destacando positivamente, todos com abastecimento de
água potável acima de 90% para a parte mais pobre.
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Os dados apresentados de diferentes regiões do Brasil e do mundo retratam
a influência da renda no acesso à água potável. Entretanto, a localização espacial da
população mais pobre está intimamente ligada a questão da renda familiar e que impacta
no acesso a esse serviço essencial. Segundo Albuquerque (2012), na maioria dos países,
a maior parte dos pobres está aglomerada em assentamentos informais e favelas, o que
dificulta a inserção dessa parcela da população nas estatísticas oficiais dos países em
razão da ilegalidade dos assentamentos e acaba promovendo a discriminação e falta
de acesso aos serviços de saneamento básico.
Albuquerque (2012) indica que apesar de haver razões técnicas para não
promover acesso formal aos serviços de água tais como a falta de planejamento,
ruas estreitas e ambiente perigoso, a verdadeira razão para as pessoas que vivem em
assentamentos informais não terem esse acesso é o estado de posse de suas terras, a falta
de aceitação das favelas e de reconhecimento dos direitos humanos das pessoas que
vivem dentro delas, uma vez que as prestadoras de serviços e autoridades municipais
usam o status de ilegalidade dos assentamentos para negar a prestação adequada de
serviços de abastecimento.
Realmente para alguns assentamentos informais há impedimentos legais para o
atendimento, porém os Estados Membros da Organização das Nações Unidas (ONU),
conforme arrazoa Albuquerque (2012, p. 125), “devem enfrentar seus problemas de
posse de terra, pois não são isentos de sua obrigação de implementar progressivamente
o direito a água e ao esgotamento sanitário para todas as pessoas, começando com os
marginalizados e mais vulneráveis”.
2.2.MEDIDAS PARA ENFRENTAR O PROBLEMA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO
ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO
Para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2006), a questão da
universalização do acesso à água tem se tornado um debate político polarizado sobre
os papeis adequados dos setores privado e público e, sobretudo, a água como um
bem jurídico, público e tutelado pelo Estado e seus representantes. Há diversos países
que fizeram concessão para os serviços de abastecimento de água e não obtiveram o
retorno esperado na universalização dos serviços. A experiência desses países indica a
necessidade de maior atenção, regulamentação e um compromisso com a equidade e
atuação nas parcerias público-privadas.
O setor público que trata sobre a universalização da água tem característica de
monopólio natural, portanto o Estado precisa ter uma forte capacidade reguladora
para proteger o interesse público dos abusos monopolistas. Em diversos países, o
estabelecimento de entidades reguladoras é um assunto delicado e complexo, pois
leva à interferência política e não-prestação de contas por parte destas instituições.
O financiamento público é essencial em países em que a falta de acesso à água
está concentrada nas populações pobres, independentemente de a operadora ser
pública ou privada. É necessário que os governos incorporem nos contratos com as
operadoras os mercados informais de água e o atendimento de assentamentos ilegais
e precários como as favelas. Há operadoras que apresentam receitas baixas para a
manutenção e expansão do sistema de abastecimento de água, sendo necessário, em
alguns casos, após estudo de impacto financeiro e aplicação da verba resultante, o
aumento justificado das taxas de água a valores para melhorar a eficiência da gestão.
Segundo Satterthwaite (2012), alguns princípios devem ser seguidos para
melhorar a questão da não-discriminação dos mais pobres no acesso à água, entre
eles: priorizar o acesso básico, realização progressiva para reduzir as desigualdades,
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combater as desigualdades espaciais, por exemplo as que ocorrem em favelas, áreas
rurais distantes e assentamentos irregulares, e sobretudo, concentrar os esforços nas
desigualdades, com foco nos grupos sociais mais pobres e vulneráveis.
O relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2006)
recomenda ações para os países com o fito de acabarem com a desigualdade no
acesso à água, especificamente em relação à pobreza, entre eles estão: ter legislações
que obriguem o próprio governo e as operadoras a praticar esse direito, colocar a
água como centro da estratégia para redução da pobreza, aumentar os investimentos
específicos para a área de universalização e abastecimento de água, utilizar subsídios
cruzados10, estabelecer metas claras de equidade para as prestadoras e cobrar que elas
prestem contas, desenvolver e expandir sistemas de regulação, promover a governança
da água, promulgar legislação que empodere as pessoas a pressionar as operadoras,
desenvolver sistemas regulatórios que sejam eficazes e politicamente independentes,
sem interferência dos prestadores de serviços, incorporar nos contratos de concessão
critérios claros para equidade e extensão do acesso a preços acessíveis para as famílias
pobres, utilizar tarifas sociais11 e índices de correção de tarifa pela complexidade social12,
mencionando que para o vencimento da questão do não-acesso à água pelos pobres,
qualquer medida adotada deve se basear no conhecimento profundo e sistemático do
problema.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A universalização dos serviços de saneamento, acesso à água e a garantia
da dignidade da pessoa humanasão temas de grande relevância mundialmente,
principalmente no final do século passado e início do século XXI, por exemplo,
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), com os esforços dos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que são: erradicação da pobreza (acabar com
a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares), fome zero e agricultura
sustentável (acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável), saúde e bem-estar (assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todos, em todas as idades), educação de qualidade(assegurar
a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos), igualdade de gênero (alcançar a igualdade
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), água limpa e saneamento (garantir
disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos), energia
limpa e acessível (garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável
para todos), trabalho de decente e crescimento econômico (promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todos), inovação infraestrutura (construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação), redução
das desigualdades (reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles), cidades e
comunidades sustentáveis (tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis), consumo e produção responsáveis (assegurar
10

Os subsídios cruzados transferem recursos de famílias com maior renda para famílias de baixa renda,
por meio de preços diferenciados, como na Colômbia ou na Argentina.
11
Tarifa mais baixa para os pobres subsidiada pelo governo ou com é feito na África do Sul, em que
pessoas pobres só começam a pagar pelo serviço de abastecimento de água a partir de 25 litros.
12
Cada município tem uma complexidade social diferente, portanto é justificada a correção da tarifa
baseada nesse fator. Por exemplo, a agência reguladora pode permitir que uma operadora que abastece
um município com favelas tenha uma tarifa maior do que outra operando em um município sem ou
com poucas favelas.
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padrões de produção e de consumo sustentáveis), ação contra a mudança global do
clima (tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos),
vida na água (conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável), vida terrestre (proteger, recuperar e
promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter
a perda da biodiversidade), paz, justiça e instituições eficazes (promover sociedades
pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos
os níveis), parcerias e meios de implementação (fortalecer os meios de implementação
e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável) e dos Objetivos do
Desenvolvimento do Milênio (ODM), entre eles: erradicar a pobreza extrema e a fome,
alcançar o ensino primário universal, promover a igualdade de gênero e empoderar
as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, combater o HIV/AIDS, a malária e outras
doenças, garantir a sustentabilidade ambiental, desenvolver uma parceria global para
o desenvolvimento.
Entre os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os 18 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pela Organização das Nações Unidas
(ONU) há as metas do objetivo 6 que trata sobre a água potável e saneamento, com
o intuito de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento
para todos, que estabelece que todos os países participantes do acordo devem até 2020,
proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas,
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos, e até 2030, alcançar o acesso universal
e equitativo à água potável, segura e acessível para todos, alcançar o acesso a
saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação
a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e
daqueles em situação de vulnerabilidade, melhorar a qualidade da água, reduzindo
a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e
materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas,
e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente,
aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar
retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez
de água, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado, ampliar a cooperação
internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a água e ao saneamento,
incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento
de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso, e apoiar e fortalecer a participação
das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.
Segundo a Joint Monitoring Programme of World Health Organization – JMP
(2015), no tocante à água potável, a meta dos Objetivos De Desenvolvimento do Milênio
(ODM) no âmbito global foi alcançada no ano de 2010. Em 2015, esse valor chegou a
91%, o que significa que, no período de 1990 a 2015, 2,6 bilhões de pessoas passaram
a ter acesso adequado à água potável em todo o mundo. No entanto, apesar de a
meta universal de número de pessoas com acesso à água potável ter sido alcançada,
conforme Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation – JMP (2015),
663 milhões de pessoas ainda utilizam fontes inadequadas.
No cenário brasileiro do acesso à água potável, demonstra-se que em 1990,
78% da população tinha acesso à água potável encanada e segundo o Programa de
Monitoramento Conjunto do Fundo da Organização das Nações Unidas (ONU) para
a Infância e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2012, essa porcentagem
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aumentou para 92%. Nas áreas urbanas, o acesso à água potável aumentou 5% entre
1990 e 2012, totalizando 97% da população com acesso à rede de água. Esses dados
destacam que o acesso da população à água potável aumentou consideravelmente, o
Brasil cumpriu a meta nacional estabelecida para 2015.
Segundo o Centro de Estudos da Metrópole (2013) apesar da melhoria do
desempenho nos indicadores nacionais de acesso à água potável, esses dados mascaram
um problema altamente significativo: a disparidade da cobertura dos serviços, quando
levada em consideração a heterogeneidade das áreas populacionais, principalmente o
problema de baixa cobertura desses serviços em áreas de vulnerabilidade social, como
os assentamentos irregulares, favelas e áreas rurais distantes. Para Ferreira (2006)
esses assentamentos irregulares configuram áreas em que os sistemas de água acabam
não conseguindo atender a demanda por uma série de fatores, como impedimento
de legislação, condições impróprias para implantação de redes de serviços ou mesmo
incapacidade financeira para implantação dos equipamentos urbanos necessários.
Apesar da universalização do acesso ao saneamento ser um dos princípios
fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n. 11.445 de 5 de janeiro
de 2007), não há indicadores consolidados nos sistemas nacionais que possibilitem
monitorar e diagnosticar a desigualdade no acesso entre os setores socioeconômicos
de uma determinada região.
Na perspectiva nacional e global é evidente que permanece o desafio da
universalização dos serviços de abastecimento de água e saneamento. Conforme
destacam Murphy (2009) e Bakker (2008) o enfrentamento deste complexo problema
de saúde pública, distribuição de renda, direitos humanos e segurança nacional
exige que os diversos atores relacionados com o abastecimento de água potável,
principalmente, as operadoras, agências reguladoras, o governo e a sociedade civil
estejam preparados para agir em conjunto e assim fornecer melhores serviços para as
populações desfavorecidas, considerando suas especificidades.
A indução de investimentos públicos e privados permanentes em programas de
melhorias de infraestrutura visando sanar debilidades e a implantação de programas
efetivos de políticas públicas que garantam o acesso à água são responsabilidades
compartilhadasdo governo (nas três esferas, federal, estadual e municipal), empresas
operadoras e a sociedade.
A avaliação das desigualdades no acesso à água é essencial para diagnosticar e
monitorar a prestação dos serviços de saneamento e abastecimento de água para todos,
fornecendo dados concretos para que os governos federais, estaduais e municipais
tracem e implementem políticas públicas de incentivos e direcionem recursos
financeiros e humanos para as áreas mais críticas, promovendo a universalização
progressiva do acesso à água expressa na Política Nacional de Saneamento Básico (Lei
n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007).
A renda per capita é um dos principais fatores de desigualdade no acesso à
água. Sob o viés dos direitos humanos, a integração de ações governamentais, políticas
públicas e financiamento público são instrumentos essenciais para lidar com o problema
intricado da falta de acesso à água e saneamento nas áreas mais pobres e carentes de
infraestrutura urbana.
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ÍNDICE DE BALNEABILIDADE NO RIO MACHADO NA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ - RONDÔNIA
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Eixo 2: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água
1 INTRODUÇÃO
A água é um bem natural essencial à vida, indispensável ao ser humano,
relacionada à economia, lazer, bem-estar, à saúde, bem como questões sociais e
culturais e a biodiversidade.
Sendo utilizada pelo homem para o consumo doméstico, comercial e industrial
(ROCHA, 2014). Entende-se por balneabilidade a qualidade das águas destinada
a recreação de contato primário, sendo este entendido como o contato direto e
prolongado com água, onde a possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de
água é elevada (CONAMA, 2000). A água contaminada pode transmitir diversas
doenças de veiculação hídrica, além de que, os próprios banhistas podem contribuir
para o aumento da concentração de organismos patogênicos (MORAIS, SILVA, 2012;
EEIGER, 1999; FRANCENER et al., 2011; JUNIOR et al., 2014).
O rio Machado ou ( Ji-Paraná), é considerado um dos principais rios do estado
de Rondônia, sendo que no decorrer de seu percurso encontra-se diversos usos, entre
os quais pode-se destacar o abastecimento público de algumas cidades, dessedentação
animal, fins recreativos, pesca, navegação, entre outros.
No limite urbano do município de Ji-Paraná, o rio Machado apresenta alguns
locais que são utilizados pelos moradores para a recreação de contato primário
como: banho e esportes náuticos. Apesar dos seus usos múltiplos pouca se sabe
sobre a qualidade da água, afim de atender os parâmetros de balneabilidade. Assim,
surge como problemática a necessidade de analisar tais padrões e compará-los com
a legislação, garantindo o conhecimento da qualidade da água para a recreação de
contato direto.
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2 DESENVOLVIMENTO
2. 1 Material e Métodos
2.1.1 Localização da área de estudo
O estudo foi realizado no rio Machado, na área urbana do município de Ji-Paraná.
O rio Machado tem suas nascentes formadas pelos rios: Comemoração de Floriano e
Pimenta Bueno. Possui cerca de 75.400 km² e atravessa o estado no sentido sul-norte,
desembocando no rio Madeira (VICTÓRIA et al., 2005). A amostragem foi definida por
quatro pontos (“A”, “B”, “C” e “D”) utilizados pela população para fins recreativos,
conforme mostra a figura 1 e 2.
Figura 1 – Localização do ponto amostral “A”.

Fonte: Autor.

Figura 2 – Localização dos pontos amostrais “B”, “C” e “D”.

Fonte: Autor.
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2.1.2 Caracterização e escolha dos pontos amostrais
Os pontos amostrais foram determinados por prévio conhecimento e observação
dos autores, escolhendo locais que apresentavam características tais como: restos
de lixos, roupas e escadas de aceso ao rio. Também foi possível registrar ao longo
da pesquisa pessoas tomando banho no rio, ou seja, usando-o para fins recreativos
conforme observado na figura 3.
Figura 3 – Banhistas próximos ao ponto amostral “B”.

Fonte: Autor.

O ponto “A” é o mais distante do centro urbano, possui a instalação de uma
draga, há algumas embarcações ancoradas e bastante cobertura vegetal nas margens.
O ponto “B” apresenta na sua margem a formação de um “banco” de areia sendo
totalmente descoberto. O ponto “C” esta localizado bem próximo de casas e com pouca
vegetação no seu entorno. O ponto “D” localiza-se próximo da foz do igarapé Dois de
Abril, apresentando várias casas ao seu entorno e pouca cobertura vegetal.
2.1.3 Análises físico-químicas
As análises físico-químicas foram realizadas em campo, no momento da coleta,
de forma triplicata, sendo as seguintes: pH, temperatura, condutividade e turbidez.
Para mensurar o pH, a temperatura e a condutividade, usou-se o pHmetro/
condutivímetro portátil modelo Exstik EC500, da marca Extech Instruments.
A análise da turbidez foi realizada com o turbidímetro da marca Hanna Instruments,
do modelo HI93703C. O turbidímetro mede através de raios infravermelhos uma faixa
de 0 a 1000 NTU, o equipamento seleciona automaticamente a faixa apropriada de
acordo com a turbidez da amostra.
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2.1.4 Análises microbiológicas
A metodologia adotada para as análises microbiológicas foi a técnica de
membranas filtrantes em substrato cromogênico, apresentando o resultado através da
diferenciação por cor entre os coliformes totais e termotolerantes (APHA,2005).
Para a realização das análises, todos os materiais, tais como: vidrarias, béquer,
kitassatos, filtros, pinças, ponteiras, placas, provetas, água destilada e o meio de
cultura foram autoclavados em Autoclave Vertical, marca Phoenix por 30 minutos a
120ºC. O meio de cultura utilizado foi o ChromoCult® Coliform Agar (Merck) o qual
era preparado um dia antes do uso em um béquer de 50mL. Verteu-se cerca de 1,5 mL
do meio nas placas. As alíquotas das amostras foram diluídas em água deionizada e
autoclavada, realizando diluições com fatores de 100 e 1000 μL.
Foi utilizada a membrana filtrante quadriculada, estéril, com 47 mm de diâmetro
e porosidade de 0,45 μm, na qual os coliformes foram retidos. Então incubou-se as
bactérias na estufa Microprocessada para Cultura Microbiológica a 35 +/- 0,5º C por
24h. Após a incubação as Unidades Formadoras de Colônia (UFC) foram contadas,
diferenciando-as pela coloração, para os coliformes termotolerantes as colônias
apresentaram cor roxa/violeta e azul/preta, e para os coliformes totais a coloração
característica foi rosa/lilás.
2.2 Resultados e discussões
2.2.1 Nível e vazão do rio
Com o auxílio do aplicativo HidroWeb, disponibilizado pela Agência Nacional
de Águas (ANA) foi possível estimar tanto a vazão, quanto o nível do rio no período de
estudo. Os dados estão apresentados na tabela 1, e pertence aos dados fluviométricos
da estação 15560000, a qual é operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM).
Tabela 1- Nível e Vazão do Rio Ji-Paraná
Data
09/abr

Nível (cm)
894

Vazão (m3/s)
1360

16/abr

931

1590

23/abr

920

1520

30/abr

920

1520

07/mai

811

926

14/mai

773

701

21/mai

741

557

28/mai

731

515

04/jun

725

491

Fonte: Adaptado de ANA,2019.

Constata-se que no inicio das coletas o nível do rio estava em 894 cm, com vazão
igual a 1360 m3/s, e no final o rio já apresenta nível igual 725 cm, e a vazão muito baixa
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comparada com o inicio, 491 m3/s, estes dados evidenciam claramente o período de
transição no ciclo hidrológico, passando do período chuvoso, para o de seca.
2.2.2 Análises físico-químicas
O pH da água teve pouca oscilação, sendo os menores valores encontrados
no mês de abril, conforme observado na figura 4, podendo ser correlacionado com
os valores de medição de vazão, que para o mesmo mês obteve os maiores valores
chegando a 1590 m3/s.
Segundo Rocha (2014) o pH no rio Ji-Paraná decresceu do período úmido para
úmido-seco, e cresceu do úmido-seco para o seco, abrangendo o período úmido-seco
entre os meses abril a junho, logo nota-se que no período seco o rio em alguns pontos
apresentou o pH acima de 6,5. Tal fato pode ser devido ao escoamento superficial de
materiais orgânicos e inorgânicos, que ocasionam a acidificação da água.
Figura 4 – Valores encontrados de pH durante o período de estudo.

Fonte: Autor

Quando analisamos os pontos de forma isolada podemos verificar que o ponto
“D” apresentou valores mais elevado de pH durante todo o período das análises,
podendo ter interferência da água que chega do Igarapé Dois de Abril, o qual traz um
grande aporte de esgoto doméstico (SILVA, 2018).
Em estudos limnológicos é de fundamental importância a determinação da
temperatura, pois influenciará no meio aquático e condicionará algumas variáveis
físico-químicas, como viscosidade, calor latente, pressão, oxigênio dissolvido entre
outras. O registro da temperatura é importante, pois em temperaturas adequadas,
ou muito elevadas há o favorecimento da concentração de microorganismos, ou seja,
pode haver o crescimento de bactérias (AMARAL;SILVA, 2017).
Os valores de temperatura não apresentaram uma variação significativa sendo
a mínima de 25,9 º C e máxima de 27,7 ° C, destacando-se, que as análises foram
efetuadas no período matutino, no horário das 07h:30min às 09h:30min. Rasera (2005)
encontrou os valores de temperatura variando entre 26ºC e 28ºC no mesmo rio, assim
percebe-se que a temperatura é característica climática da localização do rio, uma vez
que ele está situado na região Amazônica.
Sabe-se que a condutividade está relacionada à capacidade que a água apresenta
em transmitir corrente elétrica devido à presença de espécies iônicas dissolvidos, como
sais e metais pesados (BRASIL, 2014). Na figura 5 podemos observar os valores da
condutividade para área de estudo.
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Figura 5 - Resultado da análise de condutividade durante o período de estudo.

Fonte: Autor.

A CETESB (2011) esclarece que a condutividade indica as modificações na
composição da água, ela irá aumentar conforme mais sólidos forem dissolvidos na
água. Na última coleta constatou-se a presença de muitas espumas no ponto “D”, e o
mesmo apresentou condutividade elevada, este fato pode estar atrelado a influência
do Igarapé Dois de Abril.
Ainda, conforme a CETESB (2011) a condutividade superior a 100 μS/cm
indicam ambientes impactados, porém nenhum dos pontos apresentaram valores tão
elevados. O valor mais alto foi entre 30 μS/cm para os pontos “B”,”C” e “D”.
A turbidez é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao
atravessar uma amostra de água. Podendo ser alterada pelas chuvas, poluição, esgotos
domésticos, efluentes industriais, entre outros (CETESB, 2011).
Por se relacionar com a suspensão de partículas na água, durante o período
chuvoso ela possui a tendência de aumentar sua concentração, pois ocorre o carreamento
de materiais sólidos (MORAIS;SILVA.2012). Na figura 6 podemos verificar os valores
de turbidez .
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Figura 6 - Resultados da análise de turbidez para o período de estudo.

Fonte: Autor.

Observa-se que no mês de abril as amostras apresentaram maior variação nos
seus valores de turbidez, fator explicado pela alta vazão do rio, devido ao período
chuvoso. Após esse período há um decréscimo nos valores de turbidez, fenômeno
característico do período da seca.
Segundo a resolução nº 357 do CONAMA águas doces de classe I, podendo
ser destinadas para recreação de contato primário, como a balneabilidade, devem
apresentar turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT), diante desse
parâmetro, para o período chuvoso, principalmente nas coletas do dia 23/04 e 30/04,
todos o pontos amostrais estariam classificados como impróprios para fins de recreação
de contato primário.
2.2.3 Análises microbiológicas
O grupo de coliformes totais, em estudos ambientais tem valor sanitário limitado,
uma vez que tais microrganismos ocorrem de forma natural no solo, plantas e águas
(BASTOS, 2000). Na figura 7 observa-se a alta concentração destes microrganismos na
área de estudo.
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Figura 7 - Resultados das análises de coliformes totais para o período de estudo.

Fonte: Autor.

De acordo com Rocha (2016), a alta carga de coliformes totais pode estar
correlacionada com os altos índices pluviométricos do período, fato que provoca o
carreamento de contaminantes de origem difusa, e que além disso, o rio esta inserido
em uma bacia hidrográfica de intensa atividade agropecuária.
Diversos outros autores seguem a mesma correlação dos altos índices
hidrométricos (período chuvoso) com a elevada concentração de coliformes totais nos
rios (Emiliani e Gonzalez,1998; Vasconcelos et al.,2002).
Os coliformes termotolerantes são microrganismos representados
principalmente pela Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal, estando sempre
presente nas fezes de humanos, mamíferos e animais de sangue quente em geral. A
figura 8 expressa os resultados obtidos nas análises.
Figura 8 - Resultados das análises de Escherichia coli para o período de estudo.

Fonte: Autor.
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Os valores não estão de acordo com a legislação, pois a água própria para
balneabilidade deve apresentar entre 250 a 1000 UFC/100 mL, em 80% ou mais do
tempo, porém ela estará imprópria se apresentar valor de UFC/ 100 mL superior a
1.000 em mais de 20% do tempo ou maior que 2.500 na última medição, e conforme
a figura 8, as amostras na última medição apresentaram valores superiores a 2.500
UFC/100 mL, caracterizando todos os pontos impróprios para fins recreativos.
Segundo Amaral e Silva (2017) a presença dos coliformes termotolerantes
indicam que a água foi contaminada por fezes humanas ou de animais de sangue
quente, já que não se reproduzem nem sobrevivem fora destes organismos por muito
tempo, assim sua presença indica contaminação recente, destacando para possível
presença de esgoto doméstico ou carreamento de poluição difusa, devido o rio
Machado esta inserido em uma região com forte atividade agropecuária.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos o parâmetros estudados foram comparados com a resolução do CONAMA
nº 274, de 29 de novembro de 2000 que trata sobre a balneabilidade, sendo verificado que
durante o período chuvoso a turbidez do rio é elevada, tornando-o impróprio para fins
recreativos. Para as análises microbiológicas os quatro pontos analisados não atendem
aos valores estabelecidos pela legislação, sendo todos classificados como impróprios
para o banho, tendo grande possibilidade de transmitir doenças de veiculação hídrica.
Diante do exposto ao longo do trabalho, averigou-se que determinar o índice
de balneabilidade para alguns pontos do rio Ji-Paraná é de extrema importância, visto
que a população utiliza o rio como um local de lazer, assim o monitoramento das
águas para esta finalidade, apresentará maior segurança para os usuários.
Devido a carência de estudos e programas de monitoramento que avaliem as
condições de balneabilidade, especialmente em balneários de águas doces, sugere-se
que novos estudos sejam feitos nas regiões, principalmente na estação seca, época na
qual a população mais utiliza o rio para recreação de contato primário.
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ASPECTOS LEGAIS SOBRE A OUTORGA DO DIREITO DE USO DOS RECURSOS
HÍDRICOS NA ESFERA FEDERAL E NO ESTADO DE RONDÔNIA
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João Gilberto de Souza Ribeiro5
Eixo: Eixo: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o regime jurídico das águas interiores (rios, lagos, mares internos,
portos, canais, baías, estuários, ancoradouros e golfos), nos termos da 1ª Conferência
de Direito Internacional de Haia, 1930, é estabelecido pelo Código de Águas Decreto
Federal n.º 24.643, de 10.07.34 (BRASIL, 1934) e posteriores alterações, com especial
importância para o Decreto-lei n.º 852, de 11/11/38 (SILVA & MONTEIRO, 2004).
Contudo o seu objetivo principal foi regulamentar a apropriação da água como fonte
geradora de energia elétrica (COSTA, 2012).
Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, o meio ambiente
passou a ser tratado segundo a visão holística, como um sistema integrado e com
autonomia valorativa (ALMEIDA, 2003). Além disso, a CF de 1988 acabou com o
conceito de água de domínio privado, gerando a necessidade de uma legislação que
explicitasse uma forma de autorização para que terceiros pudessem ter acesso a estes
recursos hídricos de domínio do poder público (COSTA & TYBUSCH, 2015).
Esta lacuna foi preenchida com a edição da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro
de 1997 (BRASIL, 1997), que instituiu da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), com
vistas a preservar e conservar para as presentes e futuras gerações e vem ao encontro da
aspiração social, mas, por outro lado, encontra fortes resistências em ser implementada
(ALMEIDA, 2003).
Por esse motivo, cabe ao Poder Público, estadual ou federal, a responsabilidade
pela sua administração. Em outras palavras, qualquer intervenção que se deseje fazer
em um corpo de água é passível de autorização por parte do Poder Público competente.
À luz da legislação vigente Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), esse
instrumento tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo da água
e o efetivo exercício dos direitos de acesso a este recurso, disciplinando a sua utilização
e compatibilizando demanda e disponibilidade hídrica (SILVA & MONTEIRO, 2004;
COSTA & TYBUSCH, 2015).
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A sua efetivação possibilita o controle de todos os usos pelo Poder Público,
visando a garantir o cumprimento dos objetivos da política com base nos seus
fundamentos e respeitando-se as diretrizes gerais de ação para a implementação.
Constitui ainda um meio de cognição dos usuários poluidores ou daqueles que, de
qualquer forma, degradam os corpos d’água, possibilitando a aplicação das sanções
criminais, administrativas, bem como a responsabilização civil pelo dano causado
(ALMEIDA, 2003).
Com a proteção das águas pelo instrumento de outorga, não se vislumbra
qualquer prestação de serviço público ou de utilidade pública pelo outorgado, bem
como (e a principal diferença), não se transfere a titularidade do volume de água
outorgado pelo Poder Público, pois o beneficiário não tem direito adquirido ao recurso
hídrico – que é um bem de domínio público, não passível de apropriação (ALMEIDA,
2003).
Nesse mesmo sentido, Schütz (2017) menciona que a outorga não implica
alienação total ou parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de
uso, sendo que ela ainda confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado
à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado à
suspensão da outorga.
Ante ao exposto, a outorga do direito ao uso dos recursos hídricos foi
regulamentada por legislações federais e estaduais, assim, este estudo tem o objetivo
de apresentar as legislações e principais aspectos legais inerentes à outorga do direito
de uso dos recursos hídricos no âmbito federal e no estado de Rondônia.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Esta pesquisa constitui-se de uma revisão de literatura visando a uma
compreensão sobre o estado da arte relacionado aos aspectos legais da outorga do
direito de uso de recursos hídricos. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica
ao arcabouço jurídico tanto em âmbito federal como estadual, por meio de consultas
ao manual de outorga da Agência Nacional de Águas (ANA), do Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e outros, legislações federais e do estado de
Rondônia, bem como artigos científicos. Desse modo, a tipologia do presente estudo é,
segundo Gil (2008, p. 50), a pesquisa bibliográfica, vez que “é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”.
2.2 Resultados e discussão
A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo, de
autorização, mediante o qual o Poder Público outorgante (União, Estados ou Distrito
Federal) faculta ao outorgado (usuário da água) o direito de uso de recurso hídrico para
assegurar o controle quantitativo e qualitativo, por prazo determinado (não excedente
a trinta e cinco anos), nos termos e nas condições expressas no respectivo ato (SILVA
& MONTEIRO, 2004).
A primeira legislação brasileira que tratou deste assunto foi o Código de
Águas de 1934 (Decreto Federal n.º 24.643), o qual prevê no seu Art. 43, a concessão
administrativa para fins de utilidade pública das águas derivadas para uso na
agricultura, indústria e higiene, e a autorização administrativa para outros fins.
Posteriormente, esta matéria foi atualizada pela Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei 9.433/1997), também denominada “Lei das Águas”. A outorga é um
instrumento que está previsto na referida lei (Arts. 11 a 18) e tem como finalidade
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assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos
direitos de acesso. Conforme Almeida (2003), “esta norma vincula a ação do governo,
que se vê impedido de autorizar os usos que agridam a qualidade e a quantidade das
águas e impossibilitado de agir sem equidade ao possibilitar acesso ao recurso. ”
Com finalidade de regulamentar procedimentos, critérios técnicos e
administrativos e obrigações referentes à outorga do uso da água, existem, ainda,
resoluções da Agência Nacional de Águas e do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos que tratam sobre a outorga quando da competência da União em conceder
tal instrumento, como, por exemplo:
* Resolução CNRH n° 16/2001, que estabelece critérios gerais para outorga
de direito de uso de recursos hídricos;
* Resolução ANA n° 1.938/2017, que dispõe sobre procedimentos para
solicitações e critérios de avaliação das outorgas preventivas e direito de
uso de recursos hídricos;
* Resolução NA n° 1.940/2017, que dispõe sobre critérios para definição de
derivações, captações e lançamentos de efluentes insignificantes, bem como
serviços e outras interferências em corpos d’água de domínio da União não
sujeitos a outorga;
* Resolução ANA n° 1.941/2017, que estabelece obrigações e regras para as
outorgas preventivas e de direito de uso de recursos hídricos;
Assim, conforme observa-se na Figura 01, constata-se uma evolução cronológica
dos aspectos legais regulamentadores após a criação deste instrumento com
promulgação da Lei das Águas (Lei 9.433/97). O estabelecimento dos procedimentos,
critérios técnicos e administrativos e obrigações, contribuem para a minimização de
possíveis conflitos do uso de recursos hídricos, uma vez que controla o seu uso.
Figura 01. Evolução cronológica das legislações relacionadas a outorga do uso da água.

Fonte: Autores

Ainda como forma de orientar os procedimentos técnicos e administrativos
de outorga de direito de uso de recursos hídricos, a ANA publicou um manual que
tem como objetivo sistematizar os procedimentos de pedido e análise dos processos
de outorga, servindo como documento normativo para os Especialistas da ANA e os
usuários de recursos hídricos (ANA, 2013).
Na esfera estadual de Rondônia, o instrumento outorga do uso da água foi
previsto na Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002, que institui a Política, cria
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o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia,
e dá outras providências, que foi regulamentada por meio do Decreto Estadual nº
10.114/2002.
No que compreende a regulamentação específica deste instrumento em âmbito
estadual, o principal dispositivo que regula a outorga do direito de uso da água é a
Portaria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM nº 081/GAB/
SEDAM/2017, a qual dispõe sobre os procedimentos administrativos e documentação
necessária para emissão da outorga de uso dos recursos hídricos. Contudo, não
estabelece critérios técnicos referentes aos procedimentos para solicitações e critérios
de avaliação das outorgas, o que impossibilita o controle quantitativo das vazões
outorgadas.
Conforme o referido documento, as águas públicas estaduais apenas poderão
sofrer intervenções após emissão da concessão, autorização ou dispensa de outorga
(RONDÔNIA, 2018) pelo órgão gestor dos recursos hídricos de competência do estado,
no caso a SEDAM.
Outrossim, dependem de outorga no estado de Rondônia os usos e interferências
que alterem o curso natural dos corpos de água ou suas condições quantitativas
ou qualitativas, tais como: derivações ou captações de água superficial ou aquífero
subterrâneo para consumo final; lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos;
aproveitamentos hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, qualidade ou
quantidade da água (RONDÔNIA, 2002).
Por sua vez, estão dispensados da outorga o uso de recursos hídricos para
satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, bem como as
acumulações, as derivações, as captações e os lançamentos considerados insignificantes,
assim estabelecidos pela Resolução nº 04/2014 do CRH/RO as vazões de captação
máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s (CRH/RO, 2014).
Desta feita, as principais normas do estado de Rondônia que regulam a questão
da outorga do direito de uso das águas são:
* Lei Complementar n° 255/2002, que institui a Política, cria o Sistema de
Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e
dá outras providências. Em relação ao estado de Rondônia, Zuffo (2010)
afirma que o processo de construção da lei rondoniense de recursos hídricos
foi debatido durante quatro anos (1998 a 2001) até a sua aprovação e de seu
decreto de regulamentação, publicados pelo Governo do Estado no ano de
2002.
* Decreto Estadual n° 10.114/2002, que institui a Política, cria o Sistema de
Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia,
e dá outras providências. Neste decreto são reafirmados os princípios
básicos, objetivos e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos de
Rondônia, bem como os instrumentos de gestão expressos na Lei Federal
9.433/1997 (ZUFFO, 2010);
* Decreto Estadual n° 20.337/2015, que altera os dispositivos do Decreto
n° 10..114, de 20 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema de
Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia;
* Portaria SEDAM n° 091/2010, que dispõe sobre procedimentos e define
as atividades de fiscalização de recursos hídricos estaduais, que estabelece
as normas para apuração de infrações e penalidades aplicáveis nos termos
da Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002;
* Portaria SEDAM n° 081/2017, que Altera a Portaria SEDAM n° 38/
GAB/SEDAM/2004 que dispõe sobre os procedimentos administrativos e
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documentação necessária para emissão de autorização de uso de recursos
hídricos no âmbito do Estado de Rondônia;
* Resolução CRH/RO n° 004/2014, que dispõe sobre critérios para definição
de derivações, captações, lançamentos de efluentes, acumulações e outras
interferências em corpos de água de domínio do Estado de Rondônia que
independem de outorga, que não estão sujeitos à outorga.
Dessa maneira, assim como em âmbito nacional, na esfera estadual a evolução
normativa (FIGURA 02) relacionada a regulamentação da outorga do uso da água
ocorreu após o estabelecimento da Política das águas local (LC 255/02), constata-se
que as normas que regulam este instrumento não têm idade superior a dez anos.
Figura 02. Evolução cronológica das legislações relacionadas a outorga do uso da água
em Rondônia.

Fonte: Autores

Assim como na esfera federal, o órgão gestor das águas do estado de Rondônia
(SEDAM) desenvolveu um manual que orienta e esclarece todos os critérios
estipulados pela legislação vigente e pela Política Estadual de Recursos Hídricos sobre
os procedimentos para obtenção da outorga direito de uso de recursos hídricos de
competência estadual (SEDAM, 2017).
Nesse diapasão, devido aos usos múltiplos em uma bacia, diversos conflitos
podem surgir. Assim, a outorga é um instrumento que pode ser utilizado para
minimizar estes conflitos, visto que garante ao usuário outorgado o direito de acesso à
água, uma vez que controla o seu uso em uma bacia hidrográfica.
Dessa maneira, no que tange a aspectos legais, tanto em âmbito nacional
(PNRH), quanto estadual (PERH), há normas gerais relacionadas aos recursos hídricos
que trazem como instrumento de controle quantitativo e qualitativo a outorga de uso
da água.
Dessa forma, todos os usuários devem solicitar outorga ao Poder Público (União
ou Estado), pois qualquer interferência que se pretenda realizar na quantidade ou na

707

qualidade das águas necessita de autorização do poder público. Cabe ao órgão público
avaliar o pedido de outorga, incluindo os impactos que podem ser gerados, aprovando
ou não o pedido. Quando aprovado cabe a este órgão fiscalizar o uso (COUCEIRO &
HAMADA, 2011).
No entanto, quando observada as normas que regulamentam os critérios técnicos
e administrativos referentes a outorga e os seus respectivos manuais orientativos,
verifica-se que na esfera federal há a definição objetiva dos procedimentos técnicos
estabelecidos, tais como, balanço hídrico que representa o cotejo entre disponibilidade
e demanda hídrica; e análise de demanda hídrica, a qual se verifica se a vazão solicitada
está coerente com o porte e a finalidade do empreendimento. Por sua vez, estes critérios
não foram identificados em âmbito estadual, visto que nas normas estaduais somente
são estabelecidos critérios administrativos dos procedimentos de solicitação e análise
de outorga.
Assim, o estabelecimento da respectiva vazão outorgável (quantidade de água
a ser disponibilizada para os diversos usos) e dos critérios hidrológicos para emissão
da outorga constituem elementos essenciais para a garantia dos usos múltiplos e
da capacidade de suporte do ambiente, viabilizando o gerenciamento de possíveis
conflitos pelo uso da água.
Posto isto, nota-se a necessidade do órgão gestor de recursos hídricos estadual
realizar estudos que viabilizem a formulação de normas que estabeleçam critérios
técnicos a fim de aprimorar este instrumento. Deste exame, ressalta-se a importância
da utilização de procedimentos adequados na análise dos pedidos, na emissão
das outorgas e no controle e fiscalização do cumprimento das condições dos usos
outorgados para o atendimento dos usos múltiplos da água.
Dessa forma, a outorga do uso da água é um instrumento essencial ao
gerenciamento dos recursos hídricos, pois ela pode possuir aspectos técnicos, legais e
econômicos que, se bem articulados, colaboram para o sucesso da implementação de
um sistema racionalizado de uso das águas (SILVA & MONTEIRO, 2004).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A outorga do direito ao uso dos recursos hídricos é um importante instrumento
na gestão das águas. Estabelecido pela Política Nacional de Recursos Hídricos, este
instrumento assegura, desde que efetivado, o controle quali-quantitativo dos recursos
hídricos de modo a propiciar os usos múltiplos na bacia hidrográfica.
O estado de Rondônia possui uma Política Estadual de Sistema de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, bem como portarias do órgão gestor das águas e resolução do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/RO) que regulam a matéria e, mais
recentemente, a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia.
Porém, foi constatada a necessidade de melhorias com relação aos critérios técnicos
para emissão de outorga do usa da água a nível estadual.
Dessa forma, no âmbito Federal e Estadual os aspectos legais relacionados
a outorga do uso da água são diversos, sendo sua aplicação fundamental para o
gerenciamento adequado deste recurso, propiciando a minimização de possíveis
conflitos pelo seu uso e consequentemente contribuindo para os usos múltiplos
preconizados pela Lei das Águas.
Portanto, a outorga não se limita ao ato da autoridade competente de emitir um
documento que permita ao requerente fazer o uso legal dos recursos hídricos, também
é sua responsabilidade assegurar o uso racional e eficiente das águas, para os diversos
usos a que se destinam, compatibilizando as demandas às disponibilidades hídricas
nas respectivas bacias hidrográficas.
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PROPOSTA METODOLÓGICA DE MAPEAMENTO DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
APLICADOS À PISCICULTURA
Thalitta Silva Cota1
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Nubia Deborah Araújo Caramello3
Eixo: 2. Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água.
1 INTRODUÇÃO
A busca pelo desenvolvimento sustentável é uma questão muito discutida
na atualidade, entretanto, em muitos casos por falta de conhecimento e, em outros,
principalmente pela ausência de comprometimento, este ainda é um assunto por vezes
negligenciado nas práticas rotineiras da sociedade em geral (Cerezini et al., 2017).
A avalição das ações de desenvolvimento constitui um requisito essencial para a
obtenção da sustentabilidade em um determinado território ou utilizando diretamente
a bacia hidrografia como unidade de gestão (Magalhães Junior et al, 2003; Magalhães
Junior, 2007). Em conformidade disso, surge uma série de iniciativas que propõem a
adoção de indicadores de sustentabilidade, nas diversas áreas do desenvolvimento da
sociedade (Schimidt, Cazella e Turnes, 1998)
Neste aspecto as ações das Universidades como centros de pesquisas e ensino,
são peças chaves na construção e aplicabilidade do conhecimento técnico e cientifico,
têm o importante papel de auxiliar setores governamentais e através dele a sociedade
nos desafios de se desenvolver de forma sustentável. São ações que praticadas
conjuntamente com os órgãos gestores, contribuem nas tomadas de decisões, visando
melhor desempenho das políticas públicas.
O desenvolvimento sustentável como alternativa de conservação e continuidade
dos recursos, interagindo com diferentes áreas econômicas, precisa de ferramentas que
possam mensurar a sustentabilidade de suas ações (Larceda e Candido, 2013). Para
Martins e Candido (2010), a mensuração do desenvolvimento sustentável é fornecer
elementos concretos que possam auxiliar nas tomadas de decisões sendo um poderoso
recurso de apoio ao planejamento das ações futuras. Neste sentido se faz pertinente
identificar indicadores de impacto e pressão que proporcionam um cenário de análise
para subsidiar diretrizes mais eficientes.
Sabe-se da complexidade da gestão para um desenvolvimento sustentável, que
requer um sistema elaborado de informações capazes de transformar o abstrato da
sustentabilidade em realidade operacional, contribuindo nas tomadas de decisões,
por isso, ferramentas que possam subsidiar as avaliações socioambientais do
desenvolvimento são propostas, a fim de dar alinhamento aos processos (Cerizini et
al., 2017), desse modo, o uso de indicadores é fundamental nesse processo de gestão
(Bossel, 1999).
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Os indicadores funcionam como um sinal para demonstrar a situação do sistema
avaliado, visto que são valores estáticos, revelando a real situação da área estudada
(Siche et al., 2007) em uma avaliação espaço – temporal, que possibilita identificar
os indicadores de pressão e estado que proporcionaram o cenário identificado. Neste
aspecto, o uso de indicadores como ferramenta de gestão pode facilitar e agregar
argumentos nas tomadas de decisões em distintas escalas territoriais (Cota et al., 2019),
como também mediar conflitos pelo uso das águas em uma bacia hidrográfica.
Na piscicultura, não é diferente, por ser uma atividade que compreende as mais
diversas escalas, diretamente ligada ao uso dos recursos naturais, para subsidiar uma
ação de cunho social, visando o desenvolvimento de um setor produtivo, otimizando
o uso responsável dos recursos disponíveis, como a água.
Entender o processo de desenvolvimento da atividade, é alinhar os parâmetros
ambientais com os tramites sociais e legais, para assim traçar propostas de gestão. A
dinâmica da atividade pode variar em determinada localidade, entender esse processo
regional possibilita o gerenciamento das informações e a construção de medidas
mitigadoras.
No Brasil, o desenvolvimento da aquicultura sustentável depende da adoção
de boas práticas de manejo, enquanto se monitora a qualidade do ambiente, a
disponibilidade dos recursos naturais e a eficiência do uso de insumos, tudo para
que se promova a gestão ambiental dos empreendimentos aquícolas (Queiroz et al.,
2012). As práticas de desenvolvimentos da piscicultura têm o desafio de tornarem-se
instrumentos de relação sustentável entre produtores locais e o ambiente na qual está
inserida (Arêas et al., 2014).
Os indicadores estão relacionadas a todas as atividades econômicas que
diretamente utilizam os recursos naturais, são considerado ponto de partida para
tomada de decisões quanto o desempenho do uso desses recursos e o desenvolvimento,
essa base foi bem discutindo nas ações da Agenda 21, o capítulo 40 aborda diretamente
a necessidade de informações em todos os níveis para subsidiar a tomada de decisões,
nesse contexto traz a importância do uso de indicadores para fomentar uma promoção
mundial do desenvolvimento sustentável. Para a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico-OCDE, os indicadores ambientais são regularmente
utilizados nos exames dos desempenhos ambientais, tratados como ferramenta no
acompanhamento da integração das decisões econômicas e ambientais (OCDE, 2002).
Contemporaneamente está em pauta a Agenda 2030, que entre as dezessetes
diretrizes voltadas ao desenvolvimento sustentável destaca-se o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável OSD 17, que prima pelo fortalecimento das parcerias
para que as demais possam ser alcançadas (ONU, 2015). Parte da premissa que serão
os termos de cooperação que irão fortalecer ações e envolver o maior número possível
de setores da sociedade em um diálogo em prol de um objetivo em comum.
Neste aspecto o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos PROFAGUA, Campus Ji-Parana /RO,
junto a Secretaria do Estado de Rondônia de Desenvolvimento Ambiental SEDAM/
RO, ampliam as possibilidades da implantação do diálogo técnico-cientifico em nível
de Bacia Hidrográfica. Uma unidade de gestão amplamente utilizada para estudos
e gestão ambiental, por meio da pesquisa – ação que é um dos pilares do mestrado
profissional.
Partindo desse aspecto, essa proposta metodológica tem como objetivo
mapear os indicadores socioambientais da piscicultura na sub bacias do Rio Branco e
Colorado, por meio da execução da oficina experimental, com os atores envolvidos no
processo (uso da piscicultura com finalidades múltiplas), através do diálogo integrado
e da reflexão de transformações socioambientais que o desenvolvimento da atividade
proporciona em uma escala espaço-temporal regional.
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A mesma será desenvolvida na Bacia Hidrografia dos rios Rio Branco e Colorado
– Rondônia/Brasil, aprovada como unidade de Gestão hídrica integradora dos dois
rios através do Decreto 21.061 em julho de 2014 e com sua diretoria instituída através
do Comitê de Bacia Hidrográfica em julho de 2018, após oito anos de articulação.
A proposta instrumental técnica será desenvolvida na bacia hidrográfica em
questão, possibilitando a viabilidade da proposta pós-estudo, ampliando para outras
Bacias Hidrográficas do Estado, respeitando o princípio da identidade territorial que
cada uma trás.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Proposta de estrutura da oficina experimental
A Oficina Experimental de Diálogo Integrado – OEDI, fundamenta-se
teoricamente na metodologia Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), será adaptada
do proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2003)
esse que foi desenvolvida como instrumento de análise teórica ambiental pela OCDE
(2000).
Essa metodologia contribui no processo de compreensão das problemáticas
ambientais advindas das atividades econômicas de uso direto dos recursos naturais,
onde o ambiente é um sistema de múltiplas interações (Ariza e Araújo Neto, 2010). Ao
aplicar diretamente junto aos atores hidrográficos proporciona conhecer a percepção
dos mesmos, como verificado por Cota et al (2019), ao desenvolver a primeira oficina
experimental na comunidade multiétnica de Rolim de Moura do Guaporé – Rondônia.
O desenvolvimento da oficina será baseado na troca de informações e diálogos
entre os atores envolvidos (D´Ancona, 2010) na atividade de pisciculturas, são
piscicultores, técnicos e gestores. Uma dinâmica que pretende contribuir para entender
a estrutura de desenvolvimento do setor da piscicultura na área de gestão do Comitê
de Bacia Hidrográfica dos rios Rio Branco e Colorado.
Com as alterações nas diretrizes de liberação de outorga para piscicultura e
órgão fiscalizador, se tornou um tema de grande interesse pelos envolvidos no setor.
Então a oficina levará palestras sobre a temática, como também reforçar a divulgação
das ações do Comitê. A motivação para a participação se enquadra então em trazer um
tema de interesse e dialogar a partir dele.
Os dados obtidos serão analisados através da metodologia de analise do
discurso e do conteúdo (Bardin, 1977), onde as categorias identificadas serão inserida
na matriz de interação PEIR.
A Lei 9.433/97, quando trás o usuário dos corpos hídricos como um ator
hidrográfico com direito de representatividade nos comitês de bacia hidrográfica
implantada, reforça a relevância desse estudo, considerando que o piscicultor quando
tem sua produção voltada ao comercio, pode se enquadrar na condição de usuário de
recursos hídricos, fator que torna esse setor de uso de recursos hídricos um instrumento
de gestão proposto pelo Capitulo IV da referida lei. Ainda que vinculado a todos os
incisos, especificamente na solicitação de outorga de direito de uso de recursos hídricos,
a cobrança de uso de recursos hídricos e ainda o próprio sistema de informação, que
alimentará o diálogo de direitos múltiplos de uso que a priori não deve prevalecer
sobre um certo.
Com intuito de abranger toda área de gestão territorial, a aplicabilidade da
oficina será distribuída estrategicamente em 3 municípios (Fig. 1) de maior abrangência
territorial para viabilizar uma maior participação dos atores hidrográficos alvo da
presente proposta.
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de CARAMELLO (2016).

Os arranjos realizados foram:
*Alta Floresta do Oeste (São Francisco do Guaporé parte territorial
envolvendo a TI Rio Branco);
* Alta Alegre dos Parecis (Santa Luzia D’Oeste e Parecis);
* São Francisco do Guaporé (São Miguel do Guaporé e o Distrito de Feira
de Santana).
De acordo com PNUMA (2002) as dimensões da metodologia PEIR são definidas como:
Figura 2. Dimensões da metodologia PEIR, adaptado de PNUMA (2002).
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Para a realização da oficina será proposto uma abordagem participativa pelo
aspecto do estado do meio ambiente. Assim, será possível montar um cenário de como
a piscicultura vêm sendo organizada; entender como o uso dos recursos hídricos vêm
sendo gerenciado em uma área de gestão territorial de uso múltiplos desse recurso;
compreender quais aspectos são importantes para relacionar o desenvolvimento
social da atividade com sustentabilidade ambiental; identificar a percepção das
causas e consequências dos impactos propostos pelos atores envolvidos, bem como a
direção quanto a política de licenciamento ambiental empregado na implantação dos
empreendimentos aquícolas.
Para tal, os atores serão divididos em grupos para aplicação da metodologia
PEIR, essa abordagem será embasada a partir das perguntas:
Figura 3- Estrutura da abordagem participativa da metodologia PEIR. Adaptado
(Carvalho e Barcellos, 2010).

Questões norteadoras que aproximará os fatores da implantação da piscicultura
e suas consequências para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e o
próprio conceito de sustentabilidade empregado na bacia hidrográfica em foco.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do diálogo e trocas de informações da oficina, espera-se angariar um
banco de dados que contribua no processo de construção da matriz de indicadores
socioambientais a partir da piscicultura, entender de forma clara e dinâmica a gestão
da atividade na área de estudo.
Os indicadores da matriz serão mapeados de acordo com banco de dados SIDS Sistema De Indicadores De Desenvolvimento Sustentável (2000) partindo dessa matriz
uma estrutura que possibilite discussões das tomadas de decisões sobre a qualidade
ambiental e os impactos, seja esses positivos ou negativos.
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Assim, finaliza-se na execução de forma efetiva da proposta metodológica, que
poderá servir como subsídios para novos estudos do eixo.
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TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (TEvap): UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL
PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS NEGRAS
Mariana Ribeiro Fernandes1
Jakson José Ferreira2
José Mariano Caccia Gouveia3
Eixo 2: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água.
1 INTRODUÇÃO
Dentre as inúmeras situações de degradação ambiental que ocorrem o Brasil, os
cursos d’água por estarem em no nível de base do relevo, enfrentam em muitas das vezes
o lançamento de esgoto “in natura”. Esta forma de efluente encontra-se como uma das
formas mais prejudiciais e, isso está relacionado com a falta de infraestruturas para o
saneamento que vão desde lagoas de tratamento mal dimensionadas e/ou assoreadas,
estas contribuem de certa forma para diminuição da eficiência no tratamento, casos
mais sérios também ocorrem com as ligações clandestinas de ramal de esgoto que
são lançadas em tubulações de águas pluviais ou diretamente em córregos. A ANA Agência Nacional das Águas (2017) afirma que o esgoto não tratado quando lançado
em um corpo hídrico altera drasticamente o metabolismo do mesmo, ocasionando
efeitos adversos nesses ambientes aquáticos.
O agravo na situação é ainda maior quando são levados em conta os números
expressivos relacionados a essa temática. Diante disso, a ANA (2017) caracteriza o perfil
do esgotamento sanitário no país, apontando que 43% da população é contemplada
pelo sistema de tratamento coletivo, 12% optaram por uma solução individual para
tratar seu esgoto, ao passo que 18% têm o seu esgoto coletado, porém este não passa
por nenhum tipo de tratamento e, por fim, restaram os 27% mais críticos, nesta parcela
a população não tem o seu esgoto coletado e muito menos tratado.
No Brasil, existem diversas legislações que abordam as questões hídricas com
o objetivo de assegurar que todas as gerações possam desfrutar de uma água de boa
qualidade, visando os seus usos múltiplos e a sua disponibilidade, adotando como
recorte territorial a bacia hidrográfica para a gestão e gerenciamento dos recursos
hídricos. Esses são alguns dos requisitos impostos pela Lei Federal nº 9433/97 que
constitui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e, uma das ferramentas
indispensáveis para que haja o cumprimento de parte das exigências previstas nessa lei,
se refere à implantação dos sistemas de esgotamento sanitário, regido pela Lei Federal
nº 11.445/2007 a fim de se tratar os efluentes gerados provenientes das atividades
domésticas, industriais e comerciais.
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Nas áreas rurais a situação complica devido ao elevado valor para instalação
de um sistema de tratamento de esgoto coletivo, a população que reside no meio rural
em muitas das vezes opta por sistemas rudimentares onde o esgoto é canalizado para
fora de suas residências para sumidouros ou fossas negras, sendo esta, uma forma
rudimentar de infiltrar o esgoto no solo sendo um caminho para contaminação de
águas subterrâneas e nascentes próximas (VANIER, 2008), em outros casos, pode ser
lançado a céu aberto ou diretamente em ribeirões.
De acordo com a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde (2017), a maioria das
soluções encontradas se exprime basicamente ao descarte do esgoto “in natura” nos
corpos hídricos, em valas e fossas rudimentares, atualmente tem se trabalhado para
amenizar este efeito com as fossas sépticas que amenizam a carga orgânica do efluente,
mas não reaproveitam a água.
Constata-se a veracidade dessa afirmação com base nos dados disponibilizados
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada em 2015, na qual afirmase que 33,25 % das áreas rurais aderiram à fossa séptica como forma de tratamento de
esgoto sendo elas ligadas ou não à rede coletora de esgoto, ao passo que apenas 5,45
% dessas regiões possuem de fato uma ligação ao sistema coletor, demonstrando um
cenário crítico e alarmante (FUNASA, 2017).
Dentro deste contexto, pode-se afirmar que esse tipo de atitude não condiz
com o que se espera perante a legislação vigente, pois, não se trata apenas de uma
questão ambiental devido à contaminação da água (superficial e subterrânea) e do
solo, mas também de saúde pública quando levamos em consideração os organismos
patogênicos presentes no deflúvio gerado pelo tratamento.
Diante desse cenário, procura-se por alternativas viáveis a fim de amenizar os
problemas oriundos da deficiência existente no esgotamento sanitário nas porções
rurais do país. Assim sendo, alternativas elaboradas por permacultores, como os
tanques de evapotranspiração (TEvap), consistem em um tratamento viável devido
aos baixos níveis de manutenção que se é exigido, já que esse sistema não gera
efluentes (FERNANDES et al., 2017), pois de acordo com Benjamin (2013), parte da
água que entra no sistema é retida pelas plantas que desenvolvem ainda o processo de
evapotranspiração e, a outra parte da água é evaporada pelo solo. Nesse entendimento,
constata-se que os TEvap consistem em um sistema que não gera deflúvio, pois atua
de maneira fechada onde a água e os nutrientes processados atuam na sintetização da
matéria orgânica e transforma-se em biomassa.
Ademais, é válido ressaltar que a eficiência do TEvap vai além da evaporação da
água contida no tanque pois, por utilizar vegetais que absorvem a água, estes também
retiram os nutrientes contidos no efluente, produzindo frutos que podem ajudar a
suprir as demandas nutricionais de uma família, bem como otimizar no orçamento
mensal ao evitar alguns custos com alimentação.
Tendo em vista as questões abordadas, esta pesquisa tem como propósito
ressaltar a importância que o sistema de esgotamento sanitário possui dando ênfase
para o meio rural, região onde existe certa precariedade, demonstrando alternativas
de baixo investimento e de grande benefício social e ambiental, pois de acordo com
a FUNASA (2017), cada real investido em saneamento economiza nove reais em
saúde, sendo assim os tanques de evapotranspiração (TEvap) propiciam no campo um
ambiente sustentável.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. Procedimentos Metodológicos
Para que essa pesquisa pudesse ser desenvolvida, realizou-se levantamento
bibliográfico em diversos materiais como artigos científicos, teses, livros, manuais,
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mídias digitais, sites de órgãos públicos, legislação e dissertações voltadas à área de
conhecimento dessa pesquisa como saneamento ecológico, bacias de evapotranspiração,
sustentabilidade, permacultura, tratamento de efluentes, saúde ambiental, dentre
outros.
2.2. Fundamentação Teórica
O Saneamento Ecológico é uma técnica de aplicação sustentável, onde o principal
enfoque é o aumento da disponibilidade hídrica pela boa gestão das águas e a proteção
dos recursos hídricos pelo não lançamento de esgoto - tratado ou não - nos cursos
de água. Deste modo possibilita a reutilização racional tanto de todos os nutrientes
presentes nas fezes, como da água utilizada como veículo até o determinado local de
tratamento (WINBLAD & SIMPSON-HÉRBERT, 2004, apud GALBIATI, 2009).
Dentro deste contexto, as bacias de evapotranspiração consistem em uma
técnica de tratamento de águas negras de baixo custo monetário, seu desenvolvimento
tecnológico contou com a parceria de muitos permacultores espalhados pelo mundo.
Esta tecnologia se adaptou muito bem ao Brasil por suas características tropicais,
sendo aplicada principalmente em áreas rurais, porém pode ser expandida para
áreas urbanas e periurbanas, desde que se respeite a metodologia de implantação
da TEvap (PAMPLONA, VENTURI, 2004; PAULO, BERNARDES 2009). De acordo
com Menezes, Filho e Paulo (2011), o aumento significativo da geração das águas
residuárias se deve pela crescente demanda por água potável em uma sociedade que
cresce exponencialmente e não se preocupa em fazer o uso adequado dos recursos
hídricos. Por meio da Tabela 1, é possível verificar a utilização de água em alguns
países e seus principais consumos nas residências.
Tabela 1. Consumo de água em residências em alguns países.

Fonte: Rampelotto (2014).

Nesse pensamento podemos dividir o consumo de água das residências e o
processo da sua utilização em dois grandes grupos: águas negras e as águas cinzas.
As águas cinzas são efluentes que não possuem a contribuição do vaso sanitário
(fezes e urina), geralmente provenientes dos lavatórios, chuveiros, banheiras, pias
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de cozinha, máquina de lavar roupa, tanque e limpeza de quintais e veículos, dentre
outros(OTTOSON; STENSTRÖM, 2003, FEITOSA et al. 2011); e as águas negras, são
águas residuárias exclusivamente da bacia sanitária, sendo assim esta possui além de
sua carga química um potencial para disseminação de doenças de várias origens e
agentes patogênicos como consta na Tabela 2.
Tabela 2. Principais doenças de vinculação hídrica.

Fonte: OPAS (1999) apud FUNASA (2013).

Rebêlo (2011) enfatiza que para cada tipo de água residuária gerada (negras e
cinzas) existem métodos diferenciados para o seu tratamento, portanto a segregação
que ocorre na fonte geradora é decisiva para que haja a otimização do tratamento bem
como do reaproveitamento dessas águas de acordo com as suas singularidades.
Dentro deste contexto, é possível observar na Tabela 3 as características químicas
das águas cinzas, demonstrando a inviabilidade do reuso direto ou com tratamento
simplificado (filtração) das águas na bacia sanitária. Devido ao seu potencial químico,
a mesma alteraria a eficiência do TEvap que possui características químicas e biológicas
diferentes, pois sua constituição fundamental é voltada para as águas negras. Nesse
caso, recomenda-se outras técnicas para o reaproveitamento dessa água cinza, como
por exemplo, os jardins filtrantes.
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Tabela 3. Águas cinzas e seus possíveis constituintes.
Fonte das águas cinzas
Máquinas de lavar roupa

Máquinas de lavar louça
Banheira e chuveiro
Pias, inclusive de cozinhas

Possíveis conteúdos
Sólidos suspensos (sujeira, fiapos), matéria
orgânica, óleos e graxas, sódio, nitratos e fosfatos
(detergente), aumento da salinidade e do pH,
alvejantes;
Matéria orgânica e sólidos suspensos (fragmentos
de alimento), bactérias, aumento da salinidade e
pH, gordura, óleos e graxas, detergentes;
Bactérias, cabelos, matéria orgânica e sólida
suspensos (pele, partículas, fiapos), óleos e graxas,
sabão e resíduos de detergente;
Bactérias, matéria orgânica e sólidos suspensos
(partículas de alimentos), resíduo de gordura, óleos
e graxas, sabão e detergente.

Fonte: WHO-REM (2006) apud Allen et al.(2010) (Adaptado)

O que difere as bacias de evapotranspiração dos demais sistemas é o processo de evapotranspiração e absorção dos nutrientes in loco, pois em outros sistemas de tratamento de esgoto também ocorre a presença de bactérias anaeróbicas que
processam e mineralizam a matéria orgânica oriunda do vaso sanitário, convertendo
em nutrientes nas lagoas de tratamento ou fossa sépticas. Entretanto, o eflúvio com o
alto potencial de nutrientes e microrganismos patogênicos é lançado em sumidouros
ou utilizam a água de rios como diluentes para atender a legislação vigente. Já os TEvap aproveitam o potencial da ecologia aplicada, pois com a contribuição das plantas
toda a água é purificada no processo da fisiologia vegetal, lançando esta água na forma gasosa ou líquida (exsudação) na atmosfera pela evapotranspiração das plantas
ou pelo solo que recobre o TEvap e sustenta as plantas. Com isso se aproveita a carga
nutricional na forma de biomassa. Na Figura 1 é possível observar o sistema de funcionamento.
Figura 1. Estrutura e constituintes de uma bacia de evapotranspiração.

Fonte: GALBIATI (2009).
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Existe uma diversidade de espécies que se adaptam a esse sistema de
tratamento de águas residuais, especialmente aquelas que possuem níveis elevados de
evapotranspiração. Pamplona e Venturi (2004, p.19) citam:
Algumas espécies de plantas que se adaptam bem ao sistema são comestíveis como
banana (Musa sp.), mamão (Caricapapaya L.), inhame e taioba (Colocasia sp.). Outras
são ornamentais como o copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica), a maria-sem-vergonha
(lmpatiens walleriana), o lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), o caeté banana (Heliconia
spp.) e o junco (Zizanopsis bonariensis) (PAMPLONA e VENTURI 2004, p.19).

Pela forma com que o TEvap absorve os nutrientes e reaproveita a água, esta
enquadra-se dentro de uma das possibilidades para a queda nas emissões de carbono,
além de estar elencada nos princípios norteadores de desenvolvimento e incluídos nas
Metas do Milênio das Nações Unidas, que contém alguns dos princípios diretamente
voltados à essa questão que foram previstos para ser cumpridos até o ano de 2015, são
eles: erradicar a extrema pobreza e a fome, reduzir a mortalidade infantil e garantir a
sustentabilidade ambiental (SIWI, 2005).
2.2.1. Implantação da estrutura do tanque de evapotranspiração
Para implementação do sistema uma característica crucial na construção é a
separação das águas negras das águas cinzas, portanto o processo se inicia com
esse fundamento.Galbiati, (2009) menciona em sua dissertação que todos os TEvap
observados em sua pesquisa eram constituídos com entulho de obras, brita, areia e solo,
em camadas, variando a profundidade e o material de impermeabilização da câmara
de fermentação, sendo assim o sistema apresenta quatro características fundamentais,
sendo elas:
Fermentação: O efluente passa pelo processo de decomposição efetuado pelas
bactérias anaeróbicas, fermentando na câmara bio-séptca seja ela de pneus, tubulação
de concreto, entre outros materiais, como os cacos de cerâmica ou tijolos.
Segurança: O sistema de construção do TEvap é estruturado de modo a não ter
vazamentos no tanque, ou seja, todo efluente gerado é processado e evaporado em seu
sistema, portanto o sistema é fechado não ocorrendo saída do eflúvio. Sendo assim,
os microrganismos do próprio sistema ou microrganismos patógenos são mantidos
dentro deste sistema fechado não prejudicando o meio ambiente.
Capilaridade: A água possui naturalmente esta característica que se torna
facilitadora para absorção pelas plantas ou evaporação no solo. Por meio das camadas
de cacos de cerâmica, pedra britada, areia e o solo, a água encaminha-se para superfície,
ficando desta forma as fezes em processo de mineralização ao fundo do tanque.
Evapotranspiração: este é o processo mais importante do TEvap, pois por
meio dele a água em processo de tratamento natural não transborda do tanque, sendo
evaporada. Sua saída ocorre sem a presença de contaminantes pelo aquecimento solar
do solo ou pela evapotranspiração das plantas, que além de retirar a água do solo
aproveitam os nutrientes disponíveis pelo processo para produção de biomassa.
Para que os processos sejam efetuados de forma eficiente, o dimensionamento
do tanque de acordo com o número de pessoas que utilizam rotineiramente a bacia
sanitária é essencial. Dentro deste contexto poucos trabalhos técnicos são encontrados a
este nível de detalhamento, sendo que observações de senso comum de permacultores
brasileiros chegaram ao consenso que 2 m³ (metros cúbicos) comportam mais de
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uma pessoa dentro do TEvap. Portanto, recomenda-se essa capacidade volumétrica
por pessoa na implementação do sistema de modo a ter uma folga para eventuais
ocorrências (COSTA, 2014).
A autora Galbiati (2009) propõe a seguinte equação para o dimensionamento do TEvap:

Onde: A = área superficial do tanque, em m²; n = número médio de usuários do
sistema; Qd= vazão diária por pessoa, em ℓ.d-1, de acordo com o tipo de descarga e o
número de utilizações por pessoa; ktevap = coeficiente do tanque, adotado como 2,71,
para as condições da realização da pesquisa; ET0 = evapotranspiração de referência
média do local, em mm.d-1; P = pluviosidade média do local, em mm.d-1; ki= coeficiente
de infiltração, variando de 0 a 1.
A implementação do sistema inicia-se pela escavação solo de acordo com o
dimensionamento do tanque e as pessoas que utilizam a bacia sanitária, encaminhandose para o processo de impermeabilização para que não ocorra a infiltração da água.
Estando pronta a caixa impermeável, a câmara de fermentação pode ser constituída
por vários tipos de matérias que vão desde material cerâmico, concreto, tubos de
PVC ou pneus, que normalmente são materiais que possuem o menor custo (Figura
2). Posteriormente segue o processo com os cacos cerâmicos, tijolos, ou pedras
matacões que auxiliarão no processo da fixação dos microrganismos anaeróbicos e
o preenchimento com pedra britada, areia e terra (Figura 2), o plantio das plantas de
folhas largas encontra-se no final do processo (Figura3).
Figura 2. Instalação do tanque impermeável e câmera de fermentação (esquerda) e
preenchimento do tanque impermeável com material inerte (direita).

Fonte:https://eficienciaenergtica.blogspot.com/2014/02/bet-bacia-de-evapotranspiracao-2.html
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Figura 3. Plantio de plantas de folha larga.

Fonte: Costa & Coelho (2018)

Na Tabela 4 é possível verificar a eficiência do tratamento, onde Galbiati (2009),
comparou o efluente dentro do TEvap na porção inicial e na porção final checando
com os resultados obtidos pelos pesquisadores Rebouças et al. (2007) para amostras de
águas negras brutas, tendo como padrão de controle 6ℓ de água, papel higiênico, fezes
e 250 mℓ de urina.
Tabela 4. Resultados das análises físico-químicas do efluente do interior e da saída do
TEvap, comparados com dados encontrados na bibliografia.

Fonte: Galbiati (2009).
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Conforme é possível observar na tabela acima, a eficiência do TEvap se comprova
nas análises físico-químicas e biológicas realizadas em amostras de água presentes
no interior no tanque e na água de saída onde se destacam, por exemplo, a redução
da DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) de 360,88 no interior do tanque para
72,74 mg-L, a turbidez de 481,04 para 88,04 NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez),
amônia NH3 326,85 para 46,21 mg-L e a DQO (Demanda Química de Oxigênio) de
723,46 para 406,05 mg-L.. Sendo assim, por meio destes parâmetros é possível observar
a dinâmica do TEvap no tratamento do efluente doméstico e constatar a eficiência do
mesmo na redução da carga orgânica acumulada, apresentando resultados satisfatórios
na qualidade da água residuária.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em consonância com os estudos aqui relatados, conclui-se que o TEvap pode
ser considerado uma prática sustentável, por executar sua função em um ciclo fechado,
onde o efluente “contaminado” é tratado de forma hermética. Nessas condições, seus
subprodutos são aproveitados na forma de nutrientes e hidratação das plantas que
compõem o TEvap que, por meio da evapotranspiração, encaminha para atmosfera em
estado de vapor a água já purificada.
Esta técnica está em concordância com as Metas do Milênio das Nações Unidas,
das quais atende os três dos princípios que foram estipulados para 2015, ou seja,
promove a erradicação da extrema pobreza e a fome, de forma a promover alimentos
que são utilizados na alimentação doméstica ou para alimentação animal; reduzem a
mortalidade infantil, por não promover o esgoto a céu aberto e ou o contato direto com
humanos ou animais que podem contrair agentes patógenos e disseminar doenças; e,
além de garantir a sustentabilidade ambiental, a mesma técnica atende as legislações
vigentes ampliando os quesitos relacionados à Gestão dos Recursos Hídricos no país,
de forma que os órgãos estaduais e federais apliquem os métodos de extensão rural.
É fundamental que os planos de recursos hídricos estejam em consonância
com os de saneamento básico para que ocorra uma melhoria visível nas políticas
em que atuam, bem como dos números alarmantes provenientes da ausência e/ou
precariedade no tratamento de esgoto sanitário, tendo em vista a gestão integrada e
participativa dos recursos hídricos levando em consideração as bacias hidrográficas
aderidas ao recorte espacial.
Considerando o cenário inquietante que se encontra nas áreas rurais, esses
tanques podem contemplar diversas comunidades, os agricultores, os indígenas,
assentamentos rurais, e mesmo os urbanos que de certa forma também apresentam
suas deficiências no tratamento das águas residuárias. Sendo assim, se exprime
em uma alternativa viável promovendo o saneamento ecológico e dando suporte à
sustentabilidade hídrica e econômica e, portanto diminui a contaminação ambiental,
a proliferação de doenças, e conduz uma série de melhorias na qualidade de vida da
população local. Diferente dos sistemas que utilizam o ciclo aberto como as lagoas de
sedimentação, as fossas negras ou sumidouros, pelo baixo custo econômico e a fácil
manutenção no sistema.
Deste modo, pode-se afirmar categoricamente que os TEvap sustentam a
praticidade na sua aplicação, promovendo o tratamento de efluentes em diversas
regiões e assegurando o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas aquáticos, bem como
a qualidade e quantidade de água das bacias hidrográficas para que essas sejam
satisfatórias nos cursos d’água para os mais diversos fins, se adequando aos princípios
da sustentabilidade.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: TÉCNICAS DE ENGENHARIA PARA
MELHORAMENTOS NA NAVEGABILIDADE DO RIO MADEIRA
Alessandra de Jesus Lopes1
José Camilo Ramos de Souza2

Eixo: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água

1 INTRODUÇÃO
O rio Madeira tem um grande grau de importância para o Estado de Rondônia
e Amazonas por permitir o escoamento da produção agropecuária (produção agrícola
e pecuária). Nasce na Cordilheira dos Andes na Bolívia, conforme podemos ver na
Figura 01.
Figura 01 – Mapa rio Madeira.

Fonte: AHIMOC
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Os primeiros serviços de engenharia utilizados para o melhoramento da
navegabilidade do rio Madeira (dragagens, balizamento do rio e sinalização de
margem) foram promovidos pelo governo federal, conforme figuras 2, 3 e 4. O referido
governo, foi o grande responsável pela criação de órgãos que tinham e tem por finalidade
promover, orientar e instruir todas as questões relativas à construção, melhoramento,
manutenção e exploração dos portos e vias navegáveis do país, enfrentando o desafio
de administrar os setores portuários e hidroviários (Brasil, 2019).
Entre as características principais do rio Madeira está a quantidade de sedimentos
em suspensão, que transporta no seu leito. Os sedimentos se alteram dependendo da
estação do ano e mudam o canal de navegação.
O mesmo apresenta alteração em seu curso em decorrência do uso barcos e
lanchas rápidas que produzem ondas contribuindo para o aumento do fenômeno de
terras caídas, quanto pela exploração de ouro. É perceptível o surgimento de bancos de
areia, barras de sedimentos e alterações do canal. Essas mudanças naturais e acelerada
pela ação antrópica prejudica a navegação.
Em busca de soluções para o problema que se agrava foi necessário recorrer
aos conhecimentos de engenharia civil, apresentando como solução a dragagem para
liberação do canal assoreado.
Figura 02 – Dragagem do rio Madeira.

Fonte: AHIMOC
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Figura 03 – Sinalização de margem com placas no rio Madeira.

Fonte: AHIMOC

Figura 04 – Sinalização com bóias no rio Madeira no ano de 2012

Fonte: AHIMOC

732

Segundo Moura (2016 p. 01) “a política ambiental brasileira iniciou sua trajetória
a partir da década de 1930, quando foram dados os primeiros passos na elaboração
de normativos pioneiros afetos à gestão dos recursos naturais, tais como o Código
de Águas e o Código Florestal, ambos instituídos em 1934”. Desde então, o país tem
avançando gradualmente tanto no estabelecimento de importantes marcos legais
na temática, como no processo de institucionalização das políticas públicas de meio
ambiente.
Nos últimos anos tem sido evidente a necessidade de a engenharia marchar
junto com as ações que prezem a sustentabilidade. Com isso, é perceptível que o ato
tem contribuído para que os serviços de engenharia combinados com a preocupação
de minimizar os efeitos negativos dos impactos ambientais sobre os empreendimentos
de engenharia avancem quanto ao desenvolvimento sustentável.
O rio faz diferença para a economia do norte do país, sendo corredor de
exportação e com o intuito de manter a navegabilidade do rio, o governo federal
através do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT, promove
intervenções periódicas, utilizando a técnica da Dragagem, principalmente no período
de águas baixas (vazante).
As estradas fluviais amazônicas se traduzem em um bem natural/social que
requerem os cuidados devidos para beneficiarem as gerações atuais e futuras e para
tanto se objetivou analisar a navegabilidade do rio Madeira e o uso de técnicas de
engenharia para manter o equilíbrio ambiental/hídrico de uso sustentável. Os
procedimentos metodológicos adotados foi seleção de análise de documentos sobre os
serviços realizados no rio Madeira pelo governo federal.
É preciso cuidar do rio porque diretamente se cuida da vida.
2 RIO MADEIRA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIOAMBIENTAL
O discurso da sustentabilidade se desdobra em um campo de teorias e práticas
pela apropriação da natureza, onde a questão do poder e do poder no saber inscrevem
estratégias do conhecimento e da educação ambiental associado à perda de alguns
privilégios para que a qualidade de vida e os rumos do planeta sejam modificados pela
sustentabilidade (Afonso, 2006; Leff, 2008).
A engenharia por muito tempo foi vista como uma inimiga ambiental.
Todavia, nunca, como em nenhuma outra época, o homem tentou tanto reverter esse
quadro, seja elaborando leis e criando órgãos reguladores, seja planejando reduzir ao
máximo os impactos negativos que podem ocorrer com os serviços de engenharia, no
nosso caso a utilização das técnicas para o melhoramento da navegabilidade do rio
Madeira. A sustentabilidade atualmente é o grande desafio da engenharia. Em muitos
países, onde o transporte hidroviário é bastante explorado, existe uma preocupação
constante com os processos e/ou intervenções de re-naturalização de artérias fluviais
degradadas pela ocupação irregular antrópica. Em âmbito internacional tornou-se
consenso que somente a recuperação e revitalização dos corpos hídricos conduzem ao
desenvolvimento regional sustentado. Neste sentido, a necessidade de revitalização do
rio Madeira aponta para novos fundamentos voltados ao planejamento socioambiental
hidroviário. A viabilização hidroviária é uma maneira de recuperação econômica,
ambiental e demográfica dos cursos hídricos da bacia do Madeira. (DNIT, 2018).
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através da
Administração das Hidrovias da Amazônia Ambiental – AHIMOC, trabalha a questão
do desenvolvimento sustentável com bastante seriedade, conseguindo utilizar as
técnicas de engenharia combinadas com a sustentabilidade. Para conseguir realizar as
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intervenções necessárias para o melhoramento da navegabilidade do rio Madeira, o
órgão tem uma Licença de Operação - LO 580/2006 (DNIT, 2018), que elenca uma série
de condicionantes a serem realizadas durante toda a campanha (período de realização
dos serviços) de intervenção.
2.1 Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental do rio Madeira
O Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental do rio Madeira, foi
considerado um investimento prioritário no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) do governo federal. Nunca tinha sido realizado estudo tão detalhado e
específico de um rio, no caso, o rio Madeira. Os serviços de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental – EVTEA compreenderam o conjunto de estudos necessários
à verificação da existência de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a
execução das obras de infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos segmentos
considerados, dentre as alternativas propostas, consubstanciado, principalmente nos
estudos de tráfego, capacidade da hidrovia e seu nível de serviço, aliados às pesquisas
complementares e outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de
engenharia, socioeconômicos e ambientais necessários.
Com isso a contratação do estudo teve como objetivo principal a identificação
da alternativa ambientalmente mais viável para a sociedade dentre as possíveis
soluções elencadas preliminarmente para se resolver um determinado problema de
infraestrutura de transportes no rio Madeira, levando sempre em consideração a
sustentabilidade do empreendimento.
2.2 Viabilidade do Empreendimento conforme EVTEA do rio Madeira
O estudo ambiental sobre a viabilidade de melhorias da navegabilidade do rio
Madeira, identificou e analisou os principais danos ambientais causados pelas obras de
engenharia, com base nas informações levantadas na fase de diagnóstico e a partir da
avaliação dos planos de desenvolvimento governamentais e identificação dos anseios
e expectativas das comunidades da área de influência do empreendimento. (DNIT,
2018).
Ressalta-se que o EVTEA é um elemento inicial de avaliação do empreendimento
de forma a verificar os possíveis impactos devidos ao tráfego das embarcações fluviais,
à operação portuária e as ações de melhoramento da hidrovia (tais como dragagens,
balizamento do rio e sinalização de placas).
		
A partir das características da área de influência e do reconhecimento dos
potenciais problemas ambientais, decorrentes da implantação de melhorias e operação
do empreendimento, são definidos os programas e projetos que compõem o Plano de
Gestão Ambiental – PGA.
Os programas, que compõem o Plano de Gestão Ambiental – PGA, apresentados
a seguir, consolidam as condicionantes da renovação da Licença de Operação da
Hidrovia Madeira – LO 580/2006 (DNIT, 2018) e apresentam de forma sistematizada as
medidas destinadas a prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, otimizar
as potencialidades e os benefícios socioeconômicos das intervenções de engenharia,
adotando como premissas o desenvolvimento sustentável e o princípio básico da
precaução. São eles:
1) programa de Comunicação e Educação Ambiental;
2) programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental;

734

3) programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos;
4) programa de Recuperação e Compensação Ambiental; e
5) programa de Assistência à Saúde e Segurança no Trabalho.
Os mesmos são desenvolvidos durante a fase de execução das melhorias no
rio Madeira, e são apresentados com suas justificativas, objetivos, público-alvo,
metodologia, atividades, cronograma, material e equipamentos de apoio, custos e
responsabilidade institucional.
Isso posto, podemos visualizar com as considerações acima, que a possibilidade
de utilização de técnicas de engenharia para melhoramento da navegabilidade do rio
Madeira, combinadas com uma gestão ambiental séria e efetiva, se alinham levando ao
sucesso sustentável do empreendimento.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises sobre a possibilidade de utilizar as técnicas/serviços de engenharia
em prol do melhoramento da navegabilidade do rio Madeira, levando em consideração
a sustentabilidade, foram pautadas em experiência de campo e vivência profissional,
como também no diagnóstico conclusivo de estudos de empreendimentos realizados no
rio Madeira contratados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
- DNIT, através da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental - AHIMOC.
Após as referidas análises houve o entendimento positivo quanto a necessidade
de combinar as técnicas/serviços de engenharia em prol do melhoramento da
navegabilidade do rio Madeira, e a sustentabilidade
Ressalta-se que o EVTEA é um elemento inicial de avaliação do empreendimento de
forma a verificar os possíveis impactos devidos ao tráfego das embarcações fluviais,
à operação portuária e as ações de melhoramento da hidrovia (tais como dragagens e
derrocamento). Assim, o que se apresenta aqui um contexto geral de caracterização da
Hidrovia e sua área de influência, dos impactos ambientais associados, contemplando
uma análise macrorregional que permitirá estabelecer as condições e impactos gerais
associados às alternativas definidas, de modo a subsidiar as demais etapas que atendam
legalmente ao licenciamento ambiental. (DNIT, 2018)
Com o exposto, considerando que as modificações previstas no EVTEA,
nas fases de implantação e operação, e considerando a implementação de todas as
medidas compensatórias e mitigadoras e os programas de monitoramento e controle
indicados pelo referido estudo, conclui-se que os melhoramentos utilizando técnicas
de engenharia como a dragagem, que são importantes para à implantação da Hidrovia
Madeira nos pontos indicados, podem ser controladas, mitigadas, monitoradas,
compensadas e potencializadas não havendo impeditivo para sua implementação.
Quem ganha com isso é a população da região norte que passa a ter acesso aos bens de
consumo, produtos industriais e comerciais produzidos em outros centros urbanos.
Navegar é preciso, planejar é essencial.
4 REFERÊNCIAS
AFONSO, C. M. (2006). Sustentabilidade: caminho ou utopia? São Paulo: Annablume.
AHIPAR/DNIT, 2016. Serviços de Monitoramento Ambiental em Atendimento das
Condicionantes de Renovação da Licença de Operação (LO) n.º 18/98 (7ª Renovação)
Relativo à Dragagem rotineira de Manutenção da Hidrovia do Alto Paraguai.

735

AMBIENGER ENGENHARIA AMBIENTAL. 2014. Monitoramento e Educação
ambiental durante a dragagem da hidrovia do Rio Madeira, no trecho entre Porto
Velho/RO e a Foz do Madeira/AM. Relatório anual de atividades: monitoramento
ambiental – volume II – Qualidade biológica dos bancos de areia e da água.
ARANTES JUNIOR, J. D.; Estudos limnológico de um trecho do médio rio Madeira
(região de Porto Velho- RO), com ênfase na comunidade zooplantônica. São Carlos:
UFSCar, 2011. 152p.
NUNES, M. V. (2016). Comunidade de macroinvertebrados bentônicos do rio Madeira
e tributários no trecho de construção da UHE Santo Antônio do Madeira, Rondônia,
Brasil / Marcos Vinicius Nunes. -- São Carlos: UFSCar. 125 p.
CONSÓRCIO LEME/PETCOM. 2014. Execução dos Serviços de Consultoria Técnica
para a Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental – EVTEA
e Projeto Básico e Executivo para Melhoramentos na Hidrovia do rio Madeira, Mamoré
e Guaporé.
LEFF, E. (2008). Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade,
poder. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
MINFRA. MINISTÉRIO DA INFRAESTRURA. Disponível em:<hpp://www.
infraestrutura.gov.br> acesso em: 12, agos.2019.
MOURA, Alexandrina Sobreira de; BEZERRA, Maria do Carmo. Governança e
sustentabilidade das políticas públicas no Brasil. (91-110). In: Moura, Adriana Maria
Magalhães de. (Org.) Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas
públicas. Brasília: Ipea, 2016.
VERITAS ENGENHARIA AMBIENTAL. 2013. Plano de Trabalho - Monitoramento
da Ictiofauna, Comunidades Bentônicas, fito e zooplanctons associados aos bancos de
areia que foram dragados na área de influência da Hidrovia do Madeira de forma a
manter o calado mínimo existente no canal de navegação – Monitoramento Ambiental
– Previsão de Impactos referentes à dragagem - LO Nº580/2006 (renovação).

736

RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES COMO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
APLICADO A INDÚSTRIA
Brenda Jaine Corteze Soares1
Elaine Cristina Kapisch Cunha2

Eixo: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água
1 INTRODUÇÃO
O município de Rolim de Moura localizado á 470 km da capital Porto Velho,
no estado de Rondônia conta com uma população de 55.357 habitantes, segundo IBGE
2013, a cidade é a 7ª mais populosa de Rondônia, sustenta o 7º maior PIB de Rondônia.
Possui o 18º melhor IDH da região Norte, e também é a capital da Zona da Mata
Rondoniense, juntando todos os municípios da Zona da Mata tem uma população
superior a 151 000 habitantes. As principais fontes de recursos da microrregião é a
agropecuária e a indústria madeireira, as lavouras de relevância são as de arroz, café,
milho e feijão, a pecuária extensiva ocupa grande espaço geográfico. (IBGE, 2013).
O igarapé São Pedrinho, pertencente a bacia do Rio Machado é uma importante
fonte de água utilizada há aproximadamente 12 anos para abastecimento industrial
e corpo receptor de efluentes também provenientes de indústria no município. Além
de ser fonte de abastecimento de água em propriedades rurais, fornecimento de água
para tanques de piscicultura e entretenimento humano e suprir a necessidade de várias
espécies de animais servindo como bebedouro de água para o gado.
A lei 12.651 de 25 de maio de 2012 determina que as florestas de preservação
permanente são aquelas situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água.
Sabe-se que vegetação existente ao longo dos rios estabelece um obstáculo natural
ao escoamento das águas, ficando retida e sendo absorvidas, em grande parte, pela
mata, evitando que uma quantidade exacerbada de partículas sólidas seja arrastada e
depositada na calha dos rios (Lira, 2014).
A microbacia do igarapé São Pedrinho sofreu forte degradação, assim como
diversas do município no período de colonização do estado de Rondônia. A ausência
de vegetação ciliar propiciou processos erosivos críticos em muitos trechos do igarapé.
As práticas de agricultura mal planejadas e o pisoteio de animais também são fatores
altamente degradantes deste manancial.
No entanto o maior causador da degradação deste manancial é a falta de
conhecimento e conscientização dos produtores rurais que utilizam a água de diversas
formas, porém não consideraram os agravantes de degradação do igarapé e de forma
desordenada ocuparam suas margens que deveriam possuir vegetação nativa.
Portanto no ano de 2010 como forma de compensação ambiental, uma empresa
frigorífica instalada no município, desenvolveu o projeto de recuperação do igarapé
São Pedrinho. No ano de 2011 deu-se início ao projeto de recuperação das matas ciliares
do Igarapé. Diante do exposto, avaliar o impacto da implantação da compensação
ambiental é o objetivo do presente artigo, que relatará a dinâmica de desenvolvimento
do projeto
1

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental de Rondônia - SEDAM, email: brendacorteze@
hotmail.com
2
Ação Ecológica Guaporé - ECOPORÉ, email: elainekapisch@gmail.com
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Levantamento de dados
O Projeto São Pedrinho teve início através de um passivo ambiental causado por
uma indústria frigorífica no município de Rolim de Moura, Rondônia. Para compensar
o dano ambiental, o Ministério Público do Estado de Rondônia juntamente com a
Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) impetraram um acordo
jurídico (TAC - Termo de Ajustamento de Conduta) onde entre as condicionantes
estava a recuperação de 50,0 hectares de matas ciliares nas nascentes e curso do igarapé
São Pedrinho.
Em 2010 foi realizada a contratação de 08 (oito) estagiários do 5º (quinto) período
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Universidade Norte do
Paraná com o intuito de realizar o levantamento dos dados da área total do Igarapé
São Pedrinho, esse deveria ser realizado em 05(cinco) meses e deveria obter o maior
número possível de informações dos produtores rurais e da bacia em questão.
Diariamente as equipes dividiam-se em 02 (duas)uma realizava a entrevista
com o proprietário do lote, por meio de um questionário com 30 questões de múltiplas
escolhas e outra realizava o trabalho de campo, onde deveriam avaliar a extensão
do Igarapé na propriedade, obter no mínimo 02 (duas) coordenadas na extensão do
igarapé, avaliar como estava a vegetação ciliar deste, bem como de forma simples
verificar quais as espécies de maior predominância na região e realizar o registro
fotográfico da área.
Após a realização desta etapa, deu-se início a tabulação dos dados levantados e
então foi elaborado o Diagnóstico da Microbacia do Igarapé São Pedrinho, sendo então
apresentado a (SEDAM) e o Ministério Público para que pudessem ser convocados os
produtores rurais para assinatura do novo TAC e iniciar a recuperação.
2.2. Contexto da implantação do projeto de recuperação ambiental
Após o levantamento foi possível identificar que a área total de preservação
permanente seria de 198,4 hectares e desse total apenas 71,2 hectares de cobertura
vegetal foi identificado e nem todas conforme determinava o código florestal 4771/1965
que foi a base usada para esse projeto de recuperação.
Em seguida foi realizado uma audiência pública entre empresa, proprietários
das áreas (produtores rurais), órgão ambiental e ministério público, onde foi assinado
um novo termo que comprometeu a empresa a realizar a recuperação com auxilio nos
materiais para isolamento, doação de mudas, plantio no primeiro ano e replantio no
segundo. O produtor ficou responsável em realizar a instalação da cerca, cuidar e zelar
da área a partir do segundo ano.
Para execução do projeto foi instalado um viveiro de produção de mudas nativas
na parte externa da indústria. Para garantir a produção das mudas foram contratados
03 (três) viveiristas e 01 (um) técnico de campo. Dentre as atividades desenvolvidas
para a produção das mudas foram feitos o preparo do solo para enchimento dos
recipientes (sacolinhas), beneficiamento das sementes, semeadura em canteiros de
areia, repicagem (transplante das mudas para as sacolas), irrigação e limpeza de
canteiros.
Além dessas, tinham as atividades externas cadastro de matrizes e coleta de
sementes. Também as visitas nas áreas atendidas eram realizadas pelo técnico, que
fazia o cadastro do produtor e as demarcações das áreas a serem recuperadas, tendo
contato direto com o produtor prestando assistência durante todo o processo de
execução do projeto.
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Contudo, a recuperação das áreas foi executada com as orientações descritas no
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), porém seguindo medidas ainda
mais cautelosas, como o espaçamento entre espécies e o plantio de sementes a lance,
que foi sugerido pelo engenheiro florestal da SEDAM e confirmada sua efetividade
pelo engenheiro agrônomo responsável pela execução do PRAD.
As espécies identificadas nas áreas de vegetação que ainda estavam preservadas
foram escolhidas inicialmente como as que teriam maior adaptação. Deste modo nas
áreas mais alagadas deu-se preferência para espécies como o buriti (Mauritia flexuosa
L.f.), açai touceira (Euterpe oleracea) e jequitibá (Cariniana legalis. As espécies mais
solicitadas pelos produtores eram as que haviam sido quase eliminadas na região como
o mogno (Swietenia macrophylla King), aroeira (Astronium graveolens Jacq) e a bandarra
(Schizolobium parahyba var. Amazonicum).
O projeto apresentou a orientação das espécies apropriadas para cada tipo de
área, conforme apontado no quadro 1.
Quadro 1. Espécies utilizadas na recuperação das áreas
Tipo de solo

Seco/úmido

Seco

Tipo de solo

Nome Comum

Nome cientifico

Grupo

Açaí touceira

Euterpe oleracea Mart.

Ecológico
Clímax

Ingá de Metro

Inga edulis Mart.

Secundária

Paineira

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna

Clímax

Mogno

Swietenia macrophylla King

Clímax

Pata de vaca

Bauhinia variegata L.

Secundária

Cedro-rosa

Cedrela odorata L.

Secundária

Cerejeira

Amburana cearensis var. acreana (Ducke) A.C.Sm. Secundária

Freijó Guandu

Cajanus cajan (L) Millsp

Pioneira

Ipê amarelo

Handroanthus serratifolius(Vahl) S.Grose

Secundaria

Ipê Rosa

Handroanthus sp.

Secundária

Nome Comum

Nome cientifico

Grupo

Ipê Branco

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith

Ecológico
Secundária

Jenipapo

Genipa americana L.

Secundária

Angelim saia

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.

Secundária

Bandarra

Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex
Ducke)

Pioneira

Aroeira

Astronium graveolens Jacq.

Pioneira

Pau de balsa

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lamb.) Urban.

Pioneira

Tarumã

Vitex montevidensisCham.

Secundária

Chichá de bola

Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum.

Secundária

Ipê Roxo

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Secundária

Barneby
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Timburi

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Pioneira

Tamarindo

Tamarindus indica L.

Secundária

Jatobá

Hymenaea courbaril L.

Secundária

Buriti

Mauritia flexuosa L.f.

Clímax

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

Secundária

Cassia sp.

Pioneira

Úmido/alagado Jequitibá
Fedegoso do brejo

Fonte: PRAD projeto São Pedrinho, 2010.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Processo de Recuperação
Para o início do trabalho de diagnóstico na bacia deste igarapé, foi necessário
a identificação da área total que corpo hídrico abrange, para tanto foram utilizados
recursos tecnológicos para essa identificação. Primeiramente, através de informações
de moradores das linhas abrangente no projeto, foi localizada a nascente do Igarapé São
Pedrinho e posterior a essas informações foram utilizados dados do programa Sentinel
2 e através das imagens fornecidas pelo programa, criou-se um mapa de dados, onde
estavam descritas as áreas por onde o igarapé passa e identificando nessas imagens
pontos que pudessem auxiliar as equipes em campo.
Na imagem abaixo é possível identificar o curso completo do igarapé São
Pedrinho, identificado no ano de 2010, durante o diagnóstico.
Figura 1 - Percurso do Igarapé São Pedrinho

Fonte: Sentinel 2 (2019).
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Foram realizadas 70 entrevistas em 59 propriedades rurais com questionamentos
diversos, quanto as propriedades, questões sociais, econômicas e ambientais, algumas
de múltiplas escolhas e outras com respostas objetivas. Nesta entrevista teve-se o
cuidado de levantar os dados que seriam interessantes para o correto desenvolvimento
do projeto. O levantamento social proporcionou o diagnóstico de educação e
conscientização ambiental dos produtores rurais o que foi possível observar os pontos
que mais os levaram a desmatar as áreas de matas ciliares.
O levantamento dos dados proporcionou a identificação dos fatores que
propiciaram o desmatamento da vegetação ripária, como a utilização das áreas das
propriedades entrevistas, os produtos mias utilizados e os defensivos de maior
consumo. Assim também foi possível identificar as fontes de economia, fator importante
de diagnosticar como deveria proceder a recuperação, como o isolamento das áreas a
serem reconstituídas.
A tabulação dos dados proporcionou a identificação da quantidade de área
em cada propriedade, como seria a instalação das cercas, espaçamento entre estacas e
quantidade de arame a ser utilizada. Auxiliou ainda a equipe de trabalho estabelecer
os critérios para o recebimento dos materiais a serem utilizadas na cerca e em quais
propriedades seria necessária a utilização de defensivos e inseticidas antes do plantio.
3.1 Recuperação
Primeiramente foram observadas através do diagnóstico quais as espécies
florestais que encontravam-se nas áreas de matas ciliares que ainda persistiam na
região. Através desse levantamento foram preparadas mudas de espécies da mesma
classe e aquelas as quais superariam com mais facilidade as intempéries que seriam
submetidas. A figura 2 apresenta a nascente conforme identificada no ano de 2010.
Figura 2 – Nascente do São Pedrinho

Fonte: Diagnóstico Sócioambiental Projeto São Pedrinho (2010).
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Desta forma, após o conhecimento da vegetação, deu-se início ao isolamento
das áreas com cercas, preparo do solo e limpeza da área que em grande parte era
ocupada por pastagem. As mudas foram produzidas em viveiro, as espécies foram
devidamente cadastradas a no RENASEM e as matrizes identificadas para coleta
sementes as espécies que estivessem a partir do terceiro de produção de frutos. A
relação das espécies utilizadas pode ser verificada na Tabela 1. As figuras 3 e 4, mostram
a estrutura que o viveiro foi montado para atendimento do projeto São Pedrinho.
Figura 3 – Preparação para semeadura

Figura 4 – Viveiro

Fonte: Relatórios de apresentação de atendimento ao TAC (2014).

O plantio das mudas foi realizado a partir do ano de 2012, após a assinatura
do acordo jurídico com os produtores rurais seguindo o código florestal de 1965. O
espaçamento utilizado foi de 1mx1m, e as espécies foram introduzidas no solo de
acordo com o tipo de área encontrada (brejoso, úmido, arenoso, etc.). Houve também
o plantio a lance das espécies pioneiras e das leguminosas, que apresentaram bastante
efetividade.
Um dos maiores problemas encontrados na recuperação foram as formigas que
danificavam as mudas. Ao serem observadas, imediatamente deu-se inicio ao controle
com utilização de formicidas e inseticidas para que não se perdessem as mudas já
inseridas em campo. Observou-se que a espécie mais atingida pelas formigas foi o Ingá
de metro (Inga edulis Mart) e intensificou-se o cuidado nesse espécie.
A figura 5 aponta a comparação entre os anos de 2008-2019 da vegetação ciliar
do Igarapé São Pedrinho e pode-se observar que as áreas onde foram trabalhadas a
recomposição das matas apresentaram resultados positivos para a recuperação.
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Figura 5 – Nascente em 2008/2019

Fonte: Google Earth (2019)

Em uma última avaliação da SEDAM foi possível identificar que o igarapé
São Pedrinho possui maior vazão hídrica do que se registrou nos anos anteriores a
recuperação. Isso se atribui a recuperação das áreas de matas ciliares, podendo ser
objeto de estudo para outras pesquisas que buscam identificar a influência das matas
de preservação permanente e o fluxo de água nas calhas de rios e igarapés. A figura 6
foi apresenta a nascente já recuperada no ano de 2019 é pode ser observado que não
foi possível realizar o registro da mesma localização onde foi feito em 2010, devido ao
excesso de água na nascente.
Figura 6 - Nascente do São Pedrinho - 2019

Fonte: Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental (2019)
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Outro ponto a ser ressaltado foi o comprometimento com os envolvidos,
em muitas propriedades o primeiro contato foi de rejeição as áreas estavam sendo
utilizadas de forma econômica nas propriedades e os produtores rurais sempre
alegaram a insistência em desmatar todas as propriedades no período de colonização
do estado.
Por fim, os resultados apontados nesse projeto são informações suficientes para
base de incentivos de reconstituição de vegetação ripária como forma de compensação
ambiental em regiões que apresentam características semelhantes. Para a microrregião
que utiliza essa água observou-se que os animais voltaram a consumi-la o que após
analises laboratoriais poderiam ser avaliados os parâmetros se apresentaram alterações,
porém este não é foco deste trabalho, que aborda os benefícios da compensação
ambiental.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os aspectos de maior impacto no igarapé são fontes de degradação antrópicas,
levando-se a compreensão que a recuperação de áreas nas margens do São Pedrinho
tornar-se relevante para a qualidade da água e aumento do fluxo.
A recuperação das matas ciliares em parte do igarapé foi de grande importância
para a identificação da melhoria da água a jusante sendo além de perceptível e
visível a agua demonstrou através de análises realizadas pela Secretaria de Estado
e Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) com o apoio da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR) onde a autodepuração deste igarapé apresentou maior efetividade.
Este projeto foi resultado de um acordo jurídico entre Ministério Público e uma
indústria frigorífica, sendo assim parte de uma compensação ambiental, que beneficiou
o meio ambiente, recuperando pelo menos 50 hectares de matas ciliares com vegetação
nativa da Amazônia.
A coleta e produção das mudas buscou inserir o máximo de espécies nativas
propicias a vegetação ciliar que estavam mais raras, identificadas durante o diagnóstico
socioambiental e as matrizes cadastradas foram aquelas que estavam a partir do
terceiro ano de produção, garantindo boas sementes e consequentemente boas mudas
e árvores fortes e mais saudáveis.
Este projeto apresentou uma compensação ambiental que pode ser realizada
em diversas áreas a fim de restaurar ou regenerar principalmente as de preservação
permanente que possuem papel fundamental na garantia da qualidade dos ecossistemas
aquáticos.
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O VALOR DA ÁGUA PARA GERAÇÃO HIDRELÉTRICA NA UHE SOBRADINHO
DIANTE DA CRISE HÍDRICA E DO DIA DO RIO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO
Raísa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos1
Luiz Honorato da Silva Júnior2
Eixo: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água

1 INTRODUÇÃO
Segundo projeções da ANA, as demandas hídricas de retirada para suprimento
de água a diversos setores usuários, incluindo a população e as atividades econômicas
pode alcançar cerca de 2.600 m3/s no Brasil, em 2030, representando um aumento de
quase 2.000 % em relação às demandas estimadas para o ano de 1931, ou seja, num
período de 100 anos. Tal condição resulta em riscos de ocorrência de balanço hídrico
entre oferta e demanda de água negativo em diversas regiões do País. (BRASIL, 2019a)
Um balanço hídrico negativo do recurso água caracterizam a existência das
crises hídricas, vivenciadas sobretudo no semiárido brasileiro, a escassez do bem água.
Escolhas envolvendo um bem escasso incorporam critérios econômicos e motivam o
estudo das políticas de restrições adotadas em cada cenário e como se dá a gestão da
oferta e da demanda da água. Segundo Ribeiro (2000) a gestão da oferta foi até há bem
pouco tempo, a única estratégia usada no Brasil e compreende locar, desenvolver e
explorar novas fontes de água. Já quanto a gestão da demanda, McKinney et al (1999)
esclarece que esta envolve mecanismos e incentivos de uso eficiente da água, e que
uma grande parte da água para atender novas demandas, deva vir de água poupada
dos usos existentes, através de uma política de realocação adequada da água.
A Política de Recursos Hídricos no Brasil instituída pela Lei 9433 em 8 de janeiro
de 1997 delimitou a água como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico
e que a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas.
Contudo, para a análise econômica posta em questão deve-se saber que o bem água
apresenta especificidades. A primeira diz respeito ao Primeiro Teorema do Bem-Estar,
enunciado por Varian (2015) e que garante que um mercado competitivo irá esgotar
todos os ganhos de trocas e que portanto, uma alocação de equilíbrio alcançada por um
conjunto de mercados competitivos será necessariamente eficiente no sentido Pareto,
ou seja, não existe nenhuma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar
a de outra. Porém, conforme destacado por Sampaio (2004), o uso da água de um
usuário a montante de um rio impacta necessariamente nas satisfações dos usuários a
jusante, e, portanto, impõe externalidades ao sistema, sendo uma ruptura ao Primeiro
Teorema do Bem-Estar.
Quanto às externalidades cabe também a teoria de Varian (2015), o qual justifica
a existência de externalidades a bens com os quais as pessoas se importam e que não
são vendidos nos mercados. Se não há mercado bem definido, e, portanto, direito de
propriedade mal definidos, poderia haver uma produção ineficiente de externalidades
– o que significa que haveria um meio de fazer com que ambas as partes melhorassem
1
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modificando-se a produção de externalidades, visto que não como excluir os outros de
utilizar alguma coisa. Se os direitos de propriedade estiverem bem definidos e se houver
mecanismos que permitam a negociação entre as pessoas, elas poderão negociar seus
direitos de produzir externalidades da mesma forma que trocam direitos de produzir
e consumir bens comuns.
Ressalta-se ainda que essas externalidades mesmo que eliminadas não
permitiriam uma solução eficiente de Pareto, já que os custos de transação não são
zero para os mercados da água. Apoiados por Rosegran&Biswanger, (1994), destacase que os custos de informação e transporte podem ser maiores que na maioria dos
mercados de insumo. Logo, o mercado atual da água não é perfeito e não opera com
condições padrão do bem-estar econômico, e para entender sua gestão é necessário
incorrer nessas especificações.
Sendo a gestão da oferta e demanda de água base para a política de alocação de
água, o avanço desta configura-se como um dos desafios no gerenciamento de recursos
hídricos. Conforme enuncia Almeida e Curi (2016) ao colocar a alocação de água como
mecanismo que compatibiliza as disponibilidades hídricas de uma bacia aos usos da
água em seus diversos setores econômicos.
Dando prosseguimento, McKinney et al (1999) afirma que a integração da
questão econômica em modelos, em nível de bacia, requer a incorporação de funções
de produção para agricultura que incluam água como uma entrada e funções demanda
para água nos usos domésticos e industrial, para estimar o uso e o valor da água por
setor. Sendo também recomendável que se estime o valor de outros tipos de demanda
para água dentro da bacia, tais como demandas ambientais, de qualidade da água,
de lazer e de geração de energia. Em que esta última é o foco deste estudo. Buscando
delimitar a demanda econômica para a produção de energia elétrica do aproveitamento
hidrelétrico de Sobradinho na bacia hidrográfica do São Francisco. Obtendo para isso
o valor da água para este setor.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
A bacia do São Francisco abrange 7,5% do território brasileiro perpassando por
6 estados (BA, MG, PE, AL, SE, GO) e o DF , tem como atividade econômica relevante
a agricultura, grande relevância na regularização das vazões do rio pelos reservatórios
das usinas hidrelétricas e atendimento dos usos múltiplos, sobretudo abastecimento
de cidades. No semiárido nordestino caracteriza-se pela baixa pluviosidade e alta
evapotranspiração (BRASIL, 2019). Os principais usos são irrigação (77%), demanda
urbana (11%) e indústria (7%). Ressalta-se também seu potencial de geração de energia
elétrica instalado de 12% (10.708 MW) do total do país, e a disponibilidade hídrica
superficial de 2, 07% (1886 m³/s) do território brasileiro (BRASIL, 2019b).
Diante da situação de escassez hídrica instaurada na bacia do São Francisco
e das piores afluências do histórico para o reservatório de Sobradinho no período
úmido de 2016/2017, a Agência Nacional de Águas (ANA) instalou a Sala de Crise
do São Francisco em 2013. Ambiente de articulação semanal entre os diversos agentes
da bacia por videoconferência, que embasou tomadas de decisão para a mitigação dos
impactos da crise, promovendo diversas ações para preservar volumes estratégicos
nos reservatórios e aumentar a segurança hídrica do sistema, dentre elas o Dia do Rio
e as autorizações para a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) reduzir a
vazão mínima defluente dos reservatórios de Sobradinho e Xingó.
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2.1 O Dia do Rio
O Dia do Rio apoiou-se na possibilidade de suspensão parcial ou total da
outorga em circunstâncias de necessidade premente de água e no uso prioritário de
água para consumo humano e dessedentação de animais legalmente prevista na Lei
nº 9433, de 08 de janeiro de 1997. Determinando por meio da Resolução nº 1043, de 19
de Junho de 2017, a suspensão das captações de água superficiais perenes federais na
bacia do rio São Francisco todas as quartas-feiras, impactando os setores da irrigação,
indústria e mineração. A medida passou por flexibilização em junho de 2018 devido
a melhora no volume acumulado nos reservatórios. A mudança foi formalizada pela
ANA na resolução nº45/2018 e alterou a periodicidade do Dia do Rio de semanal para
duas vezes por mês. Inicialmente vigente até 30 de novembro de 2017, o dia do rio
prorrogou-se até 30 de novembro de 2018, culminando em diversos resultados, pela
gestão da oferta e da demanda e impacto na segurança hídrica do sistema, dentre os
quais a acumulação nos reservatórios e variação do valor da água, sendo necessário
levantar seus impactos, benefícios e sugestões de aprimoramento.
2.2 Usina hidrelétrica de Sobradinho
Os aproveitamentos hidrelétricos da bacia do São Francisco estão dispostos
conforme a Figura 1 e são diferenciados em usinas de acumulação e usinas a fio d’água,
a primeira com a possibilidade de regularizar o rio e a segunda caracteriza-se por gerar
energia respeitando o regime de afluência. De acordo com CHESF (2019) o reservatório
de Sobradinho tem cerca de 320 km de extensão, com uma superfície de espelho d’água
de 4.214 km2 e uma capacidade de armazenamento de 34,1 bilhões de metros cúbicos
em sua cota nominal de 392,50 m, constituindo-se no maior lago artificial do mundo,
garantindo assim, através de uma depleção de até 12 m, juntamente com o reservatório
de Três Marias/CEMIG, uma vazão regularizada de 2.060 m3/s nos períodos de
estiagem, permitindo a operação de todas as usinas da CHESF situadas ao longo do
Rio São Francisco. Além disso destaca-se pela sua potência outorgada de 1.050.300
kW, características que refletem o grande impacto que as restrições operativas, tais
como o Dia do Rio, têm na hidrelétrica em questão e em toda a bacia hidrográfica.
Figura 1 - Cascata da Bacia Hidrográfica do São Francisco com os aproveitamentos
hidrelétricos existentes (fonte: IPDO ONS 13-08-2019)
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2.3 O Sistema Interligado Nacional (SIN) , Custo Marginal de Operação (CMO) e
Energia Natural Afluente (ENA)
A UHE Sobradinho está inserida no Sistema Interligado Nacional (SIN), um
sistema hidro-termoeólico de grande porte dividido em quatro subsistemas: Sul,
Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte interligadas por
uma malha de transmissão. As usinas termelétricas geralmente são localizadas nas
proximidades dos centros de carga e são despachadas em função das condições
hidrológicas vigentes, garantindo segurança e gestão da água armazenada (ONS,
2019a). A operação deste sistema é realizada centralizadamente pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS), responsável também pela formação do preço da energia
elétrica, este subdividido por subsistema e fruto de simulações do modelo NEWAVE.
Segundo CCEE (2019) o NEWAVE é o modelo de otimização para o planejamento
de médio prazo (até 5 anos), com discretização mensal e representação a sistemas
equivalentes. Seu objetivo é determinar a estratégia de geração hidráulica e térmica em
cada estágio que minimiza o valor esperado do custo de operação para todo o período
de planejamento.
Já o preço da energia é definido pelo custo marginal de operação (CMO), que
é o custo incremental da operação do sistema associado a uma variação marginal de
carga (demanda de energia) do mesmo. Este constitui-se como uma referência para o
valor da água, pois representa o custo de oportunidade de se utilizar a água estocada
nos reservatórios ao invés do despacho de usinas térmicas. Segundo o ONS (2019b),
a Energia Natural Afluente (ENA) é a energia elétrica que pode ser gerada a Partir da
vazão natural em um aproveitamento hidroelétrico. É calculada a partir das vazões
naturais e das produtibilidades equivalentes ao armazenamento de 65% do volume
útil dos reservatórios dos aproveitamentos hidroelétricos. A ENA pode ser obtida em
base diária, semanal, mensal ou anual e, também, por bacia e por subsistema, de acordo
com os sistemas de aproveitamentos hidroelétricos existentes nas configurações de
bacias hidrográficas e de subsistemas elétricos.
2.4 Metodologia
A Metodologia adotada neste estudo foi baseada no trabalho de Machado (2009)
e contou com algumas adaptações ao buscar-se o valor da água para produção de
energia elétrica na bacia do São Francisco, com enfoque para a UHE Sobradinho. Para
o estudo em questão utilizou-se o arquivo de saída do NEWAVE de agosto de 2019
para a leitura das características operacionais das usinas da bacia do São Francisco. A
Energia Natural Afluente (ENA) e o CMO por subsistema foram obtidos no site do ONS.
Estas informações formaram base de dados para o trabalho e foram esquematizados
em planilhas do Microsoft Excel®. Com o intuito de avaliar a relação existente entre
as variáveis utilizou-se a regressão polinomial de 2º grau, o coeficiente de correlação
de Pearson e o coeficiente de determinação para estabelecer parâmetros de análise das
séries presentes.
Diante da crise hídrica evidenciada na bacia do São Francisco e da medida de
mitigação do Dia do Rio, buscou-se estruturar as análises da demanda econômica do
setor elétrico em três casos:
CASO1: antes de escassez hídrica presente na região (abr/2010 a maio/2012)
CASO 2: situação de escassez hídrica presente (abri/2013 a mai/2015)
CASO3: aplicação da medida de mitigação do Dia do Rio (abr/2017 a
maio/2019)
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A regressão é técnica que tem como objetivo descrever o relacionamento entre
variáveis por meio de uma equação matemática. No trabalho de Machado (2009) utilizouse o modelo de função exponencial de formato y = Ce-kx, em que C e k são parâmetros
estimados na análise de regressão. Motivado pelo fato desse tipo de função ter caráter
decrescente, em todo o seu domínio de validade, e assintótico ao eixo das abscissas, ou
seja, não apresenta valores negativos para a variável y. Contudo, tendo em vista que
podemos aproximar qualquer função como um polinômio e que em alguns momentos
o CMO foi zero para o subsistema em estudo, o que implica em função que toca o eixo
das abscissas, neste trabalho adotou-se a regressão polinomial de grau 2 no formato
y = ax² + bx +c, em que a,b e c são parâmetros estimados na análise de regressão. De
forma, que a função matemática ajustada à dispersão dos pontos mantivesse o caráter
assintótico e decrescente esperado de uma curva de demanda clássica.
O coeficiente de correlação, também conhecido como coeficiente de Pearson
mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um índice
adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0 inclusive, que reflete a intensidade
de uma relação linear entre dois conjuntos de dados. No entanto, pode existir uma
outra dependência que seja “não linear”. Assim, o resultado r=0 deve ser investigado
por outros meios. (UFSC, 2019). Já o coeficiente de determinação indica o quanto a
variável Y pode ser explicada por variações em X. De forma descritiva, quanto mais
próximo de 1 estiver, melhor é o grau de explicação do modelo. (UFPB, 2019)
2.4 Resultados
Correlação entre ENA e CMO
Para cada um dos casos, fez-se a correlação entre o CMO (R$/MWh) e a ENA
(MWméd) do subsistema Nordeste, obtendo-se os resultados abaixo. Estabeleceu-se
uma escala padrão para cada um dos eixos, de forma que possibilitasse a comparação
da variação dos parâmetros. O caso 1 é referente ao período em que não havia uma
crise hídrica estabelecida na bacia, nele verifica-se que há uma relação indireta entre
a ENA do subsistema nordeste e o seu respectivo CMO, por meio do coeficiente de
correlação (r) igual a -0,31388, indicando uma correlação fraca entre as variáveis.
Contudo, observa-se que os pontos se apresentam dispersos dentro da faixa de 200
R$/MWh, indicando valores baixíssimos para o preço da energia, que pelo fato
haver disponibilidade hídrica para a geração hidráulica, reduziram a necessidade de
despacho de usinar térmicas e barateou a energia.
O caso 2 por sua vez apresenta uma dispersão por uma faixa maior de preço
de energia, chegando próximo aos 1600 R$/MWh. Resultado auferido no período
de crise hídrica da bacia, em que a pequena disponibilidade hídrica e a necessidade
de estabelecer-se uma segurança hídrica e energética do sistema, fez com que o ONS
despachasse mais usinas termelétricas e encarecesse o CMO. Contudo, os parâmetros
nesse caso apresentam uma correlação ainda menor que no caso anterior, com
coeficiente igual a -0,0294, apensar de ainda se caracterizar a relação indireta. Justificase pela maior dispersão presente para ENAs menores, que provocaram uma variação
maior do CMO.
O caso 3 configura o período em que o Dia do Rio foi implantado e em que já
havia um período de crise hídrica bem caracterizado, o que fez com que a dispersão
das ENAs e do CMO fosse mais bem correlacionada, com coeficiente de -0,63702. O
CMO do período apresentou valores menores que 1000 R$/MWh e mais concentrados,
indicando que talvez possa ter havido compensação em outro subsistema do SIN no
mesmo período e que a energia possa ter sido barateada por conta do intercâmbio
energético entre os subsistemas. Visto que a ENA foi a menor dentre os casos anteriores,
o que indicaria uma gestão melhor do recurso.
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Figura 2 – Curvas de correlação entre ENA nordeste e CMO nordeste para cada um
dos casos de estudo

(fonte: próprio autor)

Correlação entre ENA Nordeste e Vazões Afluentes Naturais na UHE Sobradinho
O estudo da correlação entre a ENA (MWmédios) do subsistema nordeste
e a vazões afluentes naturais (m³/s) permite uma análise acerca do ponto de vista
hidrológico se o subsistema em questão se relaciona à UHE Sobradinho. Sabendo-se
que o subsistema nordeste tem a maioria de sua energia produzida pela região da bacia
do São Francisco, verificou-se o comportamento dos índices de correlação. Para o caso
1, em que não havia crise hídrica instaurada, observa-se uma relação direta entre os
parâmetros e com índice de correlação muito forte igual a 0,954754. Mostrando que as
vazões afluentes naturais na UHE Sobradinho representam de maneira consistente o
comportamento da ENA do subsistema nordeste, sendo sua operação eletro energética
definidora para o resultado do subsistema nordeste.
Para o caso 2, em que há a crise hídrica instaurada, observa-se que a relação
direta se mantém, mas o índice de correlação diminui para 0,93053. Contudo, este
valor ainda caracteriza uma correlação forte, indicando que os menores valores de
afluência natural em sobradinho representam uma tendência para todo o subsistema,
generalizando o período de escassez hídrica. Por fim, o caso 3 apresenta uma queda
mais acentuada de correlação, com seu índice igual a 0,53611, indicando uma correlação
moderada. Este valor justifica-se pela implantação do Dia do Rio no período de
análise, cujas medidas descaracterizam em parte a operação do reservatório da UHE
Sobradinho como apenas gerador de energia elétrica e adotou-se como gestor dos
recursos hídricos para a promoção da segurança hídrica da região, sendo adotadas
medidas para conservarem um volume armazenado estratégico em seus reservatórios.
Desta forma, os dados apresentaram uma dispersão maior devido a medidas de
mitigação da escassez hídrica aplicadas aos reservatórios de Sobradinho e Xingó, que
buscando amenizar seus impactos e com valores menores de vazão afluentes estavam
submetidos à regras de operação diferenciadas dos outros reservatórios do subsistema
nordeste.
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Figura 3 – Curvas de correlação entre ENA nordeste e Vazões afluentes natural para a
UHE Sobradinho para cada um dos casos de estudo

(fonte: próprio autor)

Valor da água para a geração de energia
Para o cálculo do valor da água para a geração hidrelétrica fez-se a conversão
da ENA para unidades de vazão, de forma a obter o CMO em unidades monetárias
por m³ de água, aproveitando-se do fato de a ENA ser a vazão afluente multiplicada
pela produtibilidade acumulada da cascata de usinas. A partir da topologia do rio
São Francisco exposta na Figura 1, tem-se o caminho do m³ de água turbinado na
UHE Sobradinho e observa-se que o mesmo ainda servirá como insumo para a geração
nos aproveitamos a jusante no rio. Este ganho agregado de energia produzida pelas
hidrelétricas a jusante de Sobradinho, são considerados na conversão do CMO de
(R$/MWh) para (R$/m³). Adota-se como produtibilidade das usinas hidrelétricas em
questão os valores da Tabela 2 abaixo. Estes foram somados a partir de Sobradinho
para obter-se o valor da produtibilidade agregada, totalizando 2,7689 MWmédio/
m³/s.
Tabela 1 Produtibilidade das usinas hidrelétricas da Bacia do São Francisco a partir
da UHE Sobradinho.
Hidrelétrica

Produtibilidade
(MWmédio/m³/s)

Sobradinho

0,2235

Itaparica

0,4406

Complexo Paulo
Afonso/Moxotó
Fonte: ONS, 2008.

Xingó

1,0202
1,0846

A produtibilidade agregada significa que 1 m³/s que passa pela turbinada dessa
sequência de usinas produz 2,7689 MWh de energia durante 1 hora, o mesmo que
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1300,1553 m³/MWh de vazão turbinada no mesmo intervalo de tempo. Por fim, o valor
da água foi obtido por meio da divisão do CMO em R$/MWh pela vazão turbinada
em 1 hora em m³/MWh. Os valores da água obtidos foram bastante diferenciados em
cada caso, tendo em vista que o CMO em situações de escassez é bem maior do que
fora delas.
O caso 1 por exemplo apresentou valor médio da água de 0,034 R$/m³,
concentrando-se 100% na faixa de preços de 0-0,12 R$/m³. O caso 2, representativo da
escassez hídrica, obteve valores de água para geração elétrica mais distribuídos, com
valor médio de 0,232917 R$/m³, ou seja, aproximadamente 7 vezes maior que no caso
1. Fato que evidencia a lógica econômica de que quando um bem é escasso o mesmo
valoriza-se e diante de uma oferta menor tem-se um preço maior recurso. Quanto a
distribuição, 24% dos valores estão concentrados na faixa de valor de 0,47-0,59 R$/m³
e 17% na faixa de 0,59 – 0,71 R$/m³, o que justifica o valor maior do desvio padrão. O
caso 3 por sua vez apresenta um desvio padrão intermediário ao ser comparado com os
outros casos, com uma distribuição de valores somente até a faixa de 0,59 -071 R$/m³.
Tem-se valores de água menores nesse período de tempo em que houve a interferência
do Dia do Rio na gestão operativa do recurso hídrico, do que no primeiro momento
da escassez hídrica representado pelo caso 2. O valor médio do valor da água foi de
0,175105 R$/m³ e o desvio padrão de 0,23154, com 64% das amostras situando-se nas
duas primeiras classes.
Figura 4 – Distribuição do valor da água para geração de energia elétrica para cada um
dos casos de estudo

(fonte: próprio autor)
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da construção e elaboração das curvas de correlação entre a ENA
nordeste, o regime de vazões afluentes naturais para a UHE Sobradinho e o CMO do
nordeste, pode-se verificar que o impacto que a crise hídrica tem no comportamento
econômico das curvas, bem como de que maneira as políticas de gestão da oferta e da
demanda de água impactam.
Obter a valoração econômica da água para a geração de energia elétrica é
uma ferramenta de gestão que auxilia aplicação dos instrumentos ligados a Política
Nacional de Recursos Hídricos e na modelagem da realidade econômica na qual a
bacia hidrográfica do São Francisco está inserida. Um valor da água que foi construído
a partir do custo de oportunidade da geração de energia, o qual têm um mercado de
preços estruturado na econômica real e é influenciado sobretudo pelo despacho de
usinas termelétricas.
Ao delimitar este estudo em três casos foi possível verificar o comportamento
do CMO para situação sem crise hídrica, com crise hídrica instalada e com crise hídrica
e a política de gestão de recursos hídricas aplicada ao reservatório de UHE Sobradinho,
representada pelo Dia do Rio e pelas autorizações para a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (CHESF) reduzir a vazão mínima defluente dos reservatórios de
Sobradinho e Xingó. O CMO apresentou-se baixo no primeiro caso, devido a não
escassez do recurso hídrico para o sistema em questão, o que possibilitava geração de
energia elétrica a baixo custo para o subsistema nordeste. Já no caso 2, a escassez da
água fez com que o preço para a geração de energia aumentasse, tendo em vista que
a oferta era menor, o que ocasionou maiores flutuações do CMO. E o caso 3, que veio
já estruturado dentro de um cenário de crise hídrica e foram aplicadas medidas de
mitigação do uso, apresentou-se com CMOs altos, contudo, mais bem correlacionados
com a ENA, já que havia um histórico de escassez premente e as ações eram tomadas
para reduzir os impactos dessas medidas.
Interessante ressaltar como que o comportamento do valor da água é espelhado
no custo marginal de operação, refletindo o comportamento econômico na escassez
hídrica, acrescenta-se ainda o efeito das medidas de mitigação pelas políticas públicas,
que por tratarem-se de uma conjuntura diferente de mercado, acabam por configurarse como uma externalidade e interferir no equilíbrio dos preços. Esse entendimento
traz vantagens quanto a modelagem de estruturas de tomada de decisão que e de
elaboração de curvas de demandas representativas dos usos da água, tanto para o setor
de energia quanto para os outros usos relevantes na bacia. Auxiliando a gestão do bem
e possibilitando aos usuários e às políticas públicas estabelecerem ações que busquem
equilíbrio econômico e eficiência na alocação da água para cada bacia hidrográfica.
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS GERENCIADORES DE RECURSOS ESCASSOS: A
BACIA HIDROGRÁFICA ALÉM DA COBRANÇA.
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Hallison Daniel do Carmo Marques2
Diogo Ferreira Vaz3
Beatriz Diogo Pessoa4
Friedrich Wilhelm Herms5
Eixo: Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água.
1 INTRODUÇÃO
Os processos produtivos de transformação da matéria prima em bens de
consumo ao mesmo tempo que trazem inúmeros benefícios a sociedade causam
alterações ao meio ambiente. Outros benefícios provenientes da natureza, que são os
chamados serviços ecossistêmicos, estão relacionados às atividades como: a formação
dos solos, o controle contra erosão, a ciclagem de nutrientes, o provimento de recursos
hídricos em quantidade e qualidade, a manutenção do ciclo de chuvas, a proteção da
biodiversidade, a proteção contra desastres naturais, dentre outros que geram bemestar à sociedade (ANA, 2019a). O crescimento econômico possui um custo ambiental
não nulo uma vez que utiliza recursos naturais limitados que deixam de exercer suas
funções ecossistêmicas. Este custo não é notado pela sociedade, porém em momentos
de escassez de recursos surge a necessidade da gestão dos recursos ambientais.
Os instrumentos de comando e controle têm sido bastante empregados como
ferramenta essencial de gestão ambiental por parte do setor público de forma a mitigar
os impactos socioambientais. Tendo em vista que a eficácia destes instrumentos
depende da capacidade reguladora e policial do Estado os instrumentos econômicos
passaram a ser preferencias em relação aos instrumentos de comando e controle na
garantia da qualidade ambiental. Além disso os instrumentos econômicos na gestão
ambiental têm o importante papel de corrigir falhas de mercado visto que na natureza
há custos e benefícios que não são captados pelo mercado. Visando gerenciar os serviços
ambientais fornecidos pela natureza os instrumentos de repressão, conhecidos como
comando e controle foram aliados aos instrumentos econômicos, podendo estes serem
utilizados para corrigir externalidades positivas ou negativas.
As águas superficiais se caracterizam como as mais vulneráveis à poluição e
à escassez devido à fácil acessibilidade para o lançamento de efluentes industriais e
domésticos, particularmente próximo aos aglomerados urbanos. Os processos naturais
como precipitação pluviométrica, erosão e carregamento de sedimentos, e os processos
antropogênicos como urbanização, industrialização e agricultura, contribuem para a
degradação dos recursos e corroboram para definir a qualidade de água de uma região
1
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(THOMAS, 2002) apud (FINKLER at al., 2015). Esses fatos aliados a essencialidade da
água para seus múltiplos usos exigem que este recurso seja bem gerido através de
ferramentas que aumentem a resiliência do setor frente às necessidades de consumo.
Diante do exposto, se torna fundamental a discussão sobre a efetividade dos
instrumentos já utilizados no país em termos de regulação. Além disso é preciso rever
novas propostas que auxiliem na gestão dos recursos hídricos de forma a completar as
lacunas dos atuais instrumentos de gestão.
Na gestão de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da água, além de corrigir
externalidades negativas do ponto de vista econômico, tem a importante função
de reconhecer o valor econômico da água, racionalizar o seu uso e obter recursos
financeiros para financiamento de programas e intervenções nas bacias hidrográficas.
Já de forma a internalizar as externalidades ambientais positivas, os Pagamentos por
Serviços Ambientais (PSA) vêm sendo bastante difundidos no Brasil e em outros
países do mundo. O PSA pode ser considerado como um mecanismo de estímulo à
conservação e à manutenção da provisão de recursos naturais trabalha com o mesmo
princípio usuário-pagador previsto na legislação, ou seja, usuário-pagador quando
a ação produz externalidades negativas e provedor-recebedor quando produz
externalidades positivas (ANA, 2019a).
O presente trabalho visa discutir os instrumentos econômicos positivos como
alternativa econômica gerenciadora de recursos escassos. Esta alternativa surge de
forma a complementar o instrumento da cobrança pelo uso da água e auxiliar no
gerenciamento dos recursos hídricos para garantir a proteção dos mesmos focando em
melhores resultados.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
Dos instrumentos de gestão ambiental previstos por lei são utilizados no país
principalmente os instrumentos de comando e controle. São chamados de instrumentos
de comando e controle aqueles com a finalidade de assegurar o cumprimento da política
em questão através da fixação de normas, regras, procedimentos e padrões determinados
para as atividades econômicas correlatas podendo o gerar sanções de cunho penal ou
administrativo em caso de não cumprimento das determinações (LUSTOSA E YOUNG,
2002 apud MARTORELLI, 2015). Estes podem ser padrões de qualidade ambiental,
avaliação de impacto ambiental, licenciamentos ambientais, zoneamentos ambientais,
punições disciplinares ou compensatórias, entre outros. Entretanto, considerados
pouco flexíveis, podendo impor penalidades que desconsideram os custos individuais
dos infratores além de exigirem alto grau de fiscalização e conhecimento técnico.
Tendo em vista que a eficácia destes instrumentos depende da capacidade reguladora
e policial do Estado (MARTORELLI, 2015).
Desta forma, os instrumentos econômicos passaram a ser propostos para
complementar as lacunas dos instrumentos tradicionais (ANA, 2019b). Sendo que
estes possuem como principal argumento o custo-eficiência (MOTTA, 1998), visto
que não exige altos custos como os instrumentos de comando e controle para chegar
aos resultados. Enquanto os controles são de natureza estritamente governamental,
os instrumentos econômicos possuem natura descentralizada partindo do fato que o
consumo ou despoluição passam a ser definidos pelos próprios usuários de recursos
naturais baseados em suas próprias curvas de custos, diminuindo-se, em tese, a
ocorrência de contestações judiciais e a necessidade de ações de fiscalização em
comparação ao de comando e controle (ANA, 2019a).
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Segundo, MENDES & MOTA (1997) os instrumentos econômicos objetivam
induzir determinado comportamento social por intermédio de incentivos ou
desincentivos, via sistema de preços ou de prêmios. São chamados de incentivos
econômicos via preços todos os mecanismos de mercado que orientam os agentes
econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de acordo com sua escassez e
seu custo de oportunidade social. Já na forma de prêmios, são basicamente o crédito
subsidiado, as isenções de imposto e outras facilidades contábeis para efeito de
redução da carga fiscal, adotando-se o “princípio do poluidor/usuário pagador” e a
internalização dos custos ambientais nos custos privados.
2.2 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
Com o propósito de conciliar a garantia da preservação ambiental com a
pretensão da sociedade evoluir tecnológica e socialmente o direito ambiental é
baseado em alguns princípios. O princípio do poluidor-pagador trata da antecipação
da indenização devida à coletividade, pelos danos ambientais que serão causados pela
atividade (SILVA, 2019). Este princípio está relacionado ao “Custo Ambiental”, assim
entendido todos os valores despendidos por força das obrigações impostas pelas
normas ambientais no controle e prevenção da poluição (ARAÚJO, 2019). Segundo
Rosa (2013), este princípio, objetiva internalizar as externalidades, quando o poluidor
não paga para poluir, mas sim tem como função principal controlar ou eliminar, ou
seja, inserir em seu processo produtivo tecnologias para sanar as fontes poluidoras.
Devido à natureza do meio ambiente, um bem difuso, considera-se a
necessidade de compensação por parte daquele que desfruta o meio ambiente de
forma individualizada. Portanto, a lógica do Princípio do Usuário-Pagador demanda
que se alguém se aproveita dos recursos ambientais deve suportar isoladamente os
custos pela sua utilização (ARAÚJO, 2019). Araújo (2019) ainda destaca a incidência
do Princípio do Usuário-Pagador a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei
9433/97), ao trazer dentre seus instrumentos a cobrança pelo uso de recursos hídricos
(art. 5º, IV Lei 9433/97) que tem como objetivo a racionalização do uso da água e
reconhece seu valor econômico. Devido ao uso da água ocorrer por quantidade e
qualidade, segundo a legislação de recursos hídricos do país, a cobrança sobre o uso
da água é base do chamado princípio usuário-pagador (MOTTA, 1997).
Entretanto, analisando a situação dos corpos hídricos no país, observa-se que
a atual estrutura de proteção dos recursos hídricos não tem sido suficiente. Surge
assim, a necessidade de uma visão mais ampla com a adoção de incentivos positivos
– fiscais, tributários e creditícios, sobretudo a partir da concepção do princípio
do protetor-recebedor ao agregar retorno econômico aos “protetores” do meio
ambiente com a promoção de mecanismos adequados (HUPFFER; WEYERMULLER;
WACLAWOVSKY, 2011). É possível identificar a necessidade da incorporação do
conceito do protetor-recebedor, princípio que ainda não está inserido no texto jurídico
do direito ambiental brasileiro, partindo da ideia de que aqueles que auxiliam na
geração de serviços ambientais, conservando e preservando ecossistemas, sejam
compensados em uma retribuição (ROSA, 2013).
2.3 PRECEITOS ECONÔMICOS
Externalidades podem ser positivas ou negativas” (apud GVCES, 2015).
Considerando que as funções de produção e consumo dos usuários não internalizam
os danos resultantes das externalidades negativas (por poluição hídrica ou aérea)
a economia perde eficiência. A existências de externalidades são consideradas
falhas de mercado e faz com que o custo privado não coincida com o custo social
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(MOTTA, 1998). Baseados na teoria econômica, que surge a partir das ideias de
Pigou (1920), as falhas de mercado podem ser corrigidas por meio da internalização
dos custos sociais/ambientais via preços. No caso se externalidades negativas, a
não-internalização dos seus custos induz um nível de utilização acima daquele que
ocorreria caso as externalidades fossem consideradas. A cobrança da água, que um dos
principais objetivos racionalizar o uso dos recursos hídricos, atua de forma a reduzir
as externalidades negativas. Entretanto, existem ainda as externalidades positivas,
benefícios externos, que segundo Motta (1997), deveriam ter preços positivos por
representarem benefícios não apropriadamente pagos.
A valoração do custo ambiental não internalizado tem por finalidade
compensar financeiramente a externalidade positiva que o serviço ecossistêmico
correlacionado presta. Os pagamentos por serviços ambientais (PSA) surgem de
forma a remunerar direta ou indiretamente, por meio de algum incentivo fiscal, o
agente de conduta ambientalmente positiva. Existem outras formas de compensação
internalização das externalidades positivas, porém este exercício tem como desafio
contabilizar financeira e adequadamente, a contribuição de um determinado serviço
ecossistêmico para a sociedade (bem-estar humano) (GVCES, 2015). Incluindo o
conceito de desenvolvimento sustentável, considera a necessidade não só das gerações
atuais, mas também das gerações futuras, surge ainda o desafio adicional de valorar as
necessidades das gerações que virão (STAHEL, 1994 apud GVCES, 2015).
2.4 A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
A cobrança é utilizada há décadas como instrumento de gestão de recursos
hídricos em diversos países. No Brasil, a Lei 9433/1997, Política nacional de Recursos
Hídricos (PNRH), instituiu alguns instrumentos para a gestão de recursos hídricos,
dentre eles a cobrança. Nos seus fundamentos (Art. 1º), a lei reconhece a água como
um recurso finito dotado de valor econômico o que permite avaliações dos aspectos
econômicos que envolvem a gestão do recurso como o instrumento de cobrança.
Segundo o Art. 19 desta lei a cobrança pelo uso de recursos hídricos tem os seguintes
objetivos: I - Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação
de seu real valor; II - Incentivar a racionalização do uso da água; III - obter recursos
financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos
planos de recursos hídricos.
Ainda conforme o Plano Nacional dos recursos Hídricos, poderão ser cobrados
os usos sujeitos à Outorga de direito de Uso de Recursos Hídricos. Instituiu-se no
Brasil a vinculação formal entre o instrumento econômico (Cobrança pelo Uso) e o
instrumento de regulação ou de comando (Outorga). O efeito vinculado é que, com
a Cobrança associada à Outorga, o usuário demande o uso correspondente à sua real
necessidade com valores que induza o alcance de metas racionalizadas e negociadas
no âmbito da bacia hidrográfica e refletidas em instrumentos de gestão (ANA, 2019b).
Outro fundamento da PNRH que é fortalecido pela Cobrança é o da gestão
descentralizada e participativa dos recursos hídricos. Como a Lei determina que a
implementação da Cobrança deve ser realizada a partir de um pacto estabelecido no
âmbito dos Comitês de Bacia, com participação dos usuários de água, das organizações
civis e dos poderes públicos, tendo como principal agente executor a Agência de Águas.
Devido as diversas realidades hídricas do país é importante que a cobrança pelo uso da
água seja feita através de modelos individualizados, considerando as especificidades
de cada região, devendo-se levar em conta os aspectos de alocação dos recursos e as
necessidades dos usuários locais (ARMADA; LIMA, 2017).
Sob o aspecto econômico, a cobrança da água tem como finalidade o financiamento
da gestão dos recursos hídricos e a redução das externalidades negativas (MOTTA,
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1997). A cobrança permite criar o equilíbrio de oferta e demanda do bem, em bacias
hidrográficas com escassez, quantitativa ou qualitativa, onde a cobrança pode trazer
vantagens ao sistema de gerenciamento, uma vez que proporciona a arrecadação de
recursos financeiros para investimentos em ações de recuperação da bacia e custeio do
sistema, assim como incentiva a eficiência do uso da água (ANA, 2007).
2.5 PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA
A primeira experiência estadual de implantação da Cobrança vem do Estado
do Ceará desde 1998, influenciada pela escassez quantitativa dos recursos hídricos e
necessidade de gestão de um sistema hídrico artificial. Então, diferenciados daqueles
aplicados nas bacias mais afetadas pela escassez oriunda da poluição, como é o caso da
bacia do rio Paraíba do Sul, se constituindo uma alternativa importante para regiões.
Em 2000, o primeiro processo para implementação da Cobrança como instrumento da
PNRH foi desenvolvido na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, bacia interestadual
que abrange os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. (ANA, 2019b).
Em 2005, por meio do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), foi
aprovada a cobrança para as águas de domínio da União da Bacia do Piracicaba, Capivari
e Jundiaí. Em 2006, foi autorizada a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio
do Estado de São Paulo, após sete anos de debate na Assembleia Legislativa de São
Paulo (ANA, 2009). A cobrança pelo uso de recursos hídricos em Minas Gerais é, por
sua vez, prevista na Lei no 13.199/99, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos, porém foi regulamentada por decreto somente em 2005. O Estado do Rio de
Janeiro implantou inicialmente a cobrança apenas para as águas fluminenses da Bacia
do Paraíba do Sul, iniciada em 2004, e, com a aprovação da Lei Estadual n. 4.247/04,
estendeu a cobrança para as demais bacias fluminenses (SANTIN; GOELLNER, 2013).
Atualmente, todas as unidades da federação possuem leis para PNRH do seu
respectivo domínio e com previsão para Cobrança pelo uso da água. Essas políticas
replicam os mesmos objetivos da Lei das Águas no âmbito federal (ANA, 2019b). A
aplicação do instrumento ainda é bastante restrita no país por variados motivos. Em
geral, os problemas são de ordem institucional, onde setores que se sentem prejudicados
pela aplicação da cobrança e exercem pressões políticas para a não efetivação. A falta
de maturidade institucional juntamente com a falta de interesse político faz com que a
gestão dos recursos hídricos seja falha por não aplicar seus instrumentos corretamente.
Nos casos de sucesso, como em algumas bacias dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí, a cobrança ocorreu após seminários, debates e reuniões em municípios
das regiões, com o intuito de explicar e sensibilizar as diversas comunidades sobre
a importância do instrumento na gestão dos recursos hídricos. Além da criação dos
comitês, foi importante a articulação de um protocolo de intenções visando ampliar
a interação entre esses atores, resultando em um Convênio de Integração para a
implementação dos instrumentos de gestão, dentre eles a cobrança. O pacto de gestão,
viabilizado pelo Convênio de Integração, foi fundamental para assegurar o início
da cobrança, considerando os diferentes conflitos existentes em uma região de alta
demanda hídrica (ANA, 2007).
2.6 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)
O ecossistema é local em que ocorre complexas interações entre os componentes
bióticos (seres vivos) e abióticos (componentes físicos e químicos) por meio das forças
de matéria e energia. Destas interações, surge o conceito de funções ecossistêmicas que
é relevante no sentido de que se dá a geração dos chamados serviços ecossistêmicos,
benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem. Os serviços ecossistêmicos
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representariam os processos pelos quais o meio ambiente produz recursos, tais como
água limpa, madeira, hábitat para peixes e polinização de plantas nativas ou agrícolas.
Muitos autores consideram os termos serviços ecossistêmicos equivalente aos serviços
ambientais, porém considera-se que os serviços ambientais estariam mais focados nos
benefícios percebidos pelo homem, enquanto os serviços ecossistêmicos estariam mais
focados nos processos que os produzem (RUDOLF, 2002 apud ANA, 2019a). Com
forma de remunerar os serviços ambientais prestados surge um instrumento econômico
chamado Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Wunder (2005) apud ANA
(2019a) define PSA como: “Uma transação voluntária, na qual, um serviço ambiental
bem definido ou um uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por,
pelo menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o
provedor garanta a provisão deste serviço (condicionalidade)”.
Pagamento por Serviços Ambientais pode ser considerado como um mecanismo
de estímulo conservação e à manutenção da provisão de recursos naturais, que
trabalha com o mesmo princípio usuário pagador, ou seja, usuário-pagador quando
a ação produz externalidades negativas e provedor-recebedor quando produz
externalidades positivas. Aconselha-se a utilização quando os benefícios gerados
por meio da sua implementação são maiores do que os seus custos de implantação
(ANA, 2019a). Utilizado para incentivar os fluxos dos serviços ambientais, o PSA
possui foco específico: sequestro de carbono, proteção da biodiversidade, manutenção
da quantidade e da qualidade da água e beleza cênica, todos, mediante a adoção de
práticas agrícolas sustentáveis ou no meio urbano (LINO, 2009; ENGEL et al, 2008
apud SIMÕES, 2014 apud CAETANO; MELO; BRAGA, 2016).
Entretanto, considera-se que a presença de cobertura vegetal exerce influência na
redução dos processos de sedimentação, regulação do ciclo hídrico causando benefícios
como a redução do risco de enchentes ou de escassez de água, além de melhorar a
qualidade da água disponível. Portanto, o PSA em recursos hídricos valoriza o uso
do solo como gerador de serviços de água (PAGIOLA; BISHOP; LANDER-MILLS,
2005; WENDLAND et al., 2010 apud JARDIM; BRUSZTYN, 2015). Quando ocorre
uma carência de água a jusante da bacia hidrográfica por uma inadequação do manejo
do solo a montante, pode ocorrer negociação para propor pagamento aos usuários a
montante para suprir a necessidade de água dos demais usuários. A introdução do
mercado na bacia hidrográfica ocorre, portanto, por incentivo da demanda, não da oferta
(JARDIM; BRUSZTYN, 2015). No Brasil, a Agência Nacional de Águas foi responsável
por desenvolver os principais programas neste sentido: Programa de Despoluição de
Bacias Hidrográficas (PRODES) o qual consiste na concessão de estímulo financeiro,
pela União, na forma de pagamento pelo esgoto tratado, aos Prestadores de Serviço
de Saneamento que investem na implantação e operação de Estações de Tratamento
de Esgotos (ETEs); Programa Produtor de Água o qual apresenta objetivo de proteger
o recursos hídricos e reduzir a erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais
(ANA, 2019c).
2.7 PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PSA
Conforme a Environmental Business International o mercado ambiental mundial
movimentou US$ 772 bilhões em 2009 e está concentrado nos países desenvolvidos. O
Brasil domina o mercado latino-americano de bens e serviços ambientais, com 47%
(US$ 15,9 bilhões). Atualmente há 3 Fundos Ambientais Nacionais para beneficiar o
mercado de bens e serviços ambientais: Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA),
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Fundo Nacional sobre Mudança
do Clima - Fundo Clima (ANA, 2019a).
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A primeira experiência de PSA hídrico do Brasil, realizada no município
de Extrema/MG, por meio do projeto denominado Conservador das Águas, cujo
pagamento pelos serviços ambientais é realizado pela prefeitura municipal, sendo que
os repasses foram aprovados em lei, bem como a criação de um Fundo Municipal
para Pagamento de Serviços Ambientais (KFOURI; FAVERO, 2011). O Programa
Produtor de Água possibilitou a aplicação do PSA em várias bacias do país: nas bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, conhecido como o Produtor de Água-PCJ,
buscando remuneração para práticas que resultem na restauração florestal de APP,
conservação de florestas existentes e práticas de conservação do solo; E no estado do
Espírito Santo, o ProdutorES de Água implementou em 2009 o mecanismo de PSA de
melhoria de qualidade da água por meio do abatimento dos processos erosivos nas
bacias hidrográficas (ANA, 2019a). Em 2014 foi criado o Programa de PSA Hídrico do
CEIVAP que tem como objetivo a conservação e restauração dos serviços ecossistêmicos
que contribuam para a manutenção da qualidade e regulação da disponibilidade dos
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (AGEVAP, 2015). O
principal desafio é a valoração dos serviços ambientais. Motta (1998) define valoração
ambiental como a determinação do valor econômico de um recurso ambiental,
estimando o valor monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis
na economia. Ao mensurar os valores econômicos dos serviços ambientais, é possível
compararmos estes com outros bens produzidos ou com recursos financeiros, trazendo
mais clareza sobre os ganhos e as perdas que cada alternativa envolve, os chamados
conflitos de escolha (trade-offs) (GUEDES; SEEHUSEN, 2012).
Os projetos de pagamentos por serviços ambientais proveniente de políticas
públicas de incentivo à manutenção dos serviços ambientais são fundamentais para
o processo de implementação em escala de esquemas de PSA em todo o país, normas
legais específicas vêm sendo desenvolvidas e propostas em todos os níveis de governo.
A partir de 2001, quando a Agência Nacional das Águas (ANA) desenvolveu o
Programa Produtor de Água, diversos Projetos de Lei (PL) sobre o assunto passaram a
ser propostos no Congresso Nacional e algumas leis federais já o mencionaram, apesar
de não ter sido criado um regime nacional especial de PSA. Em nível federal, está
sendo discutido o Projeto de Lei 3.507/2019 que visa instituir a Política Nacional de
Pagamento por Serviços Ambientais e Ecossistêmicos (PNSAE), o Programa Federal
de Pagamento por Serviços Ambientais (ProPSA), o Fundo Federal de Pagamentos
por Serviços Ambientais (FunPSA), o Cadastro Nacional de Pagamentos por Serviços
Ambientais, além de dispor sobre contratos de PSA. Já nos estados é possível observar
a publicação de algumas leis tratando do tema, porém não inferindo diretamente
sobre o mesmo, sendo encontrado o assunto também, em leis sobre recursos hídricos e
mudanças do clima.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao aumento populacional, aliado ao desenvolvimento das atividades
produtivas e capacidade fiscalizatória limitada do estado, os instrumentos de comando
e controle tornaram-se ineficientes na preservação ambiental dando espaço aos
instrumentos econômicos. Considerando a natureza um bem difuso e a necessidade de
compensação por parte daquele que desfruta o meio ambiente de forma individualizada
é possível introduzir a lógica do Princípio do Usuário-Pagador que demanda que se
alguém se aproveita dos recursos ambientais deve suportar isoladamente os custos
pela sua utilização.
A cobrança, conforme o Plano Nacional de Recursos Hídricos, tem o objetivo
de reconhecer a água como bem econômico, incentivar a racionalização do bem e
obter recursos financeiros para melhorias em termos de recursos hídricos. Além disso,
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exerce a integração entre os instrumentos de gestão através da vinculação formal entre
o instrumento econômico (Cobrança pelo Uso) e o instrumento de regulação ou de
comando (Outorga). Problemas de implementação da cobrança por interesse político
motivado por pressões de alguns setores que se beneficiam com a falha de mercado.
Há ainda alguns usuários que se consideram prejudicados com a cobrança por seus
serviços beneficiarem de alguma forma a sociedade como um todo.
Diante de tantos impedimentos para que a gestão de recursos hídricos seja feita
com eficácia, é fundamental o fortalecimento das ações de governança motivando
a participação dos diversos atores envolvidos de forma a focar nos resultados. Os
instrumentos econômicos que visam incentivos positivos não devem ser vistos como
substitutos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, mas sim, como instrumentos
complementares na gestão de recursos hídricos. É preciso identificar quando
utilizar cada instrumento de forma eficaz, sendo que a cobrança visa internalizar as
externalidades negativas e outros instrumentos baseados em pagamentos por serviços
ambientais tem a finalidade de internalizar externalidades positivas relacionadas ao
meio ambiente.
Os instrumentos positivos podem, inclusive, serem aliados na implementação
da cobrança, visto que a correção das falhas de mercado se torna mais justas quando
corrige tanto as externalidades negativas quanto as positivas. Os setores que utilizam
os recursos hídricos e, ao mesmo tempo, realizam boas práticas ambientais não
serão prejudicados com a cobrança, pois poderão ser compensados através de outros
instrumentos econômicos. A exemplo do setor de esgotamento sanitário, que através
de programas como o PRODES pode ser compensado por seu serviço ambiental
através da remuneração por esgoto tratado. O pagamento por serviços ambientais,
ao valorizar as boas práticas ambientais, modifica o modelo de gestão incentivando
um desenvolvimento mais sustentável visto que modifica o padrão de crescimento
econômico proveniente apenas da exploração dos recursos naturais, sendo que a não
alteração dos ecossistemas deixa de ser considerado improdutivo. Na última década,
o mercado de serviços ambientais tem ganhado relevância no mundo todo, sendo
apontado como instrumento promissor para a gestão ambiental. Entretanto, existem
alguns desafios a serem encarados para efetivação do instrumento, como a utilização
de metodologias para mensurar os valores econômicos dos serviços ambientais
e questões de ordem técnica associadas à elaboração e implementação de sistemas
de monitoramento. Além disso, é necessária a criação de uma base legal no âmbito
federal para o desenvolvimento da PSA no país. Desta forma, os instrumentos poderão
cumprir seus papéis de racionalizar o uso dos recursos e incentivar a proteção do meio
ambiente.
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VARIAÇÃO INTRASAZONAL DOS PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS DA
ÁGUA DO RIO MACHADO E SEUS AFLUENTES NO TRECHO DA REBIO JARU
Mayk da Silva Sales1
Etienne Oliveira Silva2
Elisabete Lourdes do Nascimento3
Célia Ceolin Baía4
Wanderley Rodrigues Bastos5
Ronaldo de Almeida6
Eixo: 2. Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água
1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) criou instrumentos como
Planos de Recursos Hídricos, enquadramento de corpos hídricos, outorga de direito
de uso, cobrança pelo uso, compensação aos municípios e um Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Assim todos os instrumentos citados
necessitam do desenvolvimento de ferramentas auxiliem a sua implementação.
Neste sentido, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental de
Rondônia (SEDAM) consolidou a criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos
(PERH) o cujo seus objetivos prevê o enquadramento dos corpos hídricos por meio
dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) (SEDAM, 2018). Diante deste contexto, foi
observado a necessidade de ampliação de bases de informações espaciais que auxiliem
na tomada de decisão sobre a gestão dos recursos hídricos que possam subsidiar tais
propostas.
Por sua vez, a Reserva Biológica do Jaru (Rebio) é uma unidade de conservação
federal de proteção integral e, como integrante do SNUC, representa uma das estratégias
nacionais para o cumprimento dos compromissos, acordos e tratados multilaterais
firmados pelo Brasil e por outros países, em busca de soluções globais para as questões
ambientais (ICMbio, 2019).
Krusche et al. (2005) afirma que é detectável as alterações da estrutura do
ecossistema amazônico em micro e meso escalas. ZUFFO e ABREU (2010) destacam
como proposta de gestão o enquadramento dos corpos hídricos de acordo com seus
usos preponderantes.
Diante dos argumentos, este trabalho tem como objetivo avaliar a variação
intrasazonal da concentração de parâmetros físicos e químicos da água superficial do
Rio Machado no trecho da Rebio Jaru entre o período de cheia e vazante.
2 DESENVOLVIMENTO
1
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2.1ÁREA DE ESTUDO
A Bacia do Rio Machado é uma das principais bacias hidrográficas do estado
do de Rondônia com uma área total de aproximadamente 80.630,56 km² de extensão
(DINATO, 2013). Krusher et al. (2005) destaca outras características físicas da bacia
do Rio Machado como vazão, altitude, declividade, comprimento do canal principal,
precipitação média anual, e temperaturas médias mínimas e máximas na bacia. Estes
dados são apresentados na Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 - Características físicas e ambientais da bacia hidrográfica do Rio Machado.
Parâmetro
Altitude máxima
Altitude mínima
Área
Comprimento do canal principal
Declividade média
Largura máxima
Largura mínima
Precipitação média anual
Rede hidrográfica
Temperatura média máxima
Temperatura média mínima
Vazão média anual

Fonte: (DINATO, 2013; Krusche et al., 2005)

Valor
600,00 m
75,00 m
80.630,56 km²
972,00 km
0,62 graus
500,00 m
150,00 m
2500,00 mm
27.497,00 km
33,00° C
19,00° C
700,00 m³.s-1

O trecho selecionado corresponde ao médio baixo Rio Machado com uma
extensão total de 139,00 km, o que corresponde a cerca de segundo o 14,30% de sua
extensão total. As amostras foram coletadas em 13 pontos, sendo 4 corpos hídricos
da margem esquerda e 6 corpos hídricos da margem direita, sendo eles no sentido
montante a jusante: Igarapé Azul (margem direita), Igarapé dos Milagres (margem
esquerda), Igarapé Monte Cristo (margem direita), Rio Jaru (margem esquerda),
Igarapé Cajueiro (margem direita), Rio Anari (margem esquerda), Igarapé Tarifa
(margem esquerda), Rio Tarumã (margem direita), Igarapé Pascana (margem direita),
Igarapé Buenos Aires (margem direita). A Figura 1 apresenta o mapa de localização e
a distribuição espacial dos pontos.
As coletas foram em duas campanhas, sendo que a primeira ocorreu entre os
dias 12 e 15 de março de 2019 (e o segundo entre os dias 27 e 31 de maio de 2019,
compreendendo a alteração dos níveis do Rio Machado entre águas altas e vazante.
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.
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2.2

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras de água subsuperficial foram coletas com o uso da garrafa de Von
Dorn e conservadas em diferentes recipientes de acordo com sua respectiva análise,
sendo eles: frascos de oxigênio dissolvido (50 ml), frascos para água (150 ml), frascos
conservação de amostras para clorofila a (500 ml). A cada campanha teve 39 amostras
coletadas.
Os parâmetros selecionados par a análises são apresentados na Tabela 2 seguido
de seus respectivos métodos.
Tabela 2 - Análises e métodos a serem realizados durante o projeto de pesquisa.
Parâmetro
Transparência da Água
Temperatura
Amônia
Condutividade Elétrica
Potencial Hidrogeniônico (pH)
Turbidez
Nitrito
Clorofila
Oxigênio Dissolvido (OD)

Métodos
Disco de Secchi
in loco por sonda
Espectrofotômetro
In loco por Sonda
In loco por Sonda
Turbidímetro de bancada
Espectrofotômetro
Espectrofotômetro
Titulométrico

Referências
(Esteves, 1998)
(CETESB, 2011)
(APHA, 1995)
(CETESB, 2011)
(CETESB, 2011)
(CETESB, 2011)
(APHA, 1995)
(APHA, 1995)
(APHA, 1995)

Para a fixação do OD foi utilizado o sulfato manganoso monoidratado (MnSO4.
H2O) e azida de sódica. Já em laboratório foi realizado a titulação com o uso do
tiossulfato de sódio (Na2S2O3 a 0,01N) até atingir a concentração de reação do método.
Com os volumes utilizados foi empregado a fórmula apresentado por Golterman,
Clymo e Ohnstad (1978).
Foi feito o emprego de equipamentos para medição de parâmetros como o
pH (pHmetro Alfakit AT-315), condutividade elétrica (YSI-EC300) e transparência
(Disco de Secchi). Em laboratório foi mensurada a turbidez através do turbidímetro
portátil (Hach - 2100P). Para as análises de nutrientes foi utilizado espectrofotómetro
digital (Kazuaki IL-226). A tabulação dos resultados foi feita em software de planilha
eletrônica.
Após a realização das análises os resultados foram comparados com a Resolução
CONAMA n° 357/05 que estabelece enquadramento da água dos corpos d’água
conforme o uso preponderante. Neste sentido, os rios provenientes do interior da
Rebio Jaru são previamente enquadrados na classe especial de água doce (CONAMA,
2005). Logo, segundo o Art. 13 desta mesma resolução prevê que as características da
qualidade da água de Classe Especial deverão ser mantidas. Contudo, como a área de
estudo não compreende apenas corpos hídricos do interior da Rebio do Jaru, foram
ainda considerados como referências os parâmetros da Classe 1 das águas doce.
Já para a confecção do mapeamento dos pontos de coleta, foi realizado durante
a coleta o registro das coordenadas geográficas com o auxílio do GPS Garmim Oregon
650. Para o processamento das informações geográficas, como a espacialização dos
pontos ocorreu com o Sistema de Informações Geográficas (SIG) QGIS versão 3.2.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As tabelas 3 e 4 apresentam os resultados das águas altas (março) e vazante
(maio), respectivamente. Os resultados demonstram variações de parâmetros como
o pH, OD, amônia, nitrito, transparência, turbidez, condutividade elétrica. As
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variações observadas podem estar relacionadas a variação sazonal da vazão e também
a precipitação. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2019) a estação de
monitoramento de qualidade da água 15571110 apresentou resultados de temperatura
(27,44 °C), pH (6,91) e OD (6,79 mg/l) no mês de fevereiro de 2018 muito próximo
aos valores encontrado nos pontos do Rio Machado. Já a turbidez (41,2 NTU) nesta
mesma estação de monitoramento apresentou-se menos elevada do que os valores
encontrados neste estudo.
Tabela 3 - Resultados das análises para água altas (mês de março de 2019).
Ponto

pH

OD ¹

Temp.

Amônia
³

²

Ig. Azul

6,65

6,94

25,30

Rio Machado m
Ig. dos Milagres

6,91
6,90

6,12
7,14

Ig. Monte Cristo
Ig. Cajueiro

6,83
6,78

Rio Anari
Rio Machado me
Ig. Tarifa
Rio Machado j
Ig. Buenos Aires

6,57
6,78
6,69
6,81
6,94

Nitrito³

Transp.

Turb. Cond. Clorofila

4

5

6

a³

6,54

< 5,00

1,00

8,15

17,5

ND

30,00
26,80

5,29
7,44

5,07
6,62

0,28
0,95

36,6
9,34

34,8
34,8

ND
2,29

7,96
5,51

25,10
27,00

< 5,00
5,12

< 5,00
6,97

1,00
0,49

7,15
25,4

14,5
33,3

2,80
0,24

7,14
6,53
6,94
6,94
6,53

25,80
27,30
27,50
27,70
27,90

36,90
5,21
< 5,00
7,71
5,65

9,03
9,38
5,93
< 5,00
< 5,00

0,33
0,38
0,46
0,48
0,36

46,4
34,8
30,4
32,4
25,5

14,2
33,6
30,5
32,4
31,3

0,50
0,47
0,46
0,93
1,63

Ig. Pascana

6,87

8,89

28,00

129,31

< 5,00

0,32

33,9

31,7

1,19

Rio Tarumã
Rio Jaru

6,55
7,13

5,31
5,71

25,30
28,00

< 5,00
< 5,00

< 5,00
< 5,00

1,09
0,59

10,3
23,5

8,1
44,4

0,71
ND

CONAMA
357/05

69

>
6,0

-

-

<1000,0
0

Observações: ¹ mg/L; ² °C; ³μg/L;
detectado.
Fonte: (CONAMA, 2005)

4

m;

5

NTU;

6

μSm/cm;

m

40,00

montante;

< 10

médio; j jusante; ND: Não

me

Tabela 4 - Resultados das análises para vazante (mês de maio de 2019).
Ponto

pH

Ig. Azul

5,8
9

OD ¹ Temp. Amônia
²

³

Nitrito³

8,78

< 5,00

Transp.

4

1,00

Turb.
5

Cond. Clorofila

6

6,50

29,9

a³

0,47

5,10

24,9

Rio Machado m
Ig. dos Milagres

7,00 4,29
7,00 5,51

27,8
26,4

9,40
< 5,00

5,07
< 5,00

0,53
1,19

52,00
8,00

34,7
34,6

0,25
2,35

Ig. Monte Cristo
Ig. Cajueiro

6,65 4,29
5,69 6,53

25,1
25,1

6,46
8,33

< 5,00
< 5,00

0,82
0,86

4,00
16,50

17,7
5,5

16,09
9,85

Rio Anari
Rio Machado me
Ig. Tarifa
Rio Machado j
Ig. Buenos Aires
Ig. Pascana

6,60 5,10
7,20 6,33
6,45 6,33
7,08 4,90
4,07 4,90
6,05 4,69

25,8
28,3
25,5
27,2
25,9
26,2

8,87
13,60
9,13
5,56
30,83
5,47

< 5,00
< 5,00
< 5,00
< 5,00
< 5,00
< 5,00

0,63
0,69
0,72
0,54
1,20
0,80

28,50
23,50
25,50
26,50
8,00
14,00

14,4
34,2
13,1
32,6
6,8
22,1

ND
5,18
ND
9,99
0,26
5,13
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Rio Tarumã
Rio Jaru

6,12 2,86
5,94 4,49

CONAMA
357/05

6-9

>
6,0

Observações: ¹ mg/L; ² °C; ³μg/L;
detectado.
Fonte: (CONAMA, 2005)

25,4
27,8

9,04
13,78

< 5,00
5,76

-

-

<1000,0
0

4

m;

5

NTU;

6

μSm/cm;

m

1,09
0,66

montante;

10,50
5,00
40,00
me

8,6
49,9

ND
ND
< 10

médio; j jusante; ND: Não

Em estudos anteriores, os valores de temperatura da água do Rio Machado
variaram entre 21 e 33 °C (Zuffo et al., 2013), em consonância com os valores encontrados
neste estudo (Tabela 3 e 4). Resultados de turbidez divergiram em relação a outros
encontrados na literatura que são relacionados ao Rio Machado. A turbidez variou
para as duas coletas (cheia e vazante) entre 4,0 NTU e 52,0 NTU, enquanto que Zuffo
et al. (2013) encontraram valores variando entre 2,1 NTU e 1,47 NTU em campanhas
diferentes. Essa discrepância pode estar relacionada ao período de amostragem, comum
em períodos de águas baixas a turbidez atingir valores mínimos, o que não corresponde
ao período de estudo deste trabalho. Indicando a importância da sazonalidade para a
variação da turbidez.
Os valores de pH mensurados durante as duas coletas (águas altas e vazante),
em especial para o Rio Machado variaram entre 6,78 e 7,20, este resultados foram
divergentes aos resultados encontrados do período de cheia entre 5,25 e 5,91 e do
período de vazante 5,52 e 6,09 (Pinto, 2015). Merece destaque que dentre todos os
resultados avaliados o valor mínimo de pH encontrado foi o do Ig. Buenos Aires
medindo 4,07. Este é o tributário mais a jusante do trecho estudado e sua ocupação é
predominantemente vegetação nativa.
Devido ao porte dos demais corpos hídricos, estes não são constantemente
monitorados o que faz destes resultados importantes para a proposta de enquadramento.
O parâmetro Nitrito é considerado intermediário e sua presença evidencia a
oxidação da Amônia, Nascimento (2006) relata que níveis baixos de Nitrito é uma
característica de ambientes naturais. Desta forma, os pontos que apresentaram os
menores valores foram os provenientes da Rebio do Jaru (Tabela 1), enquanto que o
maior valor encontrado é do Rio Anari, que é uma bacia que fica no entorno da Rebio
do Jaru correspondendo a área de intensa atividade de pecuária bovina.
Analisando os valores de clorofila a identifica-se que o menor valor encontrado
no trecho estudado foi no Rio Machado com concentração de 0,25 µg/L, um valor
muito inferior ao mínimo encontrado por Pinto (2015) de 0,43 µg/L. Este parâmetro
é inversamente proporcional a vazão do corpo hídrico. Contudo o Ig. Cajueiro foi o
menor valor determinado com 0,24 µg/L. Já o maior valor encontrado foi do Ig. Monte
Cristo com valor de 16,09 µg/L, seguido do Rio Machado com 9,99 µg/L, valor este
muito superior ao máximo encontrado por Pinto (2015) que correspondeu a 3,85 µg/L.
Em relação aos parâmetros dos tributários do Rio Machado é importante
analisa-los de forma comparativa, uma vez que o uso e ocupação destas bacias são
muito distintos. Assim, as bacias do Ig. dos Milagres, Rio Jaru, Rio Anari e Ig. Tarifa
são todos externos a Rebio do Jaru. Comparando-se estes tributários em relação ao
Rio Tarumã (principal corpo hídrico da Rebio do Jaru) pode-se avaliar como o uso e
ocupação pode interferir nos parâmetros da qualidade da água. A transparência, que
está relacionado aos parâmetros turbidez e sólidos em suspensão, pode dar um reflexo
desta ocupação.
Nas duas coletas realizadas na cheia e na vazante, foram identificados que
os valores de transparência do Rio Tarumã foram superiores aos demais tributários
provenientes do exterior da Rebio do Jaru, com exceção do Ig. dos Milagres que no
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mês de maio que correspondeu a 1,19 m, valor muito próximo dos demais tributários
da margem direita, mesmo no período de vazante do ciclo hidrológico.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho evidencia a importância de se determinar os valores dos
parâmetros de qualidade da água em águas de classe especial, ainda mais quando
estas são de bacias hidrográficas de uso e ocupação de vegetação nativa. Isso garante
que a gestão da bacia hidrográfica ocorra de forma precisa no que tange a proposta de
enquadramento. Para isto é necessário que haja outras campanhas de coleta e análise
de água que contemple o regime hidrológico.
Portanto tais dados têm importância para próximas revisões do Plano Estadual
de Recursos Hídricos de Rondônia, que necessita de informações. Recomenda-se que
ao ser realizado o enquadramento do Rio Machado este trecho seja enquadrado em
uma classe mais restritiva como a classe 1 ou especial, dado a relevância do trecho.
Conclui-se que a Rebio do Jaru tem desempenhado um papel de fundamental
na preservação dos recursos hídricos da bacia do Rio Machado uma vez que seus
tributários podem de certa forma contribuir na autodepuração da carga poluidora
carreada ao longo de seu curso.
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MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NO ESTADO DO AMAZONAS: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS.
Gisely Pereira de Souza Ventura1
Thiago Oliveira dos Santos2
Françoan Oliveira Dias3
Wallace de Souza Santos4
Joecila Santos da Silva5
Eixo: Desenvolvimento Sustentável: Subsídios e Propostas Para Água
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo traçar o panorama histórico e legal
do desenvolvimento, implantação e utilização das principais ferramentas de
Monitoramento Hidrológicos, bem como suas limitações, que prejudicam a realização
da leitura e análise do comportamento hidrológico da bacia como um todo. Expor
instrumentos alternativos de monitoramento que se mostram muito úteis na análise
espaço temporal sendo de fundamental importância para a gestão dos recursos hídricos
vislumbrar perspectivas futuras que possam aprimorar e permitir compreender este
importante ecossistema para o planeta.
2 DESENVOLVIMENTO
No início do século XX, deu-se os primeiros registros de Monitoramento
Hidrológico no Brasil, através do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
– DNOCS e Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, ambos criados em 1909.
Sendo o Primeiro vinculado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas e o segundo
com o nome de Diretoria de Meteorologia e Astronomia, órgão do Observatório
Nacional, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Destacam-se
ainda outras entidades regionais como a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.
Dada a necessidade de obter informações hidrológicas para aproveitamento
hidrelétrico e usos múltiplos as primeiras bacias a serem estudadas localizavam-se no
Rio São Francisco, Paraná e Paraíba do Sul.
Destaca-se ainda a criação da Diretoria das Águas do Instituto Geológico
e Mineralógico do Brasil, Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
concomitantemente a criação do Código das Águas, que se tornou o principal
instrumento que impulsionou a produção de estudos hidrológicos e de aproveitamento
hidráulico.
No ano de 1960 a criação do Ministério das Minas e Energia – MME, agregou
todos os órgãos que integravam o DNPM, incluindo a Divisão das Águas, que
1
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posteriormente se tornaria o Departamento Nacional de Águas e Energia – DNAE
e em 1968, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, que deu
continuidade a produção de informações hidrológicas.
A Lei 9.433/97 prevê em seu arcabouço legal como instrumento da Política
Nacional de Recursos Hídricos o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos que
destaca:
Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.
Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.
Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos:
I – Descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II - Coordenação unificada do sistema;
III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.
Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos:
I - Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a
situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;
II- Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e
demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;
III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.
Em vistas das prerrogativas legais foi criado em 2000, a Agência Nacional de
Águas – ANA, responsável pela rede hidrometeorológica nacional e pela organização,
implementação e gerenciamento do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos.
Segundo o Caderno V.8 da ANA, O Sistema de Informações Hidrológicas –
HIDRO é uma aplicação de banco de dados que armazena e processa dados oriundos
do monitoramento hidrológico e meteorológico do País, o que inclui o levantamento
de informações sobre chuva, vazão, sedimentos e qualidade de água dos corpos
hídricos. O HIDRO é uma função do Subsistema Quali-quantitativo do Snirh e tem
como principais objetivos (ANA, 2002):
• permitir o gerenciamento de uma base de dados hidrometeorológica,
armazenada centralizadamente em um banco de dados relacional;
• permitir a entrada de dados por parte das entidades que operam a rede
hidrometeorológica;
• calcular funções hidrometeorológicas básicas;
• visualizar dados por meio de gráficos, imagens etc.
A Rede Hidrometeorológica Nacional é composta por uma série de estações
de monitoramento, cobrindo toda a extensão do território brasileiro, e em 2013
contava com cerca de 6.500 estações fluviométricas, 8.500 estações pluviométricas,
4.000 estações de qualidade da água e 800 estações sedimentométricas, dentre as quais
podemos destacar:
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A Estação de Monitoramento Convencional as coletas dos dados são realizadas
diariamente por observação de campo, com auxílio de observadores hidrológicos, às
7h e 17h para leitura do nível do rio e às 7h para medição da chuva diária acumulada.
Figura 1 – Pluviômetro - Agência Nacional de Águas

Estação Telemétrica - Os avanços tecnológicos das últimas décadas nos setores
de informática e telecomunicação possibilitaram a modernização dos equipamentos na
área de hidrologia. Sendo assim, os valores das variáveis hidrológicas passaram a ser
obtidos também por meio de uma diversidade de sensores automáticos, armazenados
in loco nas Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) e transmitidos remotamente. Esta
modernização possibilitou a melhoria da rede existente com um número maior de
informações por dia. Propiciou, também, o aumento da confiabilidade dos dados,
permitindo uma avaliação quase que “instantânea” da disponibilidade hídrica, e a
disponibilização de dados mais atualizados para a sociedade.
A Agência Nacional de Águas realiza o monitoramento hidro meteorológico,
em tempo quase real, em cerca de 500 estações distribuídas nas 12 regiões hidrográficas
brasileiras. A ANA também responsável pelo acompanhamento de cerca de 1.200
estações de monitoramento em tempo quase real de origem do setor elétrico.
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Figura 2 – Plataforma de Coleta de Dados – Agência Nacional de Águas

A Agência Nacional de Águas disponibiliza através do HidroWeb Dados
Hidrológicos provenientes do monitoramento realizado por meio da Rede Hidro
meteorológica Nacional. No sistema é possível ao usuário fazer seleção das estações
de interesse, selecionar os dados (chuva, vazão, cota, etc.) e fazer o download dos
dados nos formatos texto (.txt) e Access (.mbd). O arquivo no formato Access pode ser
importado no programa HIDRO Desktop e executar as funções necessárias à análise
dos dados.
Figura 3 – Hidro Web – Rede Hidrometeorológica Nacional/Agência Nacional de Água
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Altimetria Espacial - surgiu no início dos anos 1970 para determinar a topografia
e a superfície dos oceanos (Silva et al., 2013), sendo uma técnica de sensoriamento
remoto, que tem como objetivo obter o nível de água de um corpo hídrico, através de
radares embarcados a bordo de satélites (Fu e Cazenave, 2001). Tornou-se uma técnica
relevante no acompanhamento do nível d’água em grandes bacias, em função de sua
cobertura vegetal densa e homogênea.
São instrumentos que medem o nadir do satélite, a distância que o separa da
superfície terrestre. Consiste na emissão de uma onda eletromagnética à vertical e pela
medida do intervalo de tempo, que separa a emissão da onda da recepção a um eco,
operam na faixa de micro-ondas em diversas frequências. Acoplados em satélites, os
radares altímetros emitem um pulso em micro-ondas na direção nadir do satélite e
são instrumentos que medem a distância que separa o satélite da superfície terrestre
(Paris, 2015).
Figura 5 – Princípio da medida altimétrica em meio oceânico. Fonte: Silva (2010).

Em regiões continentais os níveis planos de água oceânica H, deduzidos das
medidas altimétricas são obtidos pela diferença entre a órbita do satélite as, em
relação a um elipsoide de referência, e a distancia altimétrica ρ, levando-se em conta
as interações com a atmosfera. Onde ϐRј são as correções instrumentais, ambientais e
geofísicas e hg é a ondulação geoidal(Silva, 2013).

Tais instrumentos se tornam essências para se compreender o regime hidrológico
da Amazônia Brasileira que Segundo Fish (2002) apresenta climatologia que combina
vários fatores, sendo o mais preponderante a disponibilidade de energia solar em
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função de sua posição equatorial, que tem nos meses de setembro/outubro seus picos
máximos e dezembro/janeiro os mínimos influenciando diretamente nas variáveis
que interferem diretamente na bacia. Dentre as quais podemos destacar a precipitação
que incidem na região durante os meses de novembro a abril, quando apresentam
alta pluviosidade, e nos meses de maio a agosto apresentam baixa pluviosidade,
influenciado diretamente no ciclo hidrológico tendo como consequências inundações
e estiagens.
Naziano (2002), destaca que a forte amplitude de variação do nível d’água
ao curso de um ciclo hidrológico de na bacia Amazônica, gera inundações regulares
de vastas zonas, denominadas localmente de várzeas que compreendem cerca de
300.000 km, localizadas margens dos principais grandes rios da bacia, que aumentam
proporcionalmente à medida que também aumenta a área da bacia.
Segundo Tucci(2002) , quando a precipitação é intensa a quantidade de água
que chega ao rio superior a sua capacidade de drenagem da calha normal, provocando
o transbordamento, ou seja inundações das áreas ribeirinhas, comumente ocupadas
pelos povos da amazonia por se utiliza do rio para locomoção, recreação, uso agrícola,
escoamento da produção.
Podemos destacar ainda que nos últimos anos estamos vivenciando momentos
impares no ambiente amazônico, em função da constante mudanças ou variabilidade
Climáticas. A região tem sido afetada por eventos críticos de enchentes e estiagem mais
frequentes. Na capital, por exemplo, a última grande enchente do século foi registrada
no ano de 1953, após 56 anos foi superada no ano de 2009 e 2012, diminuindo o tempo
de retorno da mesma.
Os eventos extremos constituem-se fatos incontestáveis, alterando os modos
de vida das populações ribeirinhas do Estado do Amazonas, sendo necessário
as mesmas criarem mecanismos de adaptação a esta nova realidade, para que isso
ocorra há necessidade da realização de estudos que promovam o conhecimento do
comportamento deste novo quadro que se delineia.
A pesquisa aqui realizada de cunho exploratória qualitativo, consiste nos
levantamentos de informações por meio digital através do no site da Agência Nacional
de Águas – ANA onde foram coletados os seguintes dados:
- Identificação do quantitativo de estações Fluviométricas que compões a
Rede de Monitoramento da ANA, totalizando 131 estações.
Figura 5 – Estações Fluviométricas da Agência Nacional de Águas.
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- Mapeamento dos municípios que não possuem instrumento de
Monitoramento, através do contato direto com coordenadores municipais de
Defesas Civis.
Tabela 1 – municípios que não possuem instrumento de monitoramento
CÍ

UEM

Dos dados levantados podemos inferir que das 131 estações pluviométricas
identificada nos metadados via formato shapfile, que cobrem o Estado do Amazonas, apenas
08 estações podem ser acessadas diariamente via Gestor PCD, sendo as demais estações estão
ativas, contudo não possuem dados que possam subsidiara as análises necessárias para se
efetuar o gerenciamento dos recursos hídricos. Considerando que o Estado do Amazonas
possui 62 municípios os dados mostram que em apenas 12%, podemos acompanhar a
subida ou descida das águas diariamente, o que dificulta as instituições que dependem de
informações do comportamento deste recurso planejar suas atividades ou tomar decisões.
Foram identificadas que em 20 municípios não possuem nenhum instrumento de
monitoramento, o que representa cerca de 30% do Estado sem cobertura informacional.
Os demais municípios que possuem instrumento de monitoramento utilizam as réguas
liminimétricas, contudo as informações coletadas só serão disponibilizadas no período de
03 a 06 meses.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do quadro apresentado e considerando que a informação é o ponto
de partida para tomada de decisões, destacamos a importância de agregar novos
mecanismos de monitoramento para a região Amazônica, dentre os quais destacamos
a ferramenta de Altimetria Espacial que disponibiliza dados continua e gratuitamente.
Destacamos ainda que estes instrumentos têm se aprimorado ao longo dos anos,
dando aos dados um grau de refinamento e confiabilidade, com perspectivas futuras
que agregam um conjunto de informações que possibilitará uma análise holística das
demais variáveis que influenciam na análise dos recursos hídricos.
Bem como o desenvolvimento de estratégias que envolvam a sociedade e
assim coloque em prática o que preconiza a Lei das Águas, promoção de uma gestão
democrática e participativa. O envolvimento social é fundamental para que a partir
da produção da informação o indivíduo perceba a importância da conservação dos
Recursos Hídricos.
AGRADECIMENTOS
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal Nível Superior – CAPES – Código de financiamento 001, ao Programa de
Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos
– ProfÁgua, proj
eto CAPES/ANA AUXPE nº 2717/2015.
REFERENCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Sistemas de Informação na gestão
de águas: conhecer para decidir / Agência Nacional de Águas. Volume 8 -- Brasília:
ANA, 2016: http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2016/
CadernosdeCapacitacaoemRecu rso sHidricos_v.8.pdf
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Mudanças Climáticas e Recursos
Hídricos: avaliações e diretrizes para adaptação. Cadernos de capacitação em Recursos
Hídricos. Agência Nacional de Águas. – Brasília: ANA, GGES, 2016: http://arquivos.ana.
gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2016/MudancasClimaticaseRecursos
Hidri cos.pdf
Gilberto FISCH1, José A. MARENGO2, Carlos A. NOBRE2. Uma Revisão Geral Sobre
Clima na Amazônia. In: climanalise.cptec.inpe.br/~rclimanl/boletim/cliesp10a/fish.
html Lei nº 9433 de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta
o Inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o Art. 1º da Lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Naziano Filizola (1), Jean Loup Guyot(2), Michel Molinier(3), Valdemar Guimarães(4),
Eurides de Oliveira(4), Marcos Aurélio de Freitas(4). Caracterização Hidrológica
da Bacia Amazônica. In: Rivas, A. & Freitas, C.E. de C. Amazônia uma perspectiva
interdisciplinar. 2002. Ed. EDUA, pp.33-53, Manaus, Brasil.
PINTO, Nelson L. de Souza. et al. Hidrologia Básica. São Paulo: Edgar Blucher,1976.

781

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: (PRO) POSIÇÃO DE COBRANÇA PELO USO DO
POLO INDUSTRIAL DE MANAUS (PIM)
Izaías Nascimento dos Santos1
Ieda Hortêncio Batista2
Nailde Martins Andrade3
Carlossandro C. De Albuquerque4

Eixo: 2. Desenvolvimento sustentável: subsídios e proposta para água
1 INTRODUÇÃO
Na Amazônia as águas exercem um papel fundamental para o desenvolvimento
social, econômico e ecológico, tendo em vista os usos para navegação, pesca e
piscicultura, aproveitamento hidroelétrico e das várzeas agriculturáveis, turismo
ecológico, recreação de contato primário e no abastecimento de água, por isto, torna-se
imperioso o seu gerenciamento e aproveitamento racional.
Quando observar a vista da abundância das águas superficiais, logo apresenta
o paradoxo de falsa ideia de que os recursos hídricos são infinitos, e por essa razão,
pouca atenção tem sido dada à sua sustentabilidade. Como se sabe, grande das partes
das cidades amazônicas os mananciais de superfície e subterrâneos, vêm se tornando
inadequados para o abastecimento humano em razão das ausências de mecanismos de
proteção como os instrumentos legais e o saneamento básico.
Dentro desse cenário, o município de Manaus está localizado no centro geográfico
da Amazônia. A superfície total do município é de 11.401,092 km2, equivalendo a
0,73% do território do Estado do Amazonas, que abrange 1.559.148,890 km2. Os limites
do município confrontam: ao norte, com o de Presidente Figueiredo; a leste, com o de
Rio Preto da Eva; ao sul, com o de Iranduba; e a oeste, com o de Novo Airão.
Atualmente, Manaus é a cidade mais populosa do Amazonas e da Amazônia,
com uma população estimada de 2.057.711 de habitantes (IBGE, 2015), o que lhe
confere uma taxa demográfica de 158,06 habitantes/km². O crescimento populacional
de Manaus é superior à média nacional (1,41% ao ano).
É oportuno destacar que a cidade de Manaus teve o seu agravamento em relação
aos corpos hídricos, durante os adventos de dois pulsos de crescimento demográfico
(Ciclo da Borracha e Instalação da Zona Fraca de Manaus). Impulsionada pelo fluxo
migratório de todas as partes do país e interior do Estado, parte dessa população
de baixo poder aquisitivo, alojou-se ao longo dos igarapés, dentro da área urbana,
agravando os problemas de saneamento e o aspecto paisagístico da cidade.
1
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É sabido que as drenagens (igarapés) que cortam a cidade de Manaus como a do
Educandos, Quarenta, Franco, Mestre Chico, Bolívia, Tarumã, Franceses e Mindú que
compõem os quatros micros bacias de drenagem (São Raimundo, Educandos, Tarumã
e Aleixo) estão parcialmente ocupados por palafitas e a população instalada nesses
locais está, em grande parte, desprovida de infraestrutura básica (água e esgoto). Com
isto, vem provocando uma gama excepcional de problemas ambientais, dos quais
destacamos o lançamento de vários tipos de dejetos e de águas servidas.
As águas subterrâneas têm grande destaque no cenário estadual. Considerada
como um bem estratégico deve ser racionalmente explotada e sua qualidade
protegida, de modo a assegurar, sua disponibilidade e qualidade futura. Contudo,
ainda não receberem por parte das autoridades competentes a devida atenção no
que diz respeito a sua proteção e uso racional, apesar da importância da água para o
sistema de abastecimento público oficial, e do seu emprego no setor industrial, e no
abastecimento informal autônomo da população, mostrando a grande influência no
processo do desenvolvimento econômico local e na qualidade de vida da população
desta cidade.
É relevante destacar que, os manauenses na grande maioria utilizam poços
irregulares (não outorgados), mal constituídos, inviabilizando a exploração sustentável
dos recursos hídricos subterrâneos. A buscar pela alternativa do uso subterrâneo, é
pelo fato de baixo custo, fácil obtenção e boa qualidade natural. (SANTOS e HORBE,
2007) Outro aspecto da importância do uso subterrâneo é o setor industrial, que utiliza
100% de águas subterrâneas durante seus processos industriais (insumo) e lança seus
efluentes tratados, nos corpos hídricos, nas bacias de drenagens urbanas de Manaus,
tornando-se o segundo maior usuário de águas subterrâneas do Estado do Amazonas.
Apensar de o setor industrial ser prioritário para o desenvolvimento econômico
da região, isso não lhe confere o direito de utilizar as águas subterrâneas de forma
irracional ou perdulária, conflitando com outros usos consuntivos e não consuntivos.
Dentro da visão sistêmica do ciclo hidrológico há uma integração entre águas
superficiais e subterrâneas. Elas estão intimamente interligadas, não sendo possível
fazer gestão dos recursos hídricos sem planejamento e sem entender as suas interações.
Essa compreensão é fundamental para que os recursos possam ser utilizados de forma
sustentável, num cenário de explotação mais seguro.
Para alcançar esse cenário, os órgãos gestor e fiscalizador dos recursos hídricos
necessitam de instrumentos legais de gestão para o uso dessas águas de seu domínio,
senão em pouca escala de tempo, os recursos superficiais e subterrâneos serão alterados
em sua qualidade e quantidade.
Diante do exposto é necessária a formulação de instrumento de gestão que
assegure o uso racional e ao mesmo tempo subsidie financeiramente a gestão. A
Lei Federal nº 9.433/97 leciona a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a
respeito da cobrança pelo uso de recursos hídricos, com uma forma de combater o uso
excessivo da água e a poluição dos mananciais, oriundos do crescimento populacional
e da intensificação das atividades produtivas.
O Estado do Amazonas em consonância com a legislação federal apresenta
em sua Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH/AM) a cobrança pelo uso da
água bruta reconhecendo-a como um bem econômico e contribuindo para seu uso
consciente. Entretanto, a aplicação deste instrumento econômico para a gestão das
águas de domínio estadual necessita de um modelo para responder às pressões pela
quais os recursos hídricos (superficial/subterrâneo) têm passado nas últimas cinco
décadas.
O juízo desse instrumento de gestão não deve ser entendido com uma simples
arrecadação de dinheiro, ela é de fato um instrumento de gestão. Portanto, não foi
instituída com o propósito de arrecadar verbas de quem polui, mas sim induzir quem
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poluir a deixar de fazê-lo preservando assim os recursos hídricos as atuais e futuras
gerações (FREIRE, 2005).
É imprescindível incentivar a racionalização e valoração do uso dos recursos
hídricos subterrâneos. Esse estudo teve por objetivo estabelecer um preço unitário
(Pu) para as águas subterrâneas utilizadas pelo Polo Industrial de Manaus (PIM). A
Proposta de Precificação das Águas Subterrâneas para uso do PIM oferece subsídios e
norteamentos para uma futura Normatização de Regulação da Cobrança pelo uso do
Setor Industrial de Manaus.
2 DESENVOLVIMENTO
Será apresentado de maneira simplificada, o valor total a ser cobrados pelo uso
da água subterrânea no PIM, que foi organizado em critérios técnicos com base no
volume de água retirado e lançado em determinado período de sazonalidade amazônica
(chuvosos/verão), bem como, os seus respectivos preços públicos unitários (PPU1captado/PPU2-diluição) e os coeficientes de ponderações técnicas para a captação e
lançamento de efluente.
O ordenamento do valor total a ser cobrado foi estabelecido pela fórmula
básica da cobrança por critérios de Base de Cálculo, Preço Público Unitário (PPU)
e Coeficiente de ponderação (CP), sendo utilizada a seguinte fórmula: (C= Vazão x
Preço x Coeficiente de Ponderação).
A base de cálculo foram para duas vazões de captação (volume de água retirado
do aquífero) lançamento de carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20)5.
Não estão inclusas as vazões de consumos (volume de água que não retorna ao corpo
hídrico), ou seja, o consumo não está inserido no valor da cobrança na presente
proposta.
Postuladas todas essas informações e considerando os mecanismos de cobrança
tanto para a captação e o lançamento, é proposta a seguinte Fórmula Final:
VTC=Qcap x (K1 xK2 xK3 xK4 x K5 x K6 xK7) x PPU1 + Q.Ef x (K1 xK7 xK8 x K9) x PPU2
Onde:
VTC= valor total a ser cobrança mensal (R$/mês);
Qcap= é a vazão de captação outorgado mensal (m³/mês);
K= é a expressão o multiplicador dos coeficientes de ponderações atribuídos pelos
os critérios específicos de captação subterrânea: K1(Tipo de usuário-KTU); K2(Tipo
de uso-KUso); K3(Tipo de manancial-KMc); K4(Característica do Aquífero-KAq);
K5(Reserva explotável-KExpl); K6(Classe-KClasse) e K7(Sazonalidades-Chuvosa e
Verão Amazônico-SKsaz.Chu/SKsaz.Verão);
PPU1 = R$ 1,00 por m³ captado.
Q.Ef (Vazão Efluente) = Vazão de captação (Qcap) - Vazão de Consumo (Q.con);
K7, 8 e 9 = Coeficiente ponderação para lançamento de diluição, sendo: K7(SazonalidadesChuvosa e Verão Amazônico-SKsaz.Chu/SKsaz.Verão); K8 (Eficiência de DBO KEfDBO) e K9(Classe do corpo receptor KClas Rep).
PPU2= Preço em Reais por metro cúbico de água diluição de efluente tratado em
(Demanda Bioquímica de Oxigênio (de 5dias a 20°C)) é de R$ 1,25 por m³.
5

DBO- é a quantidade oxigênio consumido durante 5 dias em uma temperatura de 20°C.

784

Explicitando os valores de K, temos as seguintes definições:
K1 - Referente ao usuário sujeito à cobrança. Nela observam-se a sua capacidade
de pagamento, as prioridades legais, sociais e econômicas da região. No caso deste
estudo o usuário é o setor industrial. O K1 é o mesmo valor adotado, em negociação
pelo CBH-Rio Santa Maria (RS), para o setor industrial. K1(KTU) 1,5
K2 - A diferencia a cobrança em função dos tipos de uso: captação, consumo,
geração de energia, transposição de vazões, diluição, etc., sendo, geralmente, o uso
da captação mais barato. No caso de estudo é a captação e diluição. Para efeito de
cálculo foi adotado um valor inicial igual a 1,0, valor adotado para o sistema público de
abastecimento para as indústrias que utilizam somente águas superficiais. Contudo, as
indústrias captam somente águas de reservatório subterrâneo, neste caso, foi acrescido
do valor adotado para água superficial (1,0) e o índice de peso de (0,6), correspondente
às somas de todos os valores dos intervalos de vazões subterrâneas em (m3/s), conforme
a equação 01.
Kuso = 1,0 + (índice de peso) + (média)

(01)

K2 uso= 1,6
K3 - O uso deste coeficiente busca incentivar as indústrias a utilizar a rede
de abastecimento público. No caso deste estudo o manancial é o subterrâneo, tratase do aquífero Alter do Chão onde estão localizados os poços tubulares do PIM. A
determinação do K3 e K4 foi empregada à metodologia de GOD (Grau de confinamento
hidráulico da água Subterrânea, Ocorrência e caracterização dos estratos acima da zona
saturada do aquífero e Determinação da profundidade do nível estático). Os resultados
das avaliações dos três parâmetros apresentaram o índice de vulnerabilidade de 0,18
que corresponde ao grau de vulnerabilidade baixa.
Desta forma, o K3 foi calculado pela equação 02, na qual, adotou-se o valor inicial
igual a 1,0. Sendo acrescidos a esse valor os pesos obtidos para todos os intervalos do
índice de vulnerabilidade natural do aquífero de GOD.

Kmc = 1 + Índice de Vulnerabilidade.

(02)

K3 = 1,2
K4- Este coeficiente está relacionado às classes de vulnerabilidade natural dos
aquíferos. Para determinar estabeleceu-se o valor inicial igual a 2,0 sendo diminuídos
desse valor os índices de cada grau de confinamento do aquífero (GOD), conforme a
equação 03.
K4= 2,0 - índice

(03).

K5- Trata-se da Reserva Explotável(KExpl), com o propósito de resguardar a
reserva subterrânea e sua disponibilidade efetiva atribuiu o K5. Cabe ressaltar que,
não existe nenhum coeficiente atribuído a Reserva explotável encontrado na literatura
concernente à cobrança. Para obter o K5 foi necessário realizar os cálculos das reservas
do aquífero: 1-Reserva Renovável-Rr (Reguladoras-Rr ou Ativa-Ra); 2-Reserva
Permanente-Rp (Reservas Seculares-Rs); 3-Reservas Explotáveis-Re e 4-Reservas
Totais (Rt).
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É importante destacar que, as reservas explotáveis são volumes de água que podem
ser economicamente extraídos, sem provocar exaustão ou degradação do aquífero. A
reserva reguladora, o volume de água renovável a cada período anual, neste estudo à
recarga do aquífero correspondeu a 3,5m E por fins, a reserva permanente, o volume
que não varia em função das variações sazonais.
Após realização dos cálculos das reservas do aquífero (Rr; Rp; Rt e Re) foi
possível estabelecer o coeficiente para reserva explotável (K5), conforme a equação 04.
(KExpl) = ∑intervalo da vazão do poço Rp (m3/h) / n°. Intervalos da Rp

(04)

K5 = 1,6
K6 – Este coeficiente está correlacionado a qualidade da água no ponto de
captação, juntamente com o enquadramento das águas subterrâneas de acordo
a Resolução do CONAMA N.°396, de 3/04/08. Para efeito de cálculo, a CLASSE
ESPECIAL 1, só deverá ser utilizado em caso excepcional, caso o aquífero tenha. O
enquadramento da água subterrânea do Estado do Amazonas, ainda não aprovado pelo
CERH/AM. Os valores obtidos neste estudo foram arbitrários de acordo com a com
classe 2 (Águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração
de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado,
dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas
naturais).
K6 = 1,3
K7 - São coeficientes utilizados para definir preços diferenciados para período
das estações do ano (Verão amazônico/Chuvosas). Os índices pluviométricos foram
obtidos, por meio, das informações da estação pluviométrica da CPRM-Manaus (Est.
N°.00359005), período de 2010 a 2016 para o município de Manaus (volumes e número
de dias com chuva mensais).
O fator de “peso” que o período sazonal tem relação com período sequente,
calculado conforme a razão do período chuvoso pelo verão e vice-versa, forneceu os
resultados para os coeficientes:
(I) % (PC)=∑% (Período Chuvoso) /=∑ Anual.
(II) % (PV)=∑% (Período Verão) /=∑ Anual.
%
=∑% (Período Chuvoso) /=∑ Anual.
(PC)
%
=2.017,20/2.318,20 = 0,87%
(PC)
%
=∑% (Período Verão) /=∑ Anual
(PV)
%
=301,20/2.318,20 = 0,129%
(PV)
%
(III) K(Período Chuvoso)= % (PV)/% (PC);
%
(IV) K(Período Verão)= % (PV)/% (PC);
K(Período Chuvoso)= 0,129/0,87=0,15
K(Período Verão)=0,87/0,129=6,74
Os coeficientes K8 e K9 estão relacionados ao coeficiente de ponderação para
lançamento de diluição (CPlanç).
K8 - Esse coeficiente busca verificar a eficiência na remoção da Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) das estações de tratamentos de efluentes (ETE´s)
das indústrias do PIM. Os valores foram estabelecidos pela relação entre a carga
lançada de DBO5,20 e seu regime de variação (volume e tempo), atendendo o padrão
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de emissão do corpo receptor do local, em percentagem de redução (PR) das ETE’S,
conforme a Tabela 01.
Tabela 01 Coeficiente de ponderação ETE do PIM
FER
> 95% de remoção

CP
KEfDBO 1

Valores
0,70

> 90 a ≤95 % de remoção

KEfDBO 2

0,80

> 85 a ≤90 % de remoção
> 80 a ≤85 % de remoção
=80 % de remoção
FER = Fator de eficiência de remoção (dado fornecido)

KEfDBO 3
KEfDBO 4
KEfDBO 5

0,90
0,95
1,00

Eficiência de Redução
da Carga Orgânica Relativa
DBO5,20.

K9(Classe do corpo receptor-KClas Rep) - Este coeficiente busca avaliar o grau de
qualidade desejado para os corpos hídricos superficiais, que banha a área do PIM
e todos estão inseridos na classe 4 de enquadramento da Resolução CONAMA Nº.
357/05 (segundo a classe em que se enquadra o ambiente receptor do lançamento).
O K9 é concernente à cobrança ao valor do coeficiente de classe da Deliberação CBHAP/166/2012, de 12/12/2012 (Tabela 02).
Tabela 02 Coeficientes de ponderação de classe do corpo receptor (KClas Rep)

Enquadramento do corpo de
água superficial onde se faz o
lançamento
Concentração natural
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4

Valores
estabelecidos DBO)5,20

Valores
(KClas Rep)

Menor que1 mg/L O2
Até 3 mg/L O2
Até 5 mg/L O2
Até 10 mg/L O2
Acima de 10 mg/L O2

1,0
0,95
0,90

Fonte CBH-AP/166 (2012)

Todos os coeficientes de ponderação de captação (CPcap) e os coeficientes de
ponderação para lançamento de diluição (CPlanç), definida para o setor industrial
estão expostas na Tabela 03.
Tabela 03 Os coeficientes ponderadores
Captação Subterrânea (CPCap):
Características Consideradas
(CPcap)
Sazonalidade
(Período verão amazônico)
K7(SKsaz.Verão)
Agosto, setembro e outubro.
Sazonalidade
(Período chuvoso)
Novembro, dezembro, janeiro,
K7(SKsaz.Chu)
fevereiro, março, abril, maio,
junho e julho.
K1(KTU)
K2 (KUso)
Coeficientes comuns para os
K3(KMc)

Valores
6,74

0,15
1,5
1,6
1,2
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períodos de sazonalidades

K4(KAq)
K5 (Expl)
K6 (KClasse)

1,6
1,6
1,3

Diluição de Efluente (CPLanç)
Eficiência de
redução da
carga orgânica
relativa DBO5,20

Carga orgânica

K8 (Eficiência

relativa DBO

de DBO)

> 95% de remoção
> 90 a ≤95 % de

KEfDBO 1

0,70

KEfDBO 2

0,80

KEfDBO 3

0,90

KEfDBO 4

0,95

KEfDBO 5

1,00

(CPlanç)

Valores

K9

0,90

Coeficientes
comuns para os

remoção
> 85 a ≤90 % de

períodos de
sazonalidades

remoção
> 80 a ≤85 % de

Coeficientes de

remoção
=80 % de remoção
Características

Ponderações
Classe de uso
preponderante do
corpo de água
receptor

Consideradas
Classe 4

Valores

Diante do exposto, os coeficientes de ponderação de captação e de lançamento
balizaram-se nas características ambientais da área de estudo (condições físicas da
região, finalidade de uso, estação do ano e usuários) e alguns coeficientes são apenas
arbitrados, por reuniões de comitês de bacias, bem como nos relatórios técnicos de
poços perfurados, número de poços outorgados e na experiência do pesquisador.
Cabe ressaltar que a proposta poderá subsidiar os órgãos gestores e fiscalizadores
da política estadual de recursos hídricos no sentido de uma futura implantação do
instrumento de cobrança, voltada ao uso das águas subterrâneas.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora o Estado do Amazonas já tenha seu marco regulatório de comando e
controle (outorga e licenciamento de perfuração) que são imprescindíveis para órgão
fiscalizador assegurar o controle quali-quantitativo dos usos e afetivo, o exercício dos
direitos de acesso à água, isto não garantem a proteção dos aquíferos, seu manejo
sustentável, e nem restringe o acesso aos mananciais subterrâneos.
Existe uma correlação entre a outorga e a cobrança. Como é sabido, a outorga
e cobrança se complementam, ou seja, a outorga reduz conflitos, permite o controle
da qualidade e da quantidade da água, além de assegurar o direito de uso da água
ao outorgado. Por sua vez, a cobrança é capaz de induzir o usuário à adoção de uma
postura de racionalidade quanto à utilização dos recursos hídricos.
Não há dúvida que, a cobrança pelo uso da água subterrânea torna-se uns dos
instrumentos de gestão muito eficaz para induzir aos maiores usuários a conhecer o
uso e determinam ao mesmo tempo, a percepção do valor agregados sobre os seus
bens e serviços, principalmente em uma região que são influenciados pelo contexto
sociocultural e das informações de uma falsa abundancia de água.
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A precificação da água não deve ser somente sinalizada para escassez, mais
não reflete aos diversos cenários que possa existir. No caso do estado do Amazonas,
a formulação de instrumento de cobrança despertará aos seus usuários a função de
uso racional, além de assegurar recursos financeiros que aplicados prioritariamente
na bacia em que foram gerados, destinado ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FERH) do Estado, que é uns dos instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos que deverá ser urgentemente implementado.
Percebe-se o grande potencial e capacidade da aplicação do instrumento da
cobrança pelo uso da água subterrânea no município de Manaus, em resposta aos
crescentes e contínuas explotações das águas subterrâneas. Do contrário, o Estado
deve ser responsabilizado por quaisquer danos ao meio ambiente em virtude da
responsabilidade objetiva (independe de culpa) que lhe é atribuída quando se mantém
inerte e omisso no manejo sustentável da água subterrânea,
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AGRICULTURA FAMILIAR, CONSERVAÇÃO DAS PAISAGENS – ZONAS DE
AMORTECIMENTO DO PARQUE NATURAL DE SERRA MALAGUETA, CONCELHO
DE SÃO MIGUEL
Águeda Maria de Pina Furtado da Veiga1
Edson Vicente da Silva - “Cacau”2

Eixo: 2. Desenvolvimento sustentável: subsídios e propostas para água
1. INTRODUÇÃO
Cabo Verde, arquipélago, insular com elevados e notáveis maciças cadeias
montanhosas e aparelhos vulcânicos (COSTA et al., 2017), apresenta um microclima
árido, semiárido, húmido e subsumido em relação aos ventos alísios (AMARAL,
2007), inserido na região da macaronésia, com influências saheliana, ao perceber a
dimensão dos países insulares como espaço primário de catástrofes ambientais e suas
vulnerabilidade, definiu políticas que permitem aumentar a capacidade de resposta,
reduzir a perda da biodiversidade, garantir a sustentação a longo prazo e o papel das
áreas protegidas.
Situada na Ilha de Santiago, o Parque Natural de Serra Malagueta, criado em
2003 possui uma área de 774 há, na confluência de três Municípios: Santa Catarina, São
Miguel (436 ha) e Tarrafal (36 ha) (MAA, 2008). Na parte oriental, de Santiago fica o
Concelho de São Miguel com um relevo predominantemente montanhoso, no sentido
Este-Oeste, é atravessado pelas bacias hidrográficas de Flamengos, Ribeireta, São
Miguel e Principal e um conjunto de pequenas ribeiras (MINISTERIO DE TURISMO,
2013).
As ZAPNSM (Xaxa, Gongon, Principal, Aguadinha e Varanda) apresentam
condições geoambientais peculiares (MAA, 2008). Distam 500m do limite exterior do
Parque, na sua maioria encravadas e de difícil acesso. Encaixam nos andares climáticos
sub - húmidos e húmidos (GOMES, et al., 2013). A temperatura varia com a altitude e
com a elevação, sendo que a media anual varia em torno de 27°C a 18°C. A Pluviosidade
media anual ascende 673mm, no topo da Serra da Malagueta e noutras situa-se entre
200 a 250 mm, concentrada nos meses de julho a outubro, com chuvisco frequentes
devido a presença constante de nevoeiros (MAA, 2008).
As bacias hidrográficas das zonas de Gongon, Xaxa e Principal apresentam maior
disponibilidade de águas subterrâneas e superficiais, situadas no sopé do maciço da
Serra da Malagueta, tem um forte potencial para a prática de ecoturismo, com elevado
potencial paisagístico natural e agrícola contudo, são encravadas e degradadas pelo
flagelo do êxodo rural.
A disponibilidade de solo, aleatoriedade climática e pluviométrica são causas
das vulnerabilidades da agricultura familiar em Cabo Verde. Pois, a agricultura
familiar é tida como a principal atividade económica de muitas regiões (NAZZARI;
1

Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UNICV, Licenciada em Biologia Vertente Educacional pela ISE (2006), Professora do Ensino Secundário no Liceu Amílcar Cabral, Assomada Cabo
Verde e Professora Colaborada da Unicv Faed Delegação de Cruz Grande.
2
Professor Titular do Departamento de Geografia da UFC. Doutor em Geografia pela UNESP em Rio
Claro – SP. Atua como pesquisador em diferentes projetos de análise ambiental na região Nordeste do
Brasil e Amazónia

791

BRANDALISE; BERTOLINI, 2010), destaca- se como forma de vida de milhares de
homens e mulheres (SILVA; JESUS, 2010). Desempenha um papel crucial na manutenção
da paisagem rural, na exploração sustentável de recursos naturais e na defesa do
património cultural das comunidades das zonas de amortecimento (VARGAS, 2010).
É relevante em termos económicos, sociais e culturais já que representa 9,1%
da população do país (TAMBOSI, 2008), representa mais de 90% dos estabelecimentos
agropecuários, o que ocupa grande parte do território nacional (MAAP, 2005).
O estudo realizado em 31 localidades, das cinco zonas dos agroecossistemas
das ZAPNSMCM (Figura 1) teve como objetivo avaliar a sustentabilidade da agricultura familiar nas Zonas de Amortecimento do PNSM do Concelho de São Miguel, a
conservação das paisagens.
Figura 1 - Mapa de Localização da área de estudo, ZAPNSMCM

Fonte: Elaboração da autora (VEIGA, 2018)
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 AGRICULTURA FAMILIAR / PAISAGEM
A história da agricultura familiar é recente hoje, há uma revalorização do meio
rural, o espaço suporte de relações sociais específicas, o local de trabalho e de vida,
socialmente construído pelas pessoas em função das relações fundadas nos laços de
parentesco e de vizinhança, vinculadas ao patrimônio familiar e às unidades agrícolas
(WANDERLEY, 2000).
O universo agrário é extremamente complexo, seja em função da grande
diversidade de paisagem, de diferentes tipos de agricultores com interesses
particulares, estratégias próprias de sobrevivência e de produção. Diante desse cenário,
a agricultura familiar destaca-se como uma forma de vida, de milhares de homens e
mulheres (SILVA; JESUS, 2010).
Numa unidade agrícola familiar o trabalhador é o próprio proprietário dos
meios de produção (CHAYANOV, 1974). Pequenas áreas e explorações, de mão-deobra predominante familiar e de diversidades de atividades produtivas, interage
de forma singular com as questões ambientais, é a principal atividade económica
de muitas regiões do mundo (NAZZARI; BRANDALISE; BERTOLINI, 2010). Por
alguns é o principal responsável pelo declínio da biodiversidade e por outros como
estimuladora e conservadora (CARNEIRO, 2009).
A paisagem como um conjunto inter-relacionado de formações naturais e
antroponaturais, um sistema que produz e reproduz recursos, um meio de vida e
da atividade humana, fonte de perceção estéticas, a sua valorização e conservação é
fundamental para as gerações futuras (RODRIGUES; SILVA; CAVALCANTI, 2013).
Ela não é dada para todo sempre, é objeto de mudança, o resultado de adição e
subtração sucessivas (MARTINELLI; PEDROTTI, 2001). Dai, deve - se introduzir uma
agricultura que, valoriza a produção e o produto local.
Em Cabo Verde, a agricultura tem um papel preponderante na fixação das
populações no meio rural contudo, obstáculos naturais constituem desafios ao
seu desenvolvimento (RIOS, 1986). Tradicionalmente, desempenha duas funções:
fornecedora de matéria - prima ou alimentos e fonte de emprego. Como forma de
vida é de longe superior aos resultados económicos. Fenómenos climáticos de difícil
determinação e efeitos agrícolas pouco controláveis caracterizam historicamente a
agricultura em Cabo Verde (ABREU; MURTEIRA, 1991).
Assim, propõe uma agricultura que seja a cultura da paisagem global, que
valoriza os territórios primários e seus atributos mais essenciais, os produtos locais o
novo mundo rural em formação, uma cultura rural pós-agrícola (LANDIM, 2013).
2.2. METODOLOGIA
Como instrumento para avaliar os sistemas ambientais de agroecossistemas familiares e a conservação das paisagens das ZAPNSMCM O foi utilizado o método de
MESMIS – “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales
Incorporando Indicadores de Sustentabilidade” que permite avaliar a sustentabilidade
agrícola em diversos contextos socio ecológicos a longo prazo, participativa, interdisciplinar e multi - institucional, agregar variáveis quantificáveis, parâmetros biofísicos
com processo social, económico e ambiental (MASERA; ASTIER; LÓPEZ- RIDAURA,
1999).
O MESMIS apresenta os seguintes critérios críticos: Fácil de implementar;
Imediatamente compreensíveis; Sensíveis a variações; Reprodutíveis; Adaptados aos
objetivos e relevantes para o usuário (MASERA; ASTIER; LÓPEZ- RIDAURA, 1999).

793

Ainda, define a sustentabilidade partir de cinco atributos: produtividade, estabilidade,
adaptabilidade, equidade e autogestão. Para a concretização definiu -se uma serie de
pontos críticos, que relacionam com os três pilares da sustentabilidade, definidos para
cada caso os critérios de diagnóstico dos indicadores.
A aplicação do método de MESMIS propõe um ciclo de evolução que compreende
os seguintes elementos e passos seguidos, durante a realização do trabalho:
1) Estudo detalhado dos agroecossistemas das ZAPNSM do Concelho de
São Miguel, identificando os sistemas de manejo, suas características e
contexto socioeconómico e ambiental;
2) Análise dos pontos críticos existentes nos agroecossistemas: tratando de
identificar os fatores limitantes e positivos;
3) Seleção de indicadores: nesta etapa foram determinados os critérios de
diagnósticos, a partir dos quais derivaram os indicadores estratégicos com
os quais foram realizadas as avaliações;
4) Mensuração dos indicadores através da formulação de instrumentos de
avaliação, questionário com perguntas e constatações objetivas e subjetivas,
evidenciando os indicadores representativos dos atributos de produtividade,
resiliência e estabilidade, com o objetivo de obter, quantificar, as informações
desejadas;
5) Apresentação e integração dos resultados: neste passo foram analisados
os resultados da aplicação do questionário às famílias dos agroecossistemas
das ZAPNSM de São Miguel através de métodos estatísticos variados e
mapeamento;
6) Indicações gerais para os agroecossistemas: nesta foi realizado uma síntese
da avaliação e propostos alternativas que fortalecem a sustentabilidade da
agricultura e conservação da paisagem.
O critério usado para escolher a amostra dos agregados e seus representantes,
correspondente a 31 localidades habitadas de Amortecimento do PNSMCM, foi a
estratificação proporcional, comtemplando todas as zonas e lugares abarcando cerca
de 900 pessoas, distribuídas em 192 agregados familiares (INE, 2010) mediante a
fórmula:

Seja N, o tamanho da população, n o tamanho da amostra (50% dos agregados
familiares correspondendo a 96 famílias) e Nh tamanho do estrato e o nh número de
elementos observados.
Um grupo de 21 indicadores, subdivididos num conjunto de variáveis,
suportados nas três dimensões da sustentabilidade. Os indicadores avaliados possuem
caraterísticas comuns, são integradora de informações, fáceis de medir, de uso para
um grande número de agro-sistemas, estão ligados as informações de base e permitem
mudanças durante o tempo (MASERA; ASTIER; LÓPEZ- RIDAURA, 1999).
Para cada uma das dimensões foram apresentadas alguns descritores e em
cada caso, um conjunto de indicadores, orientados por um conjunto de parâmetros
previamente definidos, que permitiu atribuir nota, para o grau de sustentabilidade de
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cada indicador nas diversas dimensões, com a seguinte classificação: 1- Condição ou
situação não desejável ou insatisfatória; 2 - Condição ou situação regular; 3 - Condição
ou situação desejável ou satisfatória.
Na dimensão socio - cultural destaca – se os indicadores relativos a descrição do
agregado familiar, demografia, e os indicadores sociais como a qualidade e conforto
habitacional, associativismo e acesso as políticas públicas, acessibilidade. Dimensão
económica, os indicadores económicos como as atividades económicas, o rendimento,
a agroindústria desenvolvidas pelas famílias, os produtos comercializados são
mensuráveis. Dimensão ambiental - indicadores ambientais como as caraterísticas da
exploração agrícola, práticas conservacionistas, mobilização, correção solo, manejo
das pragas, doenças, invasoras, adubação cobertura do solo, pecuária, hidrologia,
biodiversidade e a relação do agregado familiar com a paisagem, o ambiente das zonas
e lugares, da área de estudo.
Os dados foram agrupados por zonas, avaliado a nota final para cada indicador,
calculada pela média de desempenho nas cinco zonas. A nota final foi apresentada
num gráfico do tipo radar e em mapas temáticos. Para cada atributo avaliado é criado
um eixo, sendo que, quanto mais se aproximar da parte central (encontro dos eixos),
menor será a sustentabilidade daquele atributo, situação ou condição indesejável; e
quanto mais se aproximar da extremidade do eixo, maior será a sustentabilidade do
atributo, situação ou condição desejável, formando mancha que pode ser dividida em
cores, de acordo com diferentes estratos.
A sustentabilidade da agricultura familiar foi avaliada a partir da média do
desempenho de cada um dos indicadores avaliados e do índice calculado. Para Júnior,
Costa e Pereira (1995), a sustentabilidade segundo o agricultor consiste na produção
máxima, de modo que a família se estabilize economicamente, sem prejudicar o meio
ambiente.
2.3. RESULTADOS/DISCUSSÃO
As ZAPNSM do Concelho de S. Miguel constituem as de maior potencialidade
agrícola, devido ao microclima, posse das terras e a disponibilidade e qualidade da
água. O solo degradado constitui um dos problemas na gestão dos recursos pois,
grandes áreas do solo degradado constitui a de maior risco.
A disponibilidade da água e sua importância para a continuidade da atividade
agrícola principalmente nas regiões áridas e semiáridas dependem de vários fatores:
tipo de cultura, tecnologia de irrigação, preço da água e condições climáticas. A irrigação
representa o principal uso da água no sector agrícola e um dos principais usos dos
recursos hídricos em geral (FARIA, 2013). A disponibilidade da água das nascentes,
a gestão incontrolável e incalculável deste recurso pelas famílias das ZAPNSMCM, o
tipo de rega consiste num dos principais riscos, para a gestão dos recursos num país
vulnerável às condições geoambientais. Figura 2 - Média dos Indicadores económicos
Na perspetiva económica, a agricultura é um importante setor económico a
nível nacional, local (SMITH; MCDONALD, 1998). Para assegurar a continuidade, a
prosperidade a longo prazo é imprescindível que adota medidas a escala nacional,
local que adapta às condições económicas e alterações climáticas (FARIA, 2013).

795

Nas ZAPNSMCM o rendimento e a produtividade da agricultura é relativamente
baixo, as explorações são pequenas, do tipo familiar, a produção é destinada ao
consumo familiar (Figura 2).

Fonte: Elaboração da autora. (VEIGA, 2018).

No país a contribuição da agricultura para o rendimento é muito baixo. Em 2015,
a agricultura contribui com 7,6% para o Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde
contudo, representa 9,1% da população do país, mais de 90% dos estabelecimentos
agropecuários cabo-verdiano (MAAP, 2005). É tida como a principal atividade
económica de muitas regiões do mundo, o garante da subsistência de muitas famílias,
contribuindo para a segurança alimentar, a satisfação das necessidades básicas, a
geração de rendimentos e a melhoria das condições de vida (NAZZARI; BRANDALISE;
BERTOLINI, 2010).
Na dimensão sociocultural pode se associar as seguintes funções: segurança
alimentar, qualidade de vida, aceitação social e aceitação cultural. A sustentabilidade
na dimensão social deve ser vista como a melhoria que envolve a manutenção do bemestar social, numa perspetiva em longo prazo. A sustentabilidade social está associada
tanto ao bem-estar material da população, como na sua participação nas decisões
coletivas (SACHS, 2008).

796

Figura 3 - Média dos Indicadores Socioculturais

Fonte: Elaboração da autora. (VEIGA, 2018).
A gestão dos resíduos sólidos e líquidos, a disponibilidade da energia elétrica
e a inclusão em projetos e programas sociais figuram como situações indesejáveis.
Não beneficiam dos serviços de saneamento básico, de energia elétrica, poucas são
comtempladas com projetos sociais como construção de casa de banho, reabilitação da
habitação, construção de reservatório de água (Figura 3).
Na dimensão ambiental relaciona - se com a gestão e conservação dos recursos
naturais (água, ar, solo, energia e biodiversidade) e seus fluxos. Para Lal, R. e Stewart
(1990), é considerado solo degradado, aquele que sofreu modificação em sua natureza
(física, química ou biológica) causada por fatores naturais ou em decorrência de ação
antrópica, o que provoca a diminuição da capacidade produtiva. O solo degradado ou
impróprio para a prática agrícola originada pela atividade agropecuária, constitui a
situação indesejável no conjunto, pois está relacionado com o relevo das zonas, o uso e
a ocupação do solo na agricultura de sequeiro e regadio que figuram como a situação
regular (Figura 4).
A ação erosiva ou uso indevido pode provocar a degradação dos solos
agrícolas ou ausência de nutrientes, apresentando atributos físicos, químicos ou
biológicos impróprios à prática da agricultura. Assim, a reposição dos nutrientes
através de reflorestação, a sustentabilidade das espécies florestais, é fundamental para
a recomposição do ecossistema (GARCIA, 2017). Figura 4 - Média dos Indicadores
Ambientais
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Fonte: Elaboração da autora. (VEIGA, 2018).

O índice da sustentabilidade geral mostrou que a sustentabilidade económica- ISEcon
(2,0) e a sustentabilidade sociocultural – ISSocio (2,0) é razoável enquanto que, a
sustentabilidade ambiental – ISAmb (2,8) mostrou diferenças em relação aos outros
índices (Figura 5). Figura 5 – Índice Geral da Sustentabilidade

Fonte: Elaboração da autora.(VEIGA, 2018).
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O índice da sustentabilidade económica regular, pois a produção e a
transformação de produtos locais e a diversificação dos produtos cultivados, com
maior rentabilidade tanto na agricultura de sequeiro e regadio são os aspetos que
carateriza a sustentabilidade económica, uma vez que a maioria das famílias vivem da
agricultura e criação de gado, tendo um rendimento baixo, destinado essencialmente
ao consumo, pois os gastos da produção não são contabilizados, destaca -se ausência
de politicas de gestão do processo.
O índice da sustentabilidade sociocultural é regular, a disponibilidade de água,
material de construção, sexo do chefe do agregado e material de cobertura são os que
mais contribuem para a sustentabilidade nesta dimensão, a água consumida de forma
livre e incalculável pelas famílias, provenientes dos nascentes, de boa qualidade.
Considerando a paisagem das zonas de amortecimento do PNSMCSM como um
conjunto inter-relacionado de formações naturais e antroponaturais, um sistema que
produz e reproduz recursos, um meio de vida e da atividade humana (RODRIGUEZ
et al., 2013), a análise da sua conservação (Figura 6) é importante para as gerações
futuras. Para a sua compreensão é preciso compreender a sua complexidade, que é
dada pela sua forma, estrutura e funcionalidade (MARTINELLI; PEDROTTI, 2001).
A área mapeada das ZAPNSMCM destaca - se os valores não adequados na
conservação das paisagens que, diversificam no cenário I e I (Figura 6), pois, integram
indicadores com variáveis que dependem das condições geoambientais das zonas, que
são muito particulares e específicas. No caso das zonas de Cutelo Gomes e Varanda as
condições bioclimáticas diferem de Principal, Xaxa e Gongon.
Figura 6 – Mapa de Conservação das Paisagens Cenário I e II

Fonte: Elaboração da autora. (VEIGA, 2018).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As zonas de amortecimento do PNSM do Concelho de São Miguel apresentam
condições geoambientais distintas, beneficiam - se de um microclima com algumas
especificidades, que favorece o desenvolvimento de espécies de plantas e animais e
excelentes condições para o desenvolvimento do ecoturismo.
Contudo, apresentam riscos relacionados com a certificação dos produtos
agropecuários, o consumo e a gestão da água, as formas de irrigação, os tipos de
produtos cultivados, a correção do solo, o declive do terreno, a inclusão em projetos
ou programas de apoios social.
Neste sentido, é constante a necessidade de preservar as paisagens, os aspetos
histórico – cultural, a inclusão no circuito do roteiro turístico da ilha e do país, a
integração no processo de desenvolvimento local harmonioso. Pois, os agregados
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familiares são heterogéneos com população nativas, que reflete o sentimento de
pertença e valorização do património histórico da família.
Faz-se necessário o planeamento integrado das áreas de amortecimento do
parque, estabelecer metas, ações, investimentos de curto, médio e longo prazo,
conjugação coerente de políticas relativas às dimensões da sustentabilidade da
agricultura familiar assentes nas tendências sustentáveis de produção, de utilização
de recursos, comercialização, transformação e disponibilidade de serviços social. A
sustentabilidade dos agroecossistemas deverá ser alcançada através de tecnologias e
técnicas de gestão de forma a não danificar o ambiente, infraestruturas adequadas,
irrigação, transporte, eletrificação, comunicação e aproveitamento dos diversos
atrativos turísticos para serviços de ecoturismo, atendendo aos diversos elementos da
paisagem.
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PROPRIEDADES TÉRMICAS DO SOLO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO GURGUÉIA-PIAUÍ-BRASIL
Livania Norberta de Oliveira1
Cláudia Maria Sabóia de Aquino2

Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A apropriação da natureza pelo ser humano devido à urgência da produção
econômica em tornar qualquer área explorável e desconsiderando os limites físiconaturais, pode desencadear processos graves de degradação do ambiente, dificultando
muitas vezes a sustentabilidade dos ecossistemas explorado.
O Estado do Piauí apresenta um potencial agricultável, por conta de sua área
de cerrados que proporcionou a partir da década de 1990 o crescimento econômico
na região Sul do Estado, através da ocupação da fronteira agrícola, principalmente na
bacia hidrográfica do rio Gurguéia (BANDEIRA et a., 2010).
O que se tem observado, é que as bacias hidrográficas de qualquer ordem vêm
passando por fortes pressões em face das demandas dos usos dos seus recursos naturais
para o desenvolvimento socioeconômico, que muitas vezes vão além da capacidade de
resiliência dos seus ecossistemas (ALMEIDA e CARVALHO, 2010; ASEFA et al.,2014;
GODOY e CRUZ, 2016; IORIS et al., 2008; OLIVEIRA e SILVA, 2014; TONY et al., 2015;
OLIVEIRA, 2017).
Neste contexto, verifica-se a necessidade de conhecer melhor a dinâmica e
limitações de uma área, para se estabelecer diretrizes que subsidiem o manejo dos
recursos naturais e adoção de restrições mais seguras quanto ao manejo do solo,
por se considerar um fator físico importante na recuperação do ambiente de bacias
hidrográficas, sendo sua adequada utilização e conservação de suma importância nos
processos que atuam sobre os corpos hídricos. Todavia, o ser humano o tem utilizado
como um recurso inesgotável, procurando atender as suas necessidades atuais, e
raramente na conservação para o uso futuro (OLIVEIRA, 2017).
A partir dessas premissas enfatiza-se a importância do uso apropriado do
solo, no recorte geográfico da bacia hidrográfica, de forma a atender às características
físico-naturais do ambiente, com o propósito de minimizar os impactos e possibilitar a
capacidade do ambiente se recuperar mediantes as pressões exercidas.
Segundo Prado (1998) para se obter sucesso no manejo do solo é importante
conhecê-lo sob o ponto de vista químico, físico, mineralógico e morfológico, para
posteriormente fazer estudos interpretativos como de potencialidade e suas limitações.
Dessa forma, é possível promover a produtividade máxima de determinada região,
como também proteger contra possíveis danos ambientais.
Destaca Diniz et al (2013) que o conhecimento das temperaturas e propriedades
térmicas do solo de uma determinada região é de fundamental importância para o
entendimento dos vários processos físicos existentes nesse ambiente. Enfatizam
ainda, a relevância do conhecimento da temperatura do solo, uma vez que cada tipo
1
2

Universidade Federal do Piauí, livaniageo@gmail.com;
Universidade Federal do Piauí, cmsaboia@gmail.com

802

de solo possui características específicas, fazendo-se necessário por tanto, que sejam
identificadas para cada situação particular as suas propriedades térmicas.
Nesta pesquisa será analisada a temperatura do solo na bacia hidrográfica do rio
Gurguéia, considerando os anos de 1988 e 2018. A bacia objeto deste estudo, localizase em uma área de expansão do agronegócio no Estado do Piauí, onde estão inseridos
os maiores produtores de grãos do Estado.
2 METODOLOGIA
O método assume o caráter de um estudo descritivo e de reconhecimento, numa
perspectiva metodológica qualitativa e quantitativa, onde a ênfase é dada à situação
de alteração da temperatura do solo no decorrer do tempo, a partir das classes do solo
e das formas de uso e ocupação da bacia hidrográfica do rio Gurguéia (BHRG).
A recolha de informação que constitui requisito fundamental para a elaboração
do banco de dados que fundamentou a análise dos aspectos do solo e socioeconômico
da área organizou-se em duas etapas: a primeira com a pesquisa bibliográfica e
documental em teses, livros, artigos, mapas, atlas, etc., que foi a principal fonte de
informações secundárias; a segunda a de geoprocessamento e levantamento de dados,
nesta etapa foram usadas várias ferramentas, como: imagens orbitais, mapas temáticos,
computador e softwares de geoprocessamento.
Para melhor avaliar a variação da temperatura do solo diante das interferências
ocorridas entre um período considerado, optou-se por fazer uma comparação
em distintas fases, entre os anos de 1987 e 2017. Os planos de informações foram
processados em projeção cartográfica Universal Transversa de Mercator – UTM, com
Datum geodésico horizontal SIRGAS 2000, Zona 23 Sul. A escala de representação dos
mapeamentos foi na grandeza de 1: 2.000.000.
O mapa de temperatura ao nível do solo foi obtido a partir das imagens de
satélite Landsat 5 e Landsat 8 OLI com a data do mês de julho por apresentar melhor
qualidade e corresponder aos objetivos propostos. Tais imagens também foram obtidas
gratuitamente no site do INPE. Aqui foram utilizadas as bandas termais de cada
satélite, que passaram por correções atmosféricas e de emissividade para a geração do
mapa de temperatura estimada do solo utilizando do software ArcGis.
3 RESULTADOS
3.1 Caracterização da área de estudo
A BHRG possui aproximadamente 48.830 km², incluindo cerca de 33
municípios na porção Sul do Estado do Piauí. O rio Gurguéia tem extensão total de
aproximadamente 532 km, é o maior afluente do rio Parnaíba pela sua margem direita,
sua nascente encontra-se no Município de Corrente, na cota de 500 m de altitude, entre
as Serras de Alagoinhas e Santa Maria. No alto curso o rio é intermitente e se torna
perene a partir do médio curso quando recebe seus afluentes, dentre os principais
estão os rios Paraim, Curimatá, Fundo, Corrente, Canhoto e Esfolado e os riachos da
Tábua e de Santana (PIAUÍ, s/d).
Parte relativamente pequena da BHRG é constituída por terrenos cristalinos.
Entretanto, na maior parte da área, afloram sedimentos da bacia sedimentar do
Parnaíba. A ocorrência de aquíferos na bacia é representada pelos sedimentos clásticos,
médios a grosseiros, às vezes conglomeráticos, que constituem os aquíferos Serra
Grande e Cabeças, e o Poti/Piauí. Já as formações Pimenteiras e Longá, constituídas
por sedimentos clásticos finos ou pelíticos, caracterizam-se como confinantes das
formações mais arenosas subjacentes (PIAUÍ, s/d).
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A declividade do relevo na BHRG é predominantemente plana, havendo
também áreas onduladas e forte-onduladas dispersas. As maiores inclinações
estão associadas principalmente nas bordas de tabuleiros e encostas de morros. As
superfícies topográficas possuem altitudes entre 124 m a 824 m, sendo as áreas de
maiores altitudes inseridas na porção Centro-Sul da bacia, com altimetria de 628 a 824
metros, já as de menores altitudes encontram-se na porção Norte, entre 124 a 284 m
(FRANÇA et al, 2016).
A BHRG apresenta clima seco a subúmido, megatérmico, com pequeno período
chuvoso. A pluviometria média anual é de 1.000 mm, sendo o trimestre mais chuvoso
entre janeiro e março, já o mais seco entre julho e setembro (PIAUÍ, s/d).
Conforme a EMBRAPA (2010), verifica-se na bacia do rio Gurguéia o predomínio
de solos do tipo Neossolo Quartizarenicos Orticos (41%) distribuídos por toda a bacia,
assim como de Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico (27%) na porção CentroSul e Plintossolo Pétricos Concrecionados (15%) na porção Norte, havendo também
Chemossolos Argilúvicos Orticos e Gleissolos Distróficos na parte Sudoeste da bacia
(Figura 1).
Figura 1: Mapa pedológico da sub-bacia hidrográfica do rio Gurguéia

Fonte: Oliveira, 2019

Os Latossolos são predominantes na área, e são caracterizados por apresentarem
profundidade acentuada, textura variável, estrutura porosa e friável com argilas
de baixa troca catiônica e minerais pouco resistentes ao intemperismo. E essas
características colaboram para a suscetibilidade a erosão hídrica e eólica (Lepsh, 2002).
Os Neossolos são solos pouco evoluídos, seja pela reduzida atuação dos
processos de formação ou por características inerentes ao material originário. Já os
Plintossolos encontram-se em relevo plano e suave ondulado, em áreas deprimidas,
planícies aluvionais e terços inferiores de encosta, situações que impliquem no
escoamento lento da água do solo (EMBRAPA, 2010).
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A tipologia dos solos predominantes na área, quando combinadas com a
declividade dos terrenos, além de favorecerem a susceptibilidade aos processos
erosivos laminares, também pode provocar o assoreamento do rio e outros cursos
d’agua na região.
A BHRG apresenta predomínio de vegetação do tipo cerrado. Também estão
presentes extensas áreas de caatinga, especialmente na região do Alto Gurguéia, há
também pequenas áreas de contato caatinga/cerrado (PIAUÍ, s/d).
Quanto ao aspecto econômico da BHRG, além da pecuária bovina, em especial
de corte, destaca-se na bacia a produção de grãos, especialmente soja e arroz, ambos de
sequeiro, decorrente principalmente da ocupação das áreas de chapadas por grandes
proprietários, em sua maioria, oriundos das regiões Centro-Oeste e Sul do país.
Desta forma, o polo de desenvolvimento do Gurguéia, que engloba a microrregião
do Alto-Médio Gurguéia, vivência o crescimento econômico através da exploração dos
cerrados para atender a demanda de exportação, sem planejamento sócio ambiental
adequado para manter a sustentabilidade ambiental (BANDEIRA et al., 2010).
3.2 Temperatura do solo na sub-bacia hidrográfica do rio Gurguéia
A temperatura do solo é uma propriedade de natureza física que influi
diretamente em uma série de processos ambientais relacionados às plantas, tais como:
germinação de sementes, velocidade e duração de crescimento, desenvolvimento e
atividade radicular, na absorção de água e nutrientes pelas plantas e na atividade
microbiana do solo. Assim, torna-se importante o conhecimento das temperaturas
e propriedades térmicas do solo para o entendimento dos vários processos físicos
existentes num ambiente (GASPARIM et al., 2005; SILVA et al., 2006; DINIZ et al.,
2013; COTEZ et al., 2015).
Lin et al. (2011); Santos et al. (2011) e Carneiro (2014) afirmam que a variação
espaço-temporal da temperatura do solo é ocasionada por um efeito abrangente
da vegetação, dos fenômenos meteorológicos (principalmente chuvas), do terreno
(declividade, orientação de vertentes, altitude e diferenciação geográfica) e atividades
agrícolas em diferentes escalas. Corroboram nessa perspectiva Silva et al. (2015), ao
afirmarem que o monitoramento e a modelagem da temperatura do solo ao longo
do tempo é indispensável, para subsidiar ações de manejo e conservação do solo e
da água, e que a composição, a densidade, a umidade e a cobertura do solo são os
principais fatores que influenciam a variação da temperatura do solo.
Apontam Muller et al. (2016) que as escalas espaço-temporais desempenham
importante papel na análise da resiliência do ambiente, tanto pelo fato dos processos
nos ecossistemas estarem operando em uma hierarquia, como também, devido aos
distúrbios caracterizados por aspectos espaço-temporal. Relata também, que os
processos de longo prazo podem produzir prejuízos cumulativos e degradações,
aumentando a vulnerabilidade do ecossistema. Já em eventos de curta duração com
alta intensidade, o sistema tem maior probabilidade de dinâmica não-resiliente. Diante
disso, para melhor corresponder aos objetivos propostos fez-se uma comparação
espaço-temporal dos anos de 1987 e 2017 da temperatura do solo da BHRG (Figura 2),
por considerar um elemento relevante para a sustentabilidade do ambiente da área em
pesquisa, tendo em vista pertencer a atual fronteira agrícola no Estado e no País.
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Figura 2: Estimativa da temperatura do solo na sub-bacia hidrográfica do rio Gurguéia
em 1987 e 2017

Fonte: Oliveira, 2019

Observa-se na Figura 2 que houve um aumento da temperatura do solo em
quase toda a área da BHRG entre os anos de 1987 e 2017, devidoprincipalmente uma
maior utilização do solo para produção agrícola, como também, devido às condições
climáticas e aos tipos de solo predominantes na bacia.
Verifica-se também na Figura 2, que a temperatura do solo teve aumento da
média de 25-26 graus para 28 a 30 graus no período analisado, principalmente nas
áreas associadas aos solos do tipo Neossolos e Argissolos identificados na Figura 1, os
quais possuem como características menor capacidade de retenção de água.
Segundo Gasparim et al. (2005) as temperaturas do solo aumentam conforme
o grau de desnudamento. Discorre ainda, que a capacidade de um solo armazenar e
transferir calor são determinados por suas propriedades térmicas e pelas condições
meteorológicas do local, que, por sua vez, influenciam todos os processos químicos,
físicos e biológicos do solo. A atividade microbiológica poderá ser interrompida, as
sementes poderão não germinar e as plantas não se desenvolverem caso o solo não
se apresente dentro de uma faixa de temperatura adequada para a manutenção dos
processos fisiológicos envolvidos.
Destaca-se que as propriedades físicas da água, do ar e do solo, bem como seus
movimentos e disponibilidade no solo, além de muitas reações químicas que liberam
nutrientes para as plantas, são influenciados pela temperatura do solo. Além disso, o
calor armazenado próximo da superfície do solo tem grande efeito na evaporação.
Quanto à fertilidade do solo, além da sua temperatura e do controle da erosão,
são necessárias outras práticas que reponham os elementos nutritivos, controlem a
combustão de matéria orgânica, diminuam a lixiviação, controlando, em parte, as
causas de depauperamento do solo (ANSELMO, 2011).
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Gasparim et al. (2005), observa que a temperatura do solo é de maior significação
ecológica para a vida vegetal do que a temperatura do ar. Consideram a temperatura
ideal do solo em torno de 17ºC, pois os tubérculos não crescem em temperaturas de
solos superiores a 29ºC. Uma temperatura do solo desfavorável durante a estação de
crescimento pode retardar ou mesmo arruinar as colheitas.
A BHRG apresenta alguns dos municípios maiores produtores de soja do Estado.
Conforme a Embrapa (2002) a semeadura da soja não deve ser realizada quando a
temperatura do solo estiver abaixo de 20ºC, porque isso prejudica a germinação e a
emergência. A faixa de temperatura do solo adequada para semeadura desse grão
varia de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a temperatura ideal para uma emergência rápida e
uniforme. Desta forma, conforme observado na Figura 2 para o ano de 2017 42% da
área da bacia apresentou temperatura do solo acima de 30 ºC, podendo comprometer
com o passar do tempo a manutenção do cultivo, caso não seja feito um plano de
manejo adequado do solo para sua recuperação e sustentabilidade.
Destaca-se que a maneira sustentável de manejo do solo com o propósito de
manter sua sustentabilidade, deve ocorrer de forma que a demanda de insumos não
exceda a capacidade natural de regeneração do solo. Por isso, torna-se um dos grandes
desafios da atualidade aumentar a produção da terra sem provocar sua exaustão.
Para tanto, é necessário o controle do uso e ocupação do solo, por meio da restrição
e da fiscalização das atividades antrópicas, como forma de proteger os mananciais,
sobretudo identificando as áreas mais vulneráveis à contaminação, de forma a
promover um controle do uso do solo, mantendo sua sustentabilidade frente aos usos
existentes.
Dessa forma, ao explorar o solo, o ser humano retira a vegetação, rompe
com o arado a superfície do terreno para semear as espécies vegetais úteis às suas
necessidades, então o processo erosivo adquire velocidade e intensidade. Enquanto a
natureza transforma a rocha em solo de forma lenta, o desgaste do solo pelo mau uso
acontece de forma acelerada.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrográfica tem sido cada vez mais utilizada como unidade de gestão
na área de planejamento ambiental, numa perspectiva da conservação dos recursos
naturais. Desta forma, diante do exposto verifica-se a relevância do conhecimento
das temperaturas e propriedades térmicas do solo para o entendimento dos vários
processos físicos existentes num ambiente, assim como sua variação espaço-temporal
para subsidiar ações de manejo e conservação do solo e da água para o desenvolvimento
das atividades agrícolas em diferentes escalas.
Neste contexto, constatou-se nesta pesquisa que a BHRG apresentou variação
térmica do solo entre 1987 e 2017, em decorrência principalmente do avanço da fronteira
agrícola de grãos no Estado do Piauí. Em 2017 a bacia apresentou em aproximadamente
42% da área temperatura do solo acima de 30ºC, podendo comprometer a manutenção
das atividades agrícolas atuais no decorrer do tempo.
Dessa forma, o planejamento e gerenciamento de bacias hidrográficas devem
incorporar todos os recursos ambientais da área de drenagem, adotar uma abordagem
de integração dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos, bem como
incluir os objetivos de qualidade ambiental para utilização dos recursos naturais.
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A PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS MORADORES SOBRE O IGARAPÉ
DO PASSARINHO NA ZONA NORTE EM MANAUS-AM
Dâmaris de Jesus Braga1
Flávio Wachholz2
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1. INTRODUÇÃO
As ações antrópicas em sua grande maioria, atuam de forma negativa no
ambiente, principalmente quando executadas em cursos d’água no espaço urbano.
Decorrentes destas ações, é presenciado a cada ano no território brasileiro, diversos
problemas tais como: inundações, poluição dos cursos hídricos, doenças de veiculação
hídrica, perdas de bens materiais e até mesmo de vida humana, reduzindo a
qualidade de vida de uma grande parcela da população. As ações antrópicas nas
bacias hidrográficas não estão relacionadas apenas ao impacto que causam danos no
ambiente, existem políticas públicas e atuações da sociedade civil que, ao contrário
favorecem o bom funcionamento do meio.
O processo de urbanização em grandes cidades, sem acompanhamento
de infraestrutura, tem repercutido numa pressão significativa sobre o meio físico
(poluição atmosférica, do solo e das águas, deslizamentos, inundações). Contudo, as
aglomerações possuem altos índices de ocupação informal, carente de infraestrutura e
serviços, caracterizando os denominados de assentamentos urbanos precários.
Além disso, o enorme e rápido crescimento das populações humanas em todo o mundo
tem levado à necessidade crescente do aumento da produção dos bens de consumo. O
homem tem-se enveredado pelo caminho do desperdício intencional, com a introdução
na sua vida de objetos “descartáveis” que é o problema dos resíduos sólidos.
A ocupação irregular e o descarte inadequado dos resíduos sólidos tem sido uma
problemática nas cidades do estado do Amazonas. Especialmente na capital do estado,
Manaus, a dinâmica de ocupação e urbanização esteve associada aos sucessivos
eventos da história socioeconômica do estado não acompanhado por planejamento
urbano/ambiental (SOUZA, 1999).
Diante da presença de resíduos sólidos dos igarapés, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura (SEMINF) de Manaus vem agindo in loco fazendo a retirada de resíduos
sólidos e dos sedimentos acumulados por deposição dos mesmos. Esse problema
ainda é de difícil resolução, ainda mais que a cidade apresenta condições precárias
ou inexistentes de esgotamento sanitário e falta de infraestrutura urbana deste
tipo de serviço, o problema torna-se complexo e dificilmente para ser solucionado.
(AMAZONAS, 2017)
O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) 1, 2
e 3 tem atuado na retificação de canais fluviais na área urbana. Nesse processo, os
igarapés são artificialmente modificados na sua forma através do aprofundamento e/
ou alargamento da calha fluvial e da retirada de sedimentos ocasionados por resíduos
sólidos acumulados pela dragagem (AMAZONAS, 2017).
1
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O processo de retificação foi realizado no igarapé do Passarinho, afluente do
Igarapé da Bolívia, fazendo parte da bacia hidrográfica do Tarumã-Açu, onde também
é necessário a retirada periódica de resíduos sólidos (SOUZA, 2014).
Neste cenário, o recorte espacial desta pesquisa tem como localização geográfica
o bairro Colônia Terra Nova da Rua Caingá (antiga Av. São Lourenço) até a Rua São
Eusébio, pois são perímetros paisagísticos da Sub-bacia, que são vetores da ação
antrópica por desmatamento, focos de queimadas e despejo de resíduos sólidos no
corpo fluvial em ambiente urbano.
2. Percepção Ambiental dos moradores sobre o igarapé do
Passarinho
A partir da década de 1970 a ciência geográfica começa a não mais priorizar um
conhecimento pretensamente objetivo/ou teórico, mas das percepções, representações,
atividades e valores dos homens em geral. Os estudos de percepção ambiental foram
abrangidos pela Geografia Humanística, orientada para a busca de um entendimento
do mundo humano por meio dos estudos das relações que as pessoas mantêm com a
natureza, do seu comportamento geográfico bem como dos seus sentimentos e ideias
a respeito do espaço e do lugar (GOMES, 2004).
Quanto à percepção, principal conceito abordado neste artigo, Tuan (2012, p.30)
a considera como sendo “uma atividade, um estender-se para o mundo” e destaca o
fato da sua abrangência não ser total, ou seja, nós não percebemos tudo que nos cerca:
percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos como atividade proposital,
na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem
para a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para
a sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na
cultura”. (TUAN, 2012, p. 18).

A percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de
consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se
está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo (FERNANDES e REZENDE
FILHO, 2010).
Para MELLAZO (2005), os estudos que abordam a percepção ambiental se
tornam fundamentais para que haja uma compreensão melhor das inter-relações entre
o homem e o ambiente no qual vive, suas expectativas, satisfações e insatisfações,
valores e condutas. Como cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às
ações sobre o meio.
A pesquisa procurou compreender a percepção ambiental dos moradores do
canal principal, a fim de entender as inter-relações que esses indivíduos estabelecem
com o meio, salientando que o meio não é apenas o meio físico e biológico, pois o meio
também é composto pelas questões socioculturais e suas relações com os modelos de
desenvolvimento adotados pelo homem.
Assim, a pesquisa contempla a proposta de compreender a Sub-bacia
Hidrográfica do Passarinho (Figura 01) sobre a percepção socioambiental dos
moradores do Igarapé do Passarinho na Zona Norte em Manaus-AM, o homem (ser)
não poderia ficar de fora, desassociado do ambiente, ou do objeto de estudo, é preciso
conhecer esse sujeito, seus anseios, ações e escolhas, tendo um papel fundamental na
construção do meio ambiente.
Fundamentado na coleta de dados estruturado com aplicação de questionário,
observação, registro fotográfico, documentação e informações do programa Prosamim,
estruturou-se a elaboração deste estudo. O contexto desta análise está associado aos
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aspectos sociais e ambientais dos moradores antes e pós-Prosamim nas suas moradias
(palafitas) localizadas as margens do Igarapé do Passarinho, impactos ambientais,
organização do espaço urbano, poluição das águas e coleta de lixo.
Com a finalidade de desenvolver uma análise mais consistente e para melhor
identificar o perfil dos moradores, foi realizada primeiro uma observação com registro
do local em estudo para levantamento de informações primárias para que se concebesse um diagnóstico acerca dessa população. Logo após, optou-se, num primeiro momento, em ter como interlocutores os proprietários das residências, em uma conversa
informal, com aplicação de um questionário de entrevista.
Figura 01: Mapa de localização da área de estudo.

A justificativa por esse recurso se dá por serem estes a parte diretamente afetada
no processo de intervenção do Prosamim, uma vez que, há significativamente uma
construção social e também um maior vínculo com o lugar e o habitante local, e por
questões adversas, permaneceram e constituíram suas famílias, às margens do igarapé
do Passarinho. O número de informantes aos quais participaram da coleta dos dados,
que foram registrados na pesquisa, revelaram informações em algumas questões muito
similares, o que nos permitiu a obtenção de dados primários que viabilizam a análise
do contexto social vivido.
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A figura 02 ilustra a área de localização da aplicação das entrevistas no bairro Colônia
Terra Nova, Manaus-AM. A entrevista ocorreu com 30 moradores.
Figura 02:Carta-Imagem do Igarapé do Passarinho: Delimitações e localização das
Entrevistas

A percepção dos entrevistados quanto a qualidade do serviço de Coleta de Lixo
no gráfico 01a temos as opiniões dos moradores, representado por 30 entrevistados.
Destes 25 disseram que achavam ‘Bom’, 3 moradores achavam ‘Muito bom’, e 2
moradores disseram que achavam ‘Ruim’, a qualidade do serviço de coleta de lixo.
Quanto a coleta, as lixeiras são colocadas pelos próprios moradores, e quando não
colocam, fazem das margens do Igarapé lixeiras viciadas a céu aberto. A coleta acontece
pela empresa TUMPEX, diariamente a partir das 9:00 horas.
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Gráficos 01: Qualidades dos Serviços de Coleta de Lixo, Tratamento de Esgoto, Energia Elétrica, Número de inundações, qualidade das novas moradias e Arborização da
Área.

Fonte: BRAGA, D.J, 2018.

A qualidade do Serviço de Tratamento de Esgoto, no gráfico 01b mostra as
opiniões dos entrevistados: 24 acharam ruim ou afirmaram que este item é inexistente
no local, 6 acham ‘Bom’ este serviço, e 0 ‘Muito bom’. Não existe tratamento de esgoto

814

na área, sendo ligado, muitas vezes ao sistema pluvial, que é despejado diretamente
no Igarapé do Passarinho.
A disposição adequada dos esgotos é essencial à proteção da saúde pública
e do meio ambiente. Segundo a FUNASA (2004), sob o aspecto sanitário, o destino
adequado dos dejetos humanos, visa, fundamentalmente, aos seguintes objetivos:
evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água; evitar o contato de
vetores com as fezes; propiciar a promoção de novos hábitos higiênicos na população
e promover o conforto e atender ao senso estético.
A qualidade do serviço de energia elétrica no gráfico 01c indica que 22 acham
‘Bom’, 5 acham ‘Ruim’ e em terceiro lugar apenas 3, acham ‘Muito bom’. Este serviço é
ofertado pela empresa AMAZONAS Energia, a qual fornece energia elétrica de forma
contínua e com poucas interrupções. Os moradores, no entanto, reclamaram do valor
da conta de energia.
O número de inundações diminuiu com o Prosamim segundo os moradores,
como no gráfico 01d mostra que 27 disseram ‘Sim’ e 3 disseram ‘Não’. O Prosamim
contribuiu para a diminuição de inundações na área, porém há locais em que casas e
ruas sofrem com inundações eventuais.
A qualidade das novas moradias, no gráfico 01e mostra que 25 acham ‘Bom’,
3 ‘Muito bom’ e 2 ‘Ruim’. Os próprios moradores foram os responsáveis para as
construções de suas casas em alvenarias, sendo que apenas alguns receberam
indenização do Estado.
A arborização da área conforme o gráfico 01 mostra que 23 acham ‘Bom’ a
arborização do local, 6 ‘Muito bom’ e 1 ‘Ruim’- que deveria ter mais árvores. Em relação
a este item, os moradores gostam da arborização das árvores que foram plantadas pela
ação do Estado e alguns moradores. Todavia, alguns moradores gostariam de mais
árvores na área.
Diante disso, as possibilidades de recuperação de canais urbanos que devolvam
a identidade do rio para a cidade são possíveis de serem realizadas pelo poder público
e com a participação da população. A figura 03 mostra uma ação do Prosamim com a
retirada dos resíduos sólidos de suas margens com o objetivo de recuperação ou parcial
recuperação dos canais fluviais em ambientes urbanos que ocorreu no dia 16/08/2017.
Além disso foi realizada a pavimentação das ruas e avenidas pela prefeitura de Manaus
chamada de “Obras de Verão”.
Figura 03: Ação do Prosamim com a retirada dos resíduos sólidos do leito e das margens do
Igarapé do Passarinho: (a) Gari sinalizando para o motorista do veículo em que estão retirando
os resíduos sólidos das margens do Igarapé; (b)Trator despejando o lixo dentro do caminhão;
(c) Laranjinhas e azulzinhos fazendo a limpeza e retirada dos resíduos sólidos da avenida
Passarinho; (d) Caminhão levando os resíduos sólidos até ao local de despejo.

Fonte: BRAGA, D. J, 2017.
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No entanto no mosaico da figura 04, pode-se observar novamente a disposição
de resíduos sólidos nas margens e dentro do igarapé do Passarinho. Ocorre a presença
de lixeira viciada, queimadas de resíduos sólidos em suas margens e acúmulo de
sedimentos formando barras laterais no ambiente fluvial. A presença de cadáveres
de animais e resíduos de dimensões elevadas são encontradas leito do Igarapé, que
demonstram a forma mais grave da falta de conscientização da população.
Figura 04: Disposição de Resíduos sólidos nas margens e dentro do Igarapé do
Passarinho, lixeira viciada e queimadas de resíduos em suas margens.

Fonte: BRAGA, D. J, 2018.

Neste contexto Cunha (2012), ressalta que no território brasileiro são inúmeros
os exemplos de formas de degradação ambiental que ocorrem nos ambientes fluviais,
rios e canais de drenagens, e cita como principais: alterações nas dimensões da calha,
proveniente de erosão das margens, assoreamento, provocados pela chegada de
maior volume de sedimentos. Nas áreas urbanas, o volume de sedimentos é acrescido
pela contribuição de lixo, dando origem à formação de bancos laterais, reduzindo a
capacidade de vazão do canal e favorecendo as inundações e degradação da qualidade
da água.
Essa realidade poderá ser minimizada com a ação estatal e a sensibilização dos
moradores no entorno. Além disso as escolas podem promover projetos que envolvam
as questões ambientais junto aos alunos e moradores da área, isso poderá ajudar na
preservação do igarapé do Passarinho.
Para SANTOS (1991) p. 15, “o exame do que significa, em nossos dias, o espaço
habitado, deixa entrever, claramente, que atingimos uma situação-limite, além da qual
o processo destrutivo da espécie humana pode tornar-se irreversível.” A paisagem
que vislumbramos no Igarapé do Passarinho, é a materialização de um instante da
sociedade que ali habitou.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário socioambiental presente na Sub-bacia do Passarinho é decorrente do
processo de urbanização acelerada sem acompanhamento de infraestrutura adequado.
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As consequências foram a retirada da cobertura vegetal que aceleram processos erosivos
e aumentam carga de sedimentos nos canais e perda de profundidade; lançamento
indiscriminado de esgoto causando a poluição dos cursos d’água; ocupações
espontâneas em áreas de encostas com o risco de desmoronamento ou nas margens
dos canais urbanos expostos ao transbordamento do canal; impermeabilização do solo
além do limite permitido em bacias hidrográficas, diminuído a infiltração; obras de
engenharias inadequadas nos canais e a perda do índice de sinuosidade; lançamento
de resíduos sólidos completam o cenário de destruição.
A pesquisa demonstra que as pessoas contempladas com as paisagens urbanas
transformadas pelo poder estatal, através do Prosamim, têm valorizado o seu domicílio
pelas melhores condições de infraestrutura. Do ponto de vista urbanístico, a cidade
fica mais aprazível; para aqueles que nada têm dá-se a esperança da inclusão.
O programa (Prosamim) apresenta uma boa alternativa como política pública
habitacional e qualidade de vida para os habitantes às margens do Igarapé do
Passarinho. As estratégias do governo para conter as formas sub-humana de moradia
como as palafitas, o mesmo tornou a vida dos ribeirinhos mais dignas e, na questão de
infraestrutura e a própria organização dos espaços urbanos.
A questão ambiental é pouco contemplada, onde o grande problema é a falta do
sistema de tratamento de esgoto, além da disposição adequada dos resíduos sólidos.
Portanto esta deve ser tratada com mais constância pelo Prosamim, que, em tese, se
propõe a cuidá-la.
O processo de sensibilização, de conscientização e conhecimento envolve todo
o processo de percepção ambiental presente na Educação Ambiental, despertando na
sociedade ações positivas que sensibilizem os indivíduos e educandos da importância
de se preservar o meio ambiente, contribuindo para um menor nível de impacto
ambiental e uma melhor qualidade de vida para as comunidades urbanas. As questões
ambientais não podem ser pensadas e estudadas de forma isolada, portanto, a natureza
não pode ser mais vista como algo externo ao homem ou da interação homem e meio,
pois é preciso inserir o homem dentro desta natureza, do qual faz parte.
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AS PATOLOGIAS NOS RIOS DA AMAZÔNIA
Michael Guimarães de Souza1
Ana Mara Cruz Lachi2
Adoréa Rebello da Cunha Albuquerque3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1. INTRODUÇÃO
Durante séculos, o homem vem tentando se adaptar aos elementos da natureza.
O surgimento das primeiras civilizações, a construção de cidades e o convívio
em sociedade, lhe proporcionaram muitas facilidades. Todavia, as condições de
sedentarismo, influenciariam mais tarde, no aparecimento das primeiras moléstias, que
logo foram associadas aos fatores naturais, como às fontes de água e principalmente ao
clima. Vestígios arqueológicos foram encontrados em diversas partes do mundo: Índia,
Egito, Grécia, Roma e principalmente nas ruínas das civilizações pré-colombianas,
onde havia a presença de um elaborado sistema de irrigação e coleta de dejetos, todas
essas evidências, de certa forma, estavam ligadas à saúde comunitária.
Devido aos achados arqueológicos estarem geograficamente isolados, é certo
que os cuidados empregados no controle de doenças relacionadas à água, não foram
incorporados por outras civilizações, o que provocou um aumento das doenças, em
civilizações ditas “modernas”. Uma prova desse fato teria sido a formulação da teoria
miasmática em Londres, onde a disseminação das doenças era atribuída às emanações
nocivas dos esgotos da cidade, em outras palavras, uma névoa que pairava sobre a
cidade ao desagradável e insalubre odor, eram as determinantes que causavam as
doenças.
A Teoria do Miasma é uma clara evidência, do total desconhecimento de
fatores que ocasionaram o surgimento de algumas doenças em cidades densamente
povoadas. No início do século XVIII, foi registrado um elevado número de epidemias
na Europa, por exemplo: sífilis, varíola, cólera, influenza, tifo e a peste negra. Esta
última manifestou-se de forma intensificada entre 1347 a 1351 estima-se que entre 40
milhões de pessoas morreram em decorrência de surtos e flagelos provocados por esta
moléstia responsável por dizimar um terço da população europeia, foi considerada a
maior epidemia na história das doenças (ROSEN 2006).
As novas abordagens, para manutenção do controle epidemiológico, advêm
de preocupações que incluem estratégias de planejamento que visem ao controle e
prevenção às doenças, estabelecidos por órgãos de Saúde Pública, em virtude do fácil
e rápido deslocamento das pessoas pelo mundo. Nestas condições, uma epidemia de
proporção localizada pode fugir deste controle e alcançar qualquer lugar do mundo
em questão de horas. Segundo ROSAS, (1974) “o problema está nas vias rápidas de
locomoção e na alta densidade populacional das grandes cidades”.
A propósito de uma reflexão sobre o problema das doenças na Amazônia, serão
apresentados a seguir os registros de enfermidades que atingiram esta região entre os
séculos XIX e XX.
1
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2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A colonização da Amazônia
Em razão do contexto anteriormente descrito, torna-se válido mencionar
que os colonizadores chegaram à Amazônia, para iniciar o processo de ocupação e
modificação do espaço até então considerado “natural” com um extenso histórico
patológico. Sabe-se hoje, que esse colonialismo se baseou na intensa exploração
humana e consequentemente no genocídio, deflagrando-se a resistência dos povos da
Amazônia. Alguns relatos de viajantes, impressionam pela presença de numerosas
tribos indígenas, residentes às margens dos principais rios desta grande bacia
hidrográfica. A exemplo deste fato, no livro Novo descobrimento do rio Amazonas,
Cristobal de Acunã (1994) faz um relato sobre essas diferentes nações indígenas, como
o citado a seguir:
Todo esse novo mundo, chamemo-lo assim, é habitado por bárbaros de distintas províncias
e nações. Essas nações ficam tão aproximas umas das outras, que, em muitas delas, dois
últimos povoados de uma se pode ouvir o lavrar da madeira das outras, sem que tal
vizinhança as obrigue a fazer as pazes, de vez que mantêm permanentes guerras entre si,
nas quais cada dia se mata e aprisiona um sem-número de almas (ACUÑA, 1994, p.20. 21).

A verdade é que, tudo que se conhecer sobre a Amazônia, está sobre justificada
desconfiança, principalmente do que diz respeito a números. Torna-se evidente que
essa imensidão amazônica, passa a falsa impressão de um vazio demográfico, em que
muitos autores escrevem sem conhecimento, sobre o real número das populações
indígenas no inicio da colonização (GALVÃO, 2003).
Na medida em que avança o processo de ocupação, há um declínio na população
indígena não só da região, mas, em todo o país. Segundo Blank (2000), em 1500 a
população indígena no Brasil era estimada em cerca de quatro milhões de pessoas. Em
1970 seus descendentes diretos não chegavam a cem mil (RASI, 2001). No último censo
oficial do IBGE em 2010, esta população foi estimada em 800 mil, destacando-se que
0,4% da população brasileira é formada por índios.
Algumas doenças até então desconhecidas pelas tribos indignas foras encaradas
pelos chefes tribais como castigos dos deuses. Esse massacre patológico se torna
inevitável à medida que avança o processo civilizatório sobre Amazônia. O fator
determinante para a colonização européia não seria basicamente o uso da força ou
uma possível domesticação dos índios, mas, sim uma imunodeficiência às doenças do
homem branco (GALVÃO, 2003).
2.2 A insalubridade dos rios e as patologias da borracha
O número de trabalhos acadêmicos e livros que fazem citação sobre a
insalubridade dos rios amazônicos, em especial sobre os rios Madeira e Solimões,
chega a ser expressivo (BATISTA, 1976; RASI, 2001; GALVÃO, 2003) o que não se sabe
realmente é qual a extensão do problema e que tipos de doenças são encontrados em
seus cursos, seja por viajantes ou pela própria população ribeirinha. Seria de grande
relevância uma pesquisa que investigasse as reais condições de insalubridades desses
rios.
Temos por base um relatório no qual Oswaldo Cruz, Afrânio Peixoto e Carlos
Chagas levantaram informações sobre as condições sanitárias da Amazônia. O relatório
de Oswaldo Cruz traz um destaque sobre a insalubridade do rio Madeira. Mas, não
há nenhuma preocupação de relacionar as doenças da região com os intensos fluxos
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migratórios. Essa possível falha contribuiu para o fortalecimento de uma discussão que
perdura até hoje sobre o grau de mortalidade atribuída aos rios amazônicos. Segundo
Galvão (2003) Oswaldo Cruz falou da relação da malária e do processo produtivo, mas
logo abandonou para insistir na calúnia da insalubridade.
O professor Robin Wright da Universidade de Campinas que conheceu a tribo
Baniwa, no alto rio Negro, diz que há muitos anos ocorreram as primeiras interpretações
do ponto de vista dos índios sobre os tipos de doenças e os mitos, que explicam como
tais doenças apareceram no mundo e nos rios da região, a insalubridade no contexto
da simbologia sagrada recebe o nome de panelas4.
As primeiras doenças reconhecidas pelos tradutores foram gripe, diarréia,
malária, coqueluche, sarampo, varíola e catapora. A malária na língua baniwa quer
dizer Koonami e segundo a tribo as doenças se originariam no início da vazante, em
espécies de panelas encontradas ao longo dos rios.
Verificando o passado amazônico pode-se observar que a proliferação de
algumas doenças não atinge unicamente as tribos indígenas, o processo de urbanização
e o intenso fluxo migratório contribuem para fixação de certas moléstias, distribuídas
na rede fluvial e urbana que a região apresenta (BATISTA, 1976).
A organização política e territorial na Amazônia brasileira é atribuída ao
conturbado processo de colonização, que fez com que sua configuração espacial
urbana adquirisse uma forma dendrítica com temporalidade desigual ao longo do
tempo (CORRÊA, 2006).
Entretanto no período que se estabelece entre 1850 a 1900 a região amazônica
se expressa por meio do processo de dinâmica espacial e econômica atribuída ao boom
extrativista da borracha, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Manaus.
Segundo Corrêa (2006), a expansão urbana de Manaus iria ocorrer devido uma
competitividade comercial com Belém, que com o passar dos anos aumentaria o fluxo
de capital e também o número de estrangeiros, que desembarcariam na cidade, várias
dessas pessoas adoeciam e morriam aqui pelas denominadas patologias da borracha
(Tabela 1).
Tabela 1. Óbitos ocorridos em Manaus por nacionalidade (1900-1901).

Fonte: LOUREIRO (2004). Org. Souza M, G. 2019.

Tendo em vista que o espaço da região é formado pelas interações sociedadeambiente e apresenta do ponto de vista epidemiológico, características variáveis em
relação ao restante do país para muitos pesquisadores locais, o clima dita as regras
4

O termo origina-se de lugares onde são encontradas poças de água parada, ou seja, a descrição é uma
referência aos igapós ou lagos de fundo, que armazenam água no período de cheia e se tornam verdadeiros criadouros de mosquitos em épocas de vazante dos rios.
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para as patologias que se instalam na Amazônia.
“Nos trópicos se extremam os fatores climáticos que, por toda a parte, regulam, modificam
e, de um modo geral mais estimulam os fenômenos vitais; e aí, portanto, melhor se
caracterizam modalidades geográficas da patologia cosmopolita” (CARLOS CHAGAS
1953, p 63).

O período da borracha estabeleceu-se por meio de uma contribuição importante,
o fato de explicar o modo como esse processo ocorreu no espaço antes “inalterado”
produzindo e reproduzindo determinadas doenças. A exemplo do tema, Batista (1976)
afirmava que “A patologia, portanto, está intimamente ligada não só à Geografia, com a
História o beribéri existiu e desapareceu, quando se modificaram as condições sociais”.
Dentre as denominadas patologias da borracha, chamam atenção em particular
para Manaus no final do século XIX e início do século XX, o paludismo e a tuberculose,
que fazem parte da lista das enfermidades prevalecentes na cidade, motivo de
preocupação para as autoridades competentes da época. A tabela 2.
Tabela 2. Causas de mortes mais frequentes em Manaus (1895-1914).

Fonte: PINHEIRO (2003). Org. Souza M, G. 2019.

Para alguns autores o processo de produção das doenças na Amazônia está
relacionado à fixação do homem à terra, às derrubadas de áreas maiores para o cultivo
e/ou aumento das áreas urbanas ocasionado pelas migração crescente, nos sucessivos
períodos e levantes econômicos, que com o passar do tempo criam condições perfeitas
para a disseminação de determinadas doenças (PINHEIRO, 2003; GALVÃO, 2003;
LOUREIRO, 2004).
Outro fator crucial citado por LOUREIRO (2004) contribui para uma identificação
mais ampla na disseminação das doenças na Amazônia, o transporte fluvial, que
aparece em diversos registros de epidemias registradas na cidade de Manaus e no
interior do Estado do Amazonas.
Varíola, sarampo e a malária foram às doenças mais comuns da região que estavam
diretamente ligadas à entrada de migrante nordestinos, que viajavam em condições
sanitárias precárias nas terceiras classes das embarcações, muitas vezes já doentes
desde suas regiões de origens, espalhando-as pelos seringais para onde eram enviados
(LOUREIRO, 2004, p.50).
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No livro “O complexo da Amazônia” Batista (1976) esclarece que o clima não
se constitui como fator predominante “Na verdade, as doenças na Amazônia não
decorrem diretamente do clima: algumas pragas sim, e nelas se incluem conhecidos
transmissores que se desenvolvem preferencialmente nas regiões quentes e úmidas”.
O que temos por desmistificar, é que o processo de formação das doenças
na Amazônia não pode ter como base inicial unicamente o clima na formação e
disseminação de determinadas moléstias. Muitas patologias na região são atribuídas
ao próprio fluxo de migração oriundo de vários outros estados, o que acabou por
atribuir a região uma complexa relação de fatores na caracterização e proliferação de
determinada doença.
Dentre as doenças que prevaleceram em Manaus, no início do século XX, a
tuberculose foi o motivo de maior preocupação dos sanitaristas. Com o passar dos
anos os casos de tuberculose tendem a se manter em patamares elevados com um alto
nível de letalidade, pode-se destacar o período histórico caracterizado como tempos de
crise, as doenças se proliferam pela cidade em virtude do colapso de serviços básicos
para a população (BATISTA, 1984; OLIVEIRA, 2003).
A vocação exportadora da borracha e as formas de financiamento chegaram
ao ponto de converter a libra esterlina em moeda nacional. Mas a crise da borracha
ocasionada pela expressiva produtividade dos seringais asiáticos fez a cidade de
Manaus perde aos poucos o título de Paris dos Trópicos uma vez que, o vultuoso fluxo
de capital e os impostos muitas vezes, pagos em libras esterlinas já não corriam mais
pela cidade (OLIVEIRA, 2003).
Com isso, em Manaus se apresentou o período de “trevas”, onde a decadência
da borracha trouxe consigo não só a estagnação das relações econômicas como
também, o agravamento das doenças em uma população carente, por infraestrutura,
sem condições de manter as necessidades mais básicas.
Segundo Batista (1984) seguiu-se na cidade em Manaus de 1914 até a década
de 30, uma depressão econômica tamanha que a “terra da promissão” passou a ser a
“terra da precisão”.
A partir desta recessão econômica as indústrias extrativistas e o comércio
entraram em vertiginosa decadência; escassearam-se as rendas públicas, o padrão
de vida baixou tanto, que nivelou ricos e pobres, sob um colapso econômico que se
estendeu até meados de 1938, em um cenário de extrema pobreza da época, descrito
por Batista ao observar as condições de moradia.
“Se traduzem essas péssimas condições atuais de vida, em habitações malsã, casa, ou
cubículos sem luz nem ar, de uma, duas, peças onde se alojam, promiscuamente, cinco,
seis, dez pessoas, crianças e adultos doentes, não precisamos ir longe: os bairros do Giráu,
Matinha e Educandos ficam a dois paços da cidade. Atentai, senhores no panorama mal
conhecido da miséria que campeia nessa cidade, cujo o nome paradoxalmente, que dizer
cidade do ouro”(BATISTA1984).

Por volta de 1920 estimava-se para Manaus uma população de cerca de 75 mil
habitantes. Com o declínio extrativista da borracha, a cidade teve que se adaptar aos
novos tempos e os investimentos foram direcionados a outros produtos extrativistas,
como madeira, castanha do Pará, peles de animais, sementes oleaginosas, essência de
pau-rosa, fibras tropicais, juta e malva (LOUREIRO, 2004).
Do ponto de vista populacional, a cidade de Manaus passa a apresentar um
elevado crescimento durante os anos de 1960, devido à implantação da Zona Franca,
que teria atraído imediatamente para a capital um intenso fluxo migratório oriundo do
próprio estado (BENCHIMOL, 1981).
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Nesse período, o tamanho da área urbana duplicou-se ocasionando um
crescimento desordenado e aquecendo o setor econômico da especulação imobiliária.
Este aspecto associou-se a uma população que anteriormente estava empregada
nos seringais e, com o declínio e abandono destes locais, viu na cidade uma nova
esperança de mudar de vida. Sendo assim, em 1980, Manaus apresentou a maior
população urbana entre as capitais brasileiras (SANTOS 2003). As taxas demográficas
desta cidade foram quadruplicadas entre 1970-1980. Este crescimento correlaciona-se
principalmente à criação da Zona Franca de Manaus (BENCHIMOL, 1981).
Gráfico 01. Crescimento demográfico na cidade de Manaus entre 1950 e 1980.

Fonte: IBGE. Org. Souza M, G. 2019.

Com implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM), o comércio de artigos
importados atinge o ápice das relações comerciais. Em seguida, a construção do Polo
Industrial de Manaus (PIM) onde se concentram as fábricas representantes do mundo
capitalista, transformam a situação de crise e estagnação, em esperança de emprego
e geração de renda. Manifesta-se desse modo, na capital do Amazonas um súbito
crescimento demográfico, no qual a taxa populacional de 200 mil habitantes na década
de 1960, atinge 900 mil nos anos de 1980 e, finalmente, 1,5 milhão em 2002 (MARIO,
1990). Entre as décadas de 1960 e 1970 o crescimento demográfico em Manaus foi de
115%.
Não há nenhum arquivo público na cidade de Manaus que tenha dados precisos
sobre o período de maior crescimento da cidade, relacionado com os números de casos
notificados de doenças. Foram encontradas apenas citações de trabalhos isolados
referente às décadas de 1960, 1970 e, 1980 período em que o desenvolvimento da cidade
se intensificou, e consequentemente, ocorreu aumento no número de casos notificados
e óbitos das mais variadas patologias.
Segundo Campos (1984), que desenvolveu estudos sobre a morbidade na cidade
de Manaus, o período de 1980 a 1982, se destaca pela maior incidência de registros
associados à tuberculose com 3.529 notificações. Em menor representatividade estão
os casos de meningite, febre tifóide, difteria, tétano, raiva e poliomielite. Estes dados
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se referem apenas aos casos notificados, deixando por imaginar os números de casos
não registrados e os óbitos.
A aceleração desse processo de concentração populacional em Manaus prossegue
pelas quatro décadas seguintes, o que vai refletir numa desorganização do espaço
urbano, e 40 anos depois Manaus ainda apresenta enormes desafios relacionados à
melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.
CONCLUSÃO
Devido à diversidade de ambientes únicos reunidos no espaço amazônico,
a interação sociedade e ambiente, possuí características diferenciadas do restante
do país. Para uma analise das reais condições saúde da população ribeirinha e
consequentemente suas necessidades se faz necessário a compreensão do processo de
formação e modificação do espaço ao longo do tempo.
As interações sociedade, ambiente, e uso da terra devem ser trabalhadas
para propor respostas sobre o processo de disseminações das doenças na região. O
crescimento das cidades e a modificação das paisagens “naturais” ocasionadas por
um estilo de vida inadequado à relação de harmonia com o meio ambiente deflagra a
degradação dos rios e consequentemente a uma proliferação de doenças que persiste
ao longo da história na Amazônia.
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O PROCESSO DE OCUPAÇÃO URBANA DO IGARAPÉ DA CACHOEIRA GRANDE
SÉCULOS XIX E XX
Ana Mara Cruz Lachi1
Michael Guimarães de Souza2
Adoréa Rebello da Cunha Albuquerque3
Eixo: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas.
1. INTRODUÇÃO
No final do século XIX, a paisagem da cidade de Manaus evidenciava, como um
marcante traço geográfico, a densa rede de igarapés que modelava a geomorfologia
local de seu território político-administrativo. A hidrografia daquela época era dotada
de importância social e cultural muito forte, evidenciando-se sobre o modo de vida
de seus habitantes. As longas e abundantes vertentes, longe de serem encaradas como
obstáculos, contribuíam para a fertilidade das terras, rocinhas, sítios, plantações e
chácaras. Durante aquele período, a existência dos igarapés se moldava à essência da
cidade, formando um conjunto de elementos que constituíam sua arquitetura (VALLE,
1999).
A organização territorial da cidade de Manaus foi elaborada em fases distintas que
visaram planejar o espaço urbano, de Vila à Capital da região, visto que os governantes
Provinciais precisavam atrair recursos econômicos para o desenvolvimento da cidade.
As políticas adotadas investiram na modernização urbana, ao elaborar leis para
garantir o direito de ordenar as transformações da cidade que ainda se apresentava
“atrasadas”. A intenção era transformá-la em uma cidade limpa, bonita e moderna,
“preservando” a beleza natural para a época. A existência de muitos igarapés remeteu
à necessidade da construção de aterros, para canalizar os rios e dar lugar a novos
espaços como ruas, praças, jardins e avenidas.
Com a economia favorável pela exploração e comercialização da borracha, os
igarapés, antes vistos como parte da morfologia natural da cidade, começavam a ser
encarados como um empecilho ao desenvolvimento econômico da região. Inicia-se,
dessa forma, o processo de reestruturação urbana num período conhecido como Belle
Époque, marcado pela modificação da morfologia fluvial de alguns igarapés como
estratégia de modernização e de “embelezamento” à cidade e à produção de uma
nova sociedade recém-chegada ambientada em prédios arquitetônicos e ostentosos
(MARREIRO, 2007).
A bacia hidrográfica Cachoeira Grande é um dos mananciais hídricos que resistiu
ao progresso histórico do urbanístico Provincial, do boom econômico da borracha a
Zona Franca e aos PROJETOS urbanos (PROSAMIM). Até meados do século XIX, a
paisagem desse igarapé manteve-se praticamente inalterada, estabelecendo-se, de
certo modo, os limites pela construção da Ponte de Ferro sobre o canal.
O Saneamento de água em Manaus foi o principal marco do século XIX, em
decorrência da construção da Estação D’Água da Cachoeira Grande, considerado o
1
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maior investimento do Brasil Imperial na região Norte, transformando o saneamento
da cidade no principal protagonista das políticas imperiais de Dom Pedro II.
A partir do século XX, a cidade passa por grandes transformações (social,
econômica, cultural e ambiental). Após o período áureo da borracha, Manaus passou
por uma estagnação em sua economia, refletida no crescimento populacional, até
a implantação da Zona Franca. A criação do Distrito Industrial, na década de 1970,
remete aos novos impactos ambientais nos rios urbanos, especificamente na Bacia da
Cachoeira Grande.
O fluxo migratório se intensificou na cidade, elevando os índices populacionais
em mais de 300% em apenas 10 anos. Em uma década, salta-se de 311 mil habitantes,
em 1970, para 1 milhão de habitantes na década de 1980. Foi o maior crescimento
populacional ocorrido na cidade em um curto espaço de tempo, sendo a migração
um fator relevante no processo de ocupação do solo. Pela falta de políticas públicas
direcionadas à habitação, uma parte desse contingente ocupou as margens dos igarapés
e estimulou o processo de ocupações irregulares em áreas particulares.
2 DESENVOLVIMENTO
No Brasil, parte dos municípios situados em regiões metropolitanas projetou
programas de políticas territoriais urbanas sem reconhecer a importância dos recursos
hídricos na paisagem local. Em Manaus, não foi diferente, e o processo de formação
territorial municipal sem ordenamento e planejamento no uso do solo urbano ainda
sacrifica a qualidade dos rios urbanos.
De acordo com Albuquerque (2012), as bacias hidrográficas representam a área
de captação de um recurso fundamental para a vida humana, a água. Este recurso
é forte atrativo para diversos tipos de atividade como: irrigação, lazer, navegação,
energia, uso doméstico, moradia e outras. Nessa perspectiva, a disponibilidade da
água, enquanto recurso, propicia a ocupação da bacia hidrográfica praticamente por
toda a extensão territorial.
Entender as ações de aterramento, canalizações para saneamento, desvio de
curso e formas de ocupação irregular sobre o Igarapé da Cachoeira Grande requer a
análise do processo histórico da urbanização de Manaus, não apenas pela pavimentação
de ruas, fundações de bairros ou adensamento populacional, mas pela necessidade
e intenção de transformar Manaus em uma cidade próspera. Nesse contexto, as
transformações arquitetônicas impuseram alterações aos rios urbanos, redesenhando
um novo padrão de drenagem e modificando as relações da sociedade com os rios.
O processo de aglomerado urbano na região se tornou evidente na metade do
século XIX, com início do primeiro ciclo da borracha, o qual, por seu valor econômico,
atraiu vários fluxos populacionais que se instalaram ao longo dos rios situados em área
urbana. Durante essa fase, vários estrangeiros historiadores, naturalistas e cronistas,
fizeram registros sobre a cidade, considerando-a rústica, atrasada, com relevo irregular,
igarapés, ladeiras, morros e a arquitetura de influência indígena.
Para Aranha (1897), a paisagem de Manaus foi descrita como o núcleo urbano
sobre uma pequena superfície, circundado e limitado por dois igarapés, o da Cachoeira
Grande, localizado no lado oeste e o Igarapé da Cachoeirinha no lado leste, ao norte
da floresta, um local denominado Campinas. O início da urbanização de Manaus se
deu de forma bastante restrita, ocorrendo, sobretudo, nos limites da orla fluvial do rio
Negro e de seus afluentes.
Azevedo (2008) menciona que o primeiro grande ciclo econômico vivido no
Estado do Amazonas — o período da borracha — trouxe para Manaus a concepção da
cidade Belle Époque, onde os rios — obstáculos ao desenvolvimento — deveriam ser
aterrados. O apogeu da borracha foi passageiro, pois as sementes da seringueira, levadas
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para fora do Brasil, foram exploradas por outros países, favorecendo a decadência da
economia manauara. Assim, os fluxos migratórios manifestam-se a partir das áreas de
extração de borracha em direção à cidade, aumentando os problemas habitacionais,
pelo grande número de moradias precárias, localizadas às margens de igarapés.
Ainda segundo Azevedo (2008), no segundo grande ciclo econômico —
Zona Franca de Manaus (ZFM) — mais uma vez os igarapés tornaram-se obstáculo,
não por impor limites físicos à cidade, mas pela forma de ocupação, destoante da
imagem da cidade concebida pelo poder público. A Zona Franca consiste no projeto
político/econômico direcionado para atrair investimentos externos e promover o
desenvolvimento regional. Durante a implantação desse projeto na cidade de Manaus,
ocorreu súbito crescimento demográfico, desenvolveu-se o comércio de importados e
foi construído o polo industrial, que sustenta o desenvolvimento do Estado.
Os programas de arquitetura urbana projetados para Manaus continuaram a
proporcionar mudanças na paisagem local, e o governo estadual, na primeira década
do novo milênio, 2000, criou o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus
(PROSAMIM), através do qual a implementação previa a remoção dos moradores
dessas áreas e seu reassentamento em áreas periféricas e/ou apartamentos construídos
em solo criado nos entornos dos igarapés, que seriam revitalizados.
Segundo Bentes (2005), por sua vez, salienta que a ocupação das áreas dos
igarapés/canais passou a constituir-se não só um estilo de vida, mas sobretudo a
única alternativa que a população pobre encontrou para a garantia do direito à cidade,
ocupando também terrenos públicos e particulares e transformando essas áreas em
espaços de reprodução social à margem do sistema legal de propriedade e da legislação
urbana, edificando áreas de visibilidade da pobreza.
2.1. A área de estudo no contexto do abastecimento de água de Manaus
A Bacia da Cachoeira Grande localiza-se na Zona Oeste de Manaus, entre as
coordenadas:
S 03°0’13.5’’ W 59°55’24.0”, S 03°5’6.4” W 59°57’29.5”, S 03°1’56.6” W 60°0’55.5’’,
S 03°6’54.4” W 60°3’28.4”. sendo a extensão entre as faixas de montante e jusante
de 18 quilômetros. Cerca de 40 canais, entre pequenos e médios, compõem a rede
hidrográfica, drenando uma superfície de 66,02 km2. Entre os limites da Cachoeira
Grande, estão os bairros São Geraldo e São Jorge, na Travessa Arthur Bernardes, com
uma área de 37,37 km2, além dos tributários, Igarapés dos Franceses e Mindú. (Fig. 1).
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo

Fonte IBGE, 2019. Org. Mateus Queiroz 2019.

A área que corresponde ao perímetro da bacia hidrográfica da Cachoeira Grande
abriga, nos dias atuais, as ruínas do monumento onde funcionou o antigo reservatório
de água de Manaus, durante o Império até o primeiro Ciclo da Borracha. À época,
esse curso de água correspondia ao limite da cidade pelo setor oeste — conforme os
registros de plantas da cidade e referenciais teóricos — diferenciavam-se dos demais
pela exuberância das florestas ali situadas. Águas cristalinas com grande volume
compunham seus limites e, mesmo no período de seca, o leito hídrico mantinha-se
com nível estável, percorrendo todo o lado oeste da cidade até a Praça General Osório,
onde atualmente localizam-se o Colégio Militar e a Praça da Saudade. SOUZA (2014).
2.2 O processo histórico-geográfico de construção do reservatório
Em 1822, o presidente da Província, Dr. José Lustosa da Cunha Paranaguá,
mandou proceder os estudos para o abastecimento d’água potável à capital, assim
foram explorados os seguintes mananciais: fonte do Mocó, fonte da Castelhana,
Igarapé da Cachoeirinha e Igarapé da Cachoeira Grande.
De todos os mananciais explorados para abastecimento de água na cidade, o
que não apresentou problemas como distância de abastecer o centro da cidade ou
má qualidade d’água comprometida na época da cheia do rio Negro foi o Igarapé da
Cachoeira Grande, o qual sobe, a princípio, em direção norte, por uns três quilômetros,
até a cachoeira, seguindo para cima em direção nordeste, contornando a cidade em
grande parte do seu curso. SOUZA (2014).
A água é límpida, tem uma temperatura média de 24º centígrados, sabor
agradável, dissolve bem o sabão, coze os legumes e não apresenta vestígios sensíveis
de matérias orgânicas ou terrosas em dissolução. O volume das águas no tempo da
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seca é de oito milhões de litros diários, elevando se a dezessete milhões de litros por
ocasião das chuvas.
Pensava o engenheiro encarregado dos estudos, Dr. Lauro Baptista Bittancourt,
que a quantidade d’água necessária para o abastecimento da cidade, naquela época,
podia ser fixada em quinhentos mil litros diários, calculando-se a população de Manaus
em dez mil habitantes e dando-se a cada um cinquenta litros diários, o que se reputava
suficiente para os usos domésticos.
Em 1952, no mandato do Governador Álvaro Maia, foi inaugurada a primeira
ponte do São Jorge, denominada “Engenheiro Lopes Braga”, ligando o bairro à cidade.
Em julho de 1893, realizou-se a cerimônia da colocação da primeira pedra da represa
do Igarapé da Cachoeira Grande, junto à queda de água, inaugurada em 1888, (Fig. 2),
totalizando a obra cerca de 105 metros de comprimento, sendo as características da água
descritas como cristalinas e potáveis, diante de vários igarapés que ali desaguavam
como Mindú e Franceses.
Figura 2 - Represa Cachoeira Grande (1888).

Fonte: Álbum do Amazonas 1901-1902

Com a expansão urbana na cidade de Manaus, o espaço modificou-se
principalmente na paisagem natural, existente de modo expressivo nos igarapés. Assim,
“novos territórios” espaciais surgiram frente às demandas geradas por contingentes
de imigrantes estrangeiros e de outros estados do território nacional, atraídos pela fase
áurea da borracha. Consequentemente, a cidade passa a ser ocupada nos setores leste
e norte, correspondentes ao entorno do Igarapé da Cachoeira Grande.
Logo o abastecimento de água tivera que aumentar, precisando de modificações
no sistema de bombeamento para uma distribuição regular à cidade de Manaus. A
aquisição de novas bombas era uma necessidade que se impunha para um serviço
regular de abastecimento. Toda a água fornecida à cidade vinha de um só manancial
ou dos mananciais que formam o Igarapé da Cachoeira Grande, e esses estavam
sendo afetados pelo corte de madeira para uso particular ou venda de carvão para a
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população local, comprometendo a pureza de suas águas, além do aparecimento de
doenças sobre a população.
Segundo SOUZA (2014), o governador Dr. Constantino Nery, em sua mensagem
lida perante o Congresso dos Representantes, em 10 de julho de 1905, já dizia que,
“sendo a distribuição das águas um dos serviços incumbidos às Obras Públicas, lembra
ao Dr. diretor de Obras Públicas, engenheiro Estellita Jorge, como medida de proteção
aos mananciais da Cachoeira Grande, a limpeza deste igarapé, bem como uma lei que
impeça o desbastamento das matas que lhe são adjacentes. O carvão consumido nesta
cidade é, em grande parte, tirado dessas matas e tem-se verificado que a diminuição
das águas é resultante da falta de sombra protetora que este desbravamento produz.
Penso, portanto, que uma lei que proibisse a devastação das árvores nestas terras, fora
medida assas proveitosa”.
Estas intervenções vieram acompanhadas pelas determinações divulgadas
pelos Códigos de Postura, definindo os usos e apropriações dos igarapés, favorecendo
a construção simbólica de negação e de desprezo destes elementos em relação às
vivências e às sociabilidades que a população apresentava. Os projetos arquitetônicos
da cidade moldam-se à modernidade ao permutarem a paisagem natural pela
civilidade, sugerindo mudanças culturais na lei, nas práticas e nos costumes, vão
projetando novas formas de uso e de apropriação dos igarapés.
Outro fato relevante foi que a população, excluída das oportunidades que a
modernidade colocou, já se apropriava dos “arrabaldes”, antes mesmo que este
processo de exclusão fosse evidenciado com as grandes transformações da cidade, como
nos bairros de Educandos, fundado em 1856, com a implantação do Estabelecimento
dos Educandos e Artífices, e São Raimundo, que teve sua ocupação iniciada em 1849,
quando o governo do estado doou ao Seminário São José o terreno que foi incorporado
ao patrimônio da instituição religiosa, pois os lados lestes e norte já apresentavam
forte ocupação populacional. GROBE (2014)
A atividade do cotidiano dessa população acontecia na relação com os igarapés.
Mestiços, mamelucos, negros, portugueses e um número reduzido de imigrantes
nacionais e estrangeiros, proporcionavam sua sobrevivência e os modos de viver,
fazendo parte da cultura local, prevalecendo os saberes, as formas de lazer e de
sobrevivência, vinculados às tradições e à cultura indígena.
Segundo Oliveira (2003- p.149), os igarapés eram lugares da festa e dos
aconteceres, significando feixes de possibilidades que ensejavam o controle e a
apropriação do espaço e o domínio do tempo pelos seus segmentos populares, em
parte porque esses espaços escapavam ao controle das estruturas de poder, visto que
não necessariamente faziam parte do lazer da elite extrativista.
As transformações de vários mananciais da paisagem urbana de Manaus, entre
os séculos XIX e XX, ocorreram de maneira heterogênea, sob contradições sociais que
incluíram a apropriação do espaço a ser ocupado, como reflexo das desigualdades
sociais, concretizadas em desigualdades socioespaciais na superfície da cidade. Iniciase, dessa maneira, o paradigma do conflito socioambiental dos dias atuais no século
XXI, em parte enfatizado por governantes, que ignoram a cultura da importância de
preservar os rios e os igarapés ainda existentes no espaço urbano da cidade de Manaus.
As ações do estado atual visam à implantação de projetos de saneamento como
respostas e soluções, ou seja, buscam os interesses do capital elitizado, assim o fora
também no passado. No presente, o “Código de Postura”, hoje tratado como “Políticas
Públicas”, almeja a resolução de conflitos de uso, risco de enchentes, poluição,
veiculação de doenças, entre outros fatores produzidos nesse espaço, implantando
programas que nem sempre consideram a importância da preservação dos recursos
hídricos.
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No caso do Igarapé da Cachoeira Grande, a população, que ali habita de modo
irregular, enxerga o igarapé como “problema”, sem valor ambiental. Neste contexto,
Ana Fani Carlos, (2001-p. 16), ao estudar a cidade, descreve-a enquanto locus e produto
da existência humana. Para a autora, enquanto a sociedade produtora e criadora do
espaço urbano o vivencia, o “valor de uso” é atrelado à dominação do capital, que passa
a redefinir por completo as relações sociais e seus espaços estruturantes, dominada
pelo poder e intenção do capital, revelando-se pela perspectiva da troca. Assim, a
mobilização do espaço tornou frenético o fluxo do capital, produzindo a destruição
dos antigos lugares em função da realização de interesses imediatos em nome de um
presente programado e lucrativo, trazendo como consequência a mudança de usos e
funções de áreas que passam a fazer parte do fluxo do valor de troca.
As construções em palafitas são ainda, para essa população atual, adaptáveis
tanto aos períodos das cheias, em épocas de inverno, quanto nos períodos das secas, a
exemplo da foto registrada no período da vazante e cheias (Fig. 3).
Figura 3. Igarapé da cachoeira grande. (a) período de seca Jan/2019. (b) período de
cheia Jun/2019.
(a)

(b)

Foto: Lachi, 2019

A moradia em áreas inundáveis se espalhou para além do centro ou de áreas
próximas (a) toda zona urbana de Manaus. Atualmente, o Igarapé da Cachoeira Grande
está tomado por essa modalidade de habitação, entretanto, a cidade continuou sendo
foco de explosão demográfica, causando novas pressões em determinadas áreas da
cidade e principalmente nos igarapés de Manaus.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância de entender as relações da nossa sociedade com o ambiente,
hoje é um problema que se coloca como prioritário no pensamento das cidades, ao
demonstrar que as ações e as intervenções urbanas devem encontrar soluções que
reinventem novas formas de se relacionar com seu patrimônio natural e cultura, o que
implica rever as próprias concepções acerca do homem e suas sociabilidades diante
do ambiente, presentes em nossa cultura através da nossa história, onde nossos rios,
igarapés ainda fazem parte do nosso espaço natural Amazônico.
O pensar o urbano deve incluir o risco como elemento do conteúdo das
paisagens e da realidade de muitos; um problema oriundo de processos sociais e
não naturais que são potencializados ou o ponto crítico, o momento de ruptura de
determinado momento, a fragilidade das políticas públicas. É tratar a bacia como um
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sistema integrado e não segundo os grupos sociais e econômicos que a compõem. Pelas
disparidades desse tratamento na bacia, vemos localidades com inúmeras ocorrências
registradas pela Defesa Civil e em outros bairros não haver tanta concentração de
eventos.
Diante de tantos fatores que causam conflitos socioambientais, não apenas
na Bacia da Cachoeira Grande, mas em outros Igarapés de Manaus, é necessário
pensar soluções que priorizem uma Política Pública, com plano diretor municipal, e
implementação da Lei no 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SIGRH).
Assim, apresentar um resumo da atual situação dos recursos hídricos, no
mundo e no Brasil, e como essa situação é tratada no âmbito global, com destaque
para os comitês de bacias hidrográficas faz-se relevante, para que sejam discutidos os
conflitos socioambientais na condução desses comitês e os problemas de interface com
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), instituído pela
Lei no, de 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e, dessa forma, promover o Planejamento e
Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DOS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS
GERADOS NA LAGOA DA FONTE DOS PADRES DEVIDO AO PROCESSO DE
ANTROPIZAÇÃO EM SEUS ENTORNOS ALAGOINHAS-BA.
Larissa Lorrayne de Oliveira Martins1
Alarcon Matos de Oliveira2

Eixo 3: Planejamento e gestão de bacias hidrográficas.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, muito se discute a respeito da preservação dos recursos hídricos,
existe uma constante preocupação social em buscar alternativas que amenizem e/ou
eliminem as consequências das ações humanas sobre o meio ambiente. Apesar de não
existe desenvolvimento urbano sem pressão sobre os sistemas ambientais, é possível
desenvolver com menor pressão, ou seja, utilizando o eco desenvolvimento.
Diante desse cenário, um dos sistemas e geossistemas que mais sofrem com
os efeitos da poluição são ambientes lacustres, tal recurso é de grande importância
para a reprodução de alguns seres vivos, bem como a interação ecológica com outros
ecossistemas maiores, como, por exemplo: os rios.
A cidade de Alagoinhas (Figura 01) é conhecida pela qualidade da sua água
subterrânea, além das lagoas, riachos e rios que estão contemplados pela Bacia
Hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe possuindo segundo o INEMA, cerca
de 18.015 Km2 e atendendo uma população estimada em 3.742.632 habitantes, devido
a essa qualidade existem hoje grandes indústrias nacionais e internacionais instaladas
na cidade, podendo somar ao crescimento econômico e social de Alagoinhas.
Entretanto, a antropização decorrente desse crescimento urbano desordenado
afetaram as lagoas da região e em especial a Lagoa da Fonte dos Padres, que se encontra
totalmente poluída devido ao despejo de esgoto doméstico, descarte de resíduos,
dentre outros contaminantes. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo quantificar
os impactos ambientais antrópicos decorrente do crescimento urbano, além apresentar
as consequências para esse corpo hídrico. Como ressalta TUCCIMOTA (2008). A
urbanização tem efeitos negativos sobre os recursos hídricos; o ciclo hidrológico; as
variações climáticas; as cheias naturais dos rios; nos usos e ocupações do solo e; no
balanço hídrico (TUCCI, 2007; MOTA, 2008).
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Figura 01. Mapa de Localização da região da Lagoa Fonte dos Padres

2.

METODOLOGIA

As etapas desse artigo apresentam-se em três fases: revisão bibliográfica,
pesquisa de campo para identificação dos resíduos sólidos descartados nos entornos
da lagoa, além de conversas com alguns moradores e órgãos ambientais e municipais
responsáveis pelo assunto abordado.
O objetivo da revisão bibliográfica é o aprofundamento teórico sobre o assunto
abordado além da confiança na escrita sustentada pelas fontes consultadas.
A visita de campo é de grande valor para corroborar a escrita do artigo, uma
vez que as imagens registradas foram aqui anexadas para o maior entendimento dos
leitores acerca dos resíduos sólidos encontrados e o risco que os mesmos oferecem ao
recurso hídrico.
A fim de apresentar um resultado assertivo no artigo realizamos visitas em
campo para entrevistar alguns moradores mais próximos à área, com o objetivo de ouvir
dos mesmos quais os principais problemas ambientais e sociais existem atualmente na
Lagoa da Fonte dos padres, uma vez que, uns dos principais causadores pela poluição
desse recurso são os próprios habitantes principalmente pelo descarte incorreto de
resíduos sólidos e despejo de efluentes.
Por último e não menos importante, ouvimos o órgão ambiental e os Engenheiros
da secretária de serviços públicos da cidade (SECIN), a respeito das possíveis soluções
que devem ser implantadas para a recuperação da Lagoa e seus entornos.
3. CARACTERIZAÇÕES GEOAMBIENTAL
Próximo a Lagoa Fonte dos Padres a vegetação existente encontra-se em
Estágio inicial de regeneração, predominando espécies arbustivas, subarbustivas
e Herbáceas representadas por espécies das famílias Asteraceae, Fabaceae, M,
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alvaceae e Verbenaceae, oportunistas e ruedores. Lima Consultoria, (2018). Devido ao
desmatamento para a construção de residências consequentemente ocorreu o processo
de assoreamento, o que resultou na ausência da visualização clara do espelho d’água,
entretanto, evidencia-se a presença de descarte de resíduos de construção civil em
alguns pontos, como retrata a Figura 4B.
Para apresentarmos com maior precisão a situação física dos seus entornos da
Fonte dos Padres bem como o uso e ocupação do solo, foi utilizado quatro espécies de
mapas, Geológico, Geomorfológico, Solos e Vegetação, com objetivo de apresentar as
inúmeras vertentes antrópicas e ecológicas existentes, para isso utilizamos os dados
existentes no SIGBAHIA, como mostra a Figura 2, abaixo.
A característica geológica na região da lagoa Fonte dos Padres compreende a
formação Aliança e Sergi, aflorando na borda esquerda da lagoa constituída por pleitos
associados com arenitos conglomerados (GONÇALVES, 2008). Esta formação foi
depositada no sistema flúvio lacustre e o ambiente de escassez hídrica, são depositadas
sobre a Formação Aliança composto por arenitos finos a conglomerados, depositados
por sistemas fluviais com posterior retrabalhamento eólico (NASCIMENTO, 2012).
Na porção direita da lagoa está à formação Marizal composta por conglomerados,
arenitos, folhelhos e calcários associados a sistemas aluviais (NASCIMENTO, 2012). Essa
composição geológica é reforçada pela falta de movimentação do relevo que na região
da lagoa é caracterizado pela presença de formas dissecadas e aplainadas embutidas
pelos constantes círculos erosivos. A combinação: geologia, geomorfologia, pedologia
e clima implica no tipo de solo que na borda esquerda é o neossolo quartizarênico
tem a característica de ser hidromórfico pela proximidade do corpo hídrico com altos
teores de matéria orgânica, cor escurecida com a presença de sedimento aluvial. Na
margem direita é o argissolo vermelho-amarelo distrófico esse tipo de solo dificulta a
infiltração de água tornando suscetível à erosão com camada humedecidas ao logo do
período favorecendo o aparecimento de doenças (Embrapa).
Figura 02. Mapas: geológico, geomorfológico, solos e vegetação, destacando a região
da lagoa Fonte dos Padres.
Geologia
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3.1 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DO ENTORNO DA LAGOA
Muito se tem discutido sobre percepção ambiental dentro das ciências
ambientais e na perspectiva da História Ambiental a reconstrução do passado da
Natureza. Devido a isso é possível construir um diagnóstico robustos sobre o futuro
dos sistemas ambientais. No entanto, para o diagnóstico preliminar a reconstrução
do passado e presente em consonância a percepção da população sobre o ambiente é
fundamental para o correto diagnóstico, salientando que em muitos casos é a própria
população agente causador dos impactos, impulsionados pelas ausências de políticas
públicas efetivas que protejam os sistemas ambientais, bem como os principais afetados
quando o sistema entra em desordem.
Partindo dessa perspectiva, observando que a lei municipal de número
1.423/2001 afirmar que “São áreas de preservação ambiental todas as lagoas, fontes
e riachos da cidade de Alagoinhas-BA”. Embora exista essa lei a fiscalização assim
como em todo o Brasil é incipiente, implicando que a Fonte dos Padres está totalmente
antropizada, devido ao adensamento populacional no seu entorno o que antes não
existia segundo o relato dos moradores de comunidades residentes em áreas próximas
a lagoa no bairro Alagoinhas Velha/Jardim Petrolar, ainda segundo entrevista com
a população ribeirinha, a maior parte desse recurso hídrico antes do crescimento
populacional nos entornos apresentava certa qualidade visual, além disso, a água era
limpa possibilitando o acesso para banho, pesca lazer e outros afins, todavia, esses fatos
só podem afirmar do ponto de vista visual dos moradores, já que não havia amostras
de água para análise laboratorial.
Embora exista esse adensamento populacional a lógica do desenvolvimento
urbano obedeceu a lógica capitalista, empurrando as populações menos favorecidas
economicamente a regiões de fragilidades ambientais, para o caso de Alagoinhas
são regiões de nascentes e lagoas, ou seja, corpos hídricos. Portanto, o adensamento
populacional não veio acompanhado de infraestrutura urbana, existindo poucas
residências ao redor considerando possuidoras de redes coletoras de esgoto, outras por
meio de ligações clandestinas, por exemplo, despejam o esgoto bruto no corpo hídrico
através dos canais de drenagem de redes pluviais (Figura 03 A e B). Além disso, existe
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), construída e operada pela autarquia
municipal SAAE, empresa responsável pelo fornecimento de água e tratamento de
esgoto na cidade de Alagoinhas-BA que segundo (MORAES et al., 2005) a ETE está
localizada ao lado da lagoa com capacidade de atender cerca de 575 habitantes, com
vazão de 0,60L/s.
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Figura 03 despejo incorreto de esgotamento sanitário na Lagoa dos Padres – Lima
Consultoria (2018).
A

B

Ainda segundo alguns habitantes do bairro existem a presença de odores
desagradáveis em relação ao corpo hídrico, principalmente nos períodos de
baixa do lençol freático, isso devido ao alto índice de contaminação. Além disso, o
rápido crescimento da vegetação, devido à umidade do solo combinada com uma
disponibilidade de radiação solar, deixa os entornos do local com uma forte biomassa,
ou seja, vegetação densa favorecendo a pratica de atividades criminosas como: assaltos,
estupros entre outros, implicando em problemas também para segurança pública
(Figura 04 A e B).
Do ponto de vista sanitário também são perceptíveis e apresentam riscos, uma
vez que, alguns vetores surgem, podendo transmitir doenças como, por exemplo,
Dengue, Chikungunya, zika vírus, Verminoses, leishmaniose, leptospirose dentre
outros problemas.
Figura 04. Presença de vegetação e resíduos descartados aleatoriamente na região.
Fonte própria, (2019).
A

B

3.2 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
As análises laboratoriais apresentadas na Tabela 2 abaixo apontam altos índices
de sólidos em suspensão, além dos números de DBO e DQO estarem entre 199,4 e
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458 considerados alto de acordo a Resolução de nº430 do CONAMA. Além disso, o
elemento fosfato e nitrato foram encontrados, corroborando a problemática do despejo
de esgoto doméstico e outros tipos de contaminação que originam esse elemento. O
contaminante inorgânico de maior preocupação em águas subterrâneas é o íon nitrato,
NO3-, que normalmente ocorre em aquíferos de zonas rurais e suburbanas. O nitrato
em águas subterrâneas origina-se principalmente de quatro fontes: aplicação de
fertilizantes com nitrogênio, bem como inorgânicos e de esterco animal, em plantações;
cultivo do solo; esgoto humano depositado em sistemas sépticos e deposição atmosférica
(BAIRD; CANN, 2011). Em relação ao odor e cor da água escura é devido ao processo
de hipereutrofizado que a lagoa se encontra, as bactérias anaeróbicas se proliferam e
produzem gases como o metano e o ácido sulfídrico que resultam no mau cheiro.
As amostras foram coletadas em 2016, todavia, não houve intervenção
significativa em saneamento, mas crescimento populacional implicando no possível
incremento dos índices de contaminação no corpo hídrico.
Contudo, de acordo os resultados obtidos em laboratório, pode-se concluir
que, a mesma encontra-se contaminada, explicando o nível elevado e o oxigênio
baixo. A ocorrência da queda do oxigênio dissolvido na água deixa o corpo aquático
inapropriado para reprodução e consequentemente para a vida dos animais, levando
morte de espécies ali encontradas há anos atrás quando a Lagoa era limpa e não existia
contaminação, o que infelizmente não acontece nos dias atuais.
Tabela 2. Análise Laboratorial da Lagoa da Fonte dos Padres. Laboratório Hidroclen,
2016
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3.3 ANÁLISE PRELIMINAR DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A urbanização tem ocasionado diversos impactos sobre os cursos hídricos, tanto
nos parâmetros quantitativos quanto qualitativos. À medida que o processo avança, os
corpos hídricos vão sendo assoreados, tendo as suas águas degradadas (MOTA, 2008)
isso é acelerado à medida que se tem solos suscetíveis a erosão. Para Tucci (1997), os
cursos hídricos situados nos perímetros urbanos têm os regimes hídricos alterados,
devido principalmente às intervenções antrópicas.
Segundo o último sendo realizado pelo IBGE no ano de 2010, aponta-se que
Alagoinhas tenha em média 141.949 mil habitantes, além disso, a cidade vem se
desenvolvendo significativamente nos últimos anos desde a chegada das Fábricas
e Indústrias, os programas de habitações privadas também tem ganhado espaço
nesse cenário, porém com a lógica de produção capitalista as cidades em países
subdesenvolvidos crescem sem o devido planejamento, entretanto, assiste-se os
impactos ambientais devido ao desmatamento e outras alterações ecológicas realizadas
nessas áreas para construção de empreendimentos, outrossim, existe na cidade uma
grande empresa Internacional atuante no ramo de Celulose solúvel que precisa de
áreas extensas para plantação de Eucalipto, atual matéria prima para a produção da
Celulose.
Segundo Faria e Pedrosa (2005), com o aumento do processo de urbanização
assiste-se à desflorestamento, ocupação de áreas inadequadas para a construção
de infraestruturas e à proliferação da atividade industrial em meio urbano, fatores
que têm consequências graves ao nível da degradação do solo: durante o processo
de urbanização assiste-se à compactação do solo, que tem como consequência direta
a diminuição da infiltração e aumento do escoamento superficial, que pode levar à
ocorrência de inundações nas áreas a jusante.
Em relação à Fonte dos padres, presencia-se a problemática da contaminação
das águas, o que pode acarretar em uma série de impactos ambientais, como por
exemplo, o processo de eutrofização, além do risco da contaminação futura do lençol
freático já que a mesma recebe interação sistémicas de outras lagoas que também estão
contaminadas, o encontro desses recursos acaba por desaguar no Rio Catu, uns dos
principais existentes no estado da Bahia, que também se encontra em maior parte
contaminado.
Além do despejo de esgoto, outro problema observado durante o estudo foi o
descarte de resíduos, em sua maioria oriunda de lixos domésticos e de construção civil,
o que contribui para a degradação do solo e em longas datas a depender da quantidade
descartada, pode-se contaminar também o lençol freático. Entre os principais impactos
nos sistemas hídricos está o acúmulo de material sólido em galerias e dutos, impedindo
o escoamento do esgoto e cloacal. Pode-se ainda citar que a decomposição do lixo,
produz um líquido altamente poluído e contaminado denominado chorume. Em
caso de má disposição dos rejeitos, o chorume atinge os mananciais subterrâneos e
superficiais. Este líquido contém concentração de material orgânico equivalente a uma
escala de 30 a 100 vezes o esgoto sanitário, além de microrganismos patogênicos e
metais pesados (BENETTI e BIDONE, 1995). Quando esse tipo de recurso é atingido
pelas ações antrópicas, muitos benefícios ecológicos deixam de existir, como por
exemplo, a reprodução dos serem vivos, além disso, a qualidade da água e do solo
perdem os nutrientes responsáveis pela manutenção do corpo hídrico, o risco pode
aumentar quando existem interações de outros ambientes aquáticos ou essas águas
são percoladas para interações de sistemas maiores. Segundo Paulo Pedrosa e Carlos
(1999) Eduardo Rezende (1999), os lagos e lagoas de água doce do mundo contêm cerca
de 100 vezes mais água que os rios. Ou seja, esse recurso natural deve ser preservado
longe do alcance das ações humanas.
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A tabela 3 abaixo apresenta o levantamento dos aspectos e impactos ambientais
encontrados na Fonte dos Padres durante o estudo Geoambiental realizado em 2018
Tabela 3: Aspectos x Impactos no entorno da Lagoa Fonte dos Padres. Lima Consultoria,
2018.

4. RESULTADOS
Entre os principais resultados encontrados durante a visita de campo está o fato
de que os habitantes dos bairros onde se encontra a Lagoa, não possuem conhecimento
intermediário acerca dos problemas ambientais que existem no corpo hídrico, uma vez
que o descarte de resíduos e os efluentes das residências podem impactar diretamente
a qualidade de vida dos mesmos, através de doenças e o risco de contaminação da
água.
Embora existam vetores e maus odores intensos no corpo hídrico, existe
também a ETE, instalada na parte acima da Lagoa o que também exala odores
desagradáveis. Entretanto, esse fator não reduziu o nível de satisfação com o sistema
de esgotamento sanitário que a população passou a contar o que antes não existia.
Nesse trabalho pode-se destacar também que o número de mosquitos e muriçocas
na região foi associado, dentre outros fatores, aos vários meios de propagação como:
disposição e acondicionamento inadequados dos resíduos sólidos esgoto a céu aberto
em áreas desprovidas de sistema de esgotamento sanitário, situadas nas proximidades
do referido bairro, contaminação da Lagoa Fonte dos Padres, entre outros (MORAES
et al., 2005)
Além disso, segundo a Secretária de Infraestrutura (SECIN), podemos afirmar
que a Prefeitura de Alagoinhas junto às secretárias municipais responsáveis pelo
assunto em questão está desenvolvendo projetos de revitalização dos entornos da
Lagoa e recuperação do recurso hídrico, a obra está prevista para o ano de 2019/2020
com duração de aproximadamente seis meses, o processo de licitação já está sendo
feito para o contrato de empresas que irão atuar no processo, o objetivo dessa obra
segundo a SECIN, são Projetos Básicos de Saneamento Ambiental e Despoluição da
Lagoa Fonte dos Padres, de Urbanização e a criação de um Parque Público, na sede
do município em âmbito do Programa de Requalificação Urbana, Ambiental e de
Promoção Social com recursos do CAF – Corporação Andina de Fomento.
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5. CONCLUSÃO
Contudo, podemos afirmar que a Lagoa da Fonte dos Padres está totalmente
degradada devido às ações antrópicas além de não apresentar indícios de vegetação
expressiva nas zonas de APP’S o que corrobora a problemática da contaminação do
solo. Durante o estudo Goeoambiental realizado em 2018, concluiu-se que a categoria
da Lagoa seria considerada área de relevante interesse ecológico (ARIE), além de ser
considerada zona de amortecimento. Dessa forma, é imprescindível o desenvolvimento
de políticas públicas bem como aplicação da fiscalização, junto a isso se faz necessário
colocar em prática os projetos desenvolvidos para a Lagoa, tendo em vista a
recuperação desse recurso hídrico e seus entornos, oferecendo uma maior qualidade
de vida aos habitantes em consonância preservação ecológica. Além disso, à aplicação
de projetos de educação ambiental com as comunidades é de grande importância para
o desenvolvimento da consciência ambiental voltada para os recursos naturais, isso
devido ao alto índice de resíduos sólidos descartado de forma incorreta pelos próprios,
sem a menor consciência de que esse ato pode trazer graves consequências à saúde dos
mesmos.
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A S P E C T OS GE OAMBIE NT AIS D A BACIA H ID RO GRÁFICA D O RI O
JAMARI- RO N D Ô N IA
Osmair Oliveira dos Santos1
Grasiela Rocha Torres Goveia2
Catia Eliza Zuffo3
Danstin Nascimento Lima4
Vaní Sousa da Silva5
Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial Resumo
1. INTRODUÇÃO
Aspectos inerentes ao meio físico do território brasileiro têm despontado

como
questão central em diversos trabalhos de pesquisa ao qual questionam, discutem e
analisam onde, como e quando os processos que formam tais atributos influenciam
na dinâmica do espaço geográfico. É conceitual que estes processos desencadeiam
fenômenos de cunho socioambientais ao longo do tempo e na abrangência do espaço,
fazendo com que essa interatividade entre os componentes da paisagem brasileira
alvitre abordagens cada vez maisespecíficas (GUEDES e DINIZ, 2016).
É nesse sentido, considerando que há uma necessidade de entender
paulatinamente a magnitude e gênese dos processos naturais, que surge a importância
de perceber a água como um recurso natural valioso e necessário para a manutenção da
vida, encontrado em abundância no planeta, reconhecendo que apenas uma pequena
parcela está disponível para o consumo humano. Desse entendimento resulta o
planejamento integrado dos recursos visando a exploração sustentada e a preservação
ambiental simultaneamente.
Além disso a água possui papel central em vários aspectos das ações humanas,
um fator que justifica a busca pelo entendimento dos processos que ocorrem na
bacia hidrográfica. Da mesma forma, cabe ressaltar que são fenômenos interligados
e constituintes do meio ambiente amazônico que segundo Rebouças (2002), dos 12%
do volume de água doce mundial detidos pelo Brasil, aproximadamente 80% está
na Amazônia. Essa abundância, impõe às vezes, a falsa impressão de que este é um
recurso inesgotável.
Rondônia, estado brasileiro localizado na Amazônia é privilegiado em recursos
naturais, particularmente no que se refere a recursos hídricos, dada as características
1

Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho/RO e Grupo Acqua Viva - UNIR da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, e-mail: osmairsantos@gmail.com
2
Karipunas – Associação Ecológica da Amazônia, e-mail: grasiela.torres@gmail.com
3
Docente Dpto. de Geografia da Universidade Federal de Rondônia - UNIR e do Mestrado Profissional
em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – PROFÁGUA polo UNIR, e-mail: catiazuffo@unir.br
4
Discente do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos
Hídricos - PROFÁGUA, polo UNIR, e-mail: danstinlima@gmail.com
5
Geografa pela Universidade Federal de Rondonia – UNIR, e-mail: vanivini.sousa@hotmail.com

846

básicas e funcionamento dos elementos que compõem a atual configuração do seu
ecossistema (relevo, clima, vegetação e hidrografia) no qual assentam-se sete bacias
hidrográficas (SEDAM, 2002). Entre elas está a Bacia do Rio Jamari, sobre a qual
apresentamos neste artigo um estudo dos seus aspectos físicos, objetivando sistematizar
informações técnicas que possam contribuir para o conhecimento e importância da
referida bacia como contribuição ao CBH Jamari-RO, que se encontra em fase de
estruturação.
1.1 Área de estudo
O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Jamari, importante afluente
da margem direita do rio Madeira, que possui uma área territorial com um total
de 29.102,7078 km2 delimitada pelas coordenadas geográfica 8° 22’ 59″ – 11° 09’ 55″
de latitude Sul e 63° 14’ 23″ – 63° 17’ 28″ de longitude Oeste (SEDAM, 2002), o que
corresponde a sua localização ao Norte, Noroeste, Oeste e maior parte a Sudoeste com
a bacia do rio Madeira; pequena porção ao Sul-sudoeste com a bacia do rio Mamoré;
ao Sul com a bacia do rio Guaporé e a Sudeste, Leste e Nordeste com a bacia do rio Ji
Paraná (Figura 1).
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.

Fonte: adaptado de SEDAM, 2000.
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O Jamari tem suas nascentes na chapada dos Pacaás Novos, aproximadamente
a 500m de altitude, com extensão total de 560 Km até a foz no rio Madeira. Seus
principais formadores são os rios Branco, Preto do Crespo, Massangana, Preto e
Candeias. A bacia do rio Jamari banha 13 municípios rondonienses (Figura 2), dos
quais 09 possuem sua sede dentro da bacia: Campo Novo de Rondônia, Buritis, Monte
Negro, Cacaulândia, Ariquemes, Rio Crespo, Alto Paraíso, Itapuã do Oeste e Candeias
do Jamari (ZUFFO, 2014), enquanto que nos municípios de Governador Jorge Teixeira,
Jaru, Cujubim e Porto Velho as respectivas sedes municipais localizam-se em outras
bacias hidrográficas. A principal via de acesso é a BR 364, seguida pela BR 421 e outras
vias secundárias.
Figura 2: Mapa da Bacia e Sub-bacias do rio Jamari – RO.

Fonte: SEDAM, 2000.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Buscando apresentar clareza, tanto no levantamento das informações como
na análise e interpretação dos dados obtidos, a metodologia utilizada teve como
referência a proposição dos quatro níveis da pesquisa geográfica de Libault (1971),
que são a organização da informação nos níveis compilatório, correlatórico, semântico
e normativo, bem como a divisão espacial da referida bacia utilizada pela SEDAM
(2002).
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Para Libault (1971, p. 6), toda pesquisa tem como princípio a coleta de dados e uma
compilação dos mesmos. O objetivo é abrir um caminho racional e não um conjunto de
pistas incertas e divergentes sobre a pesquisa geográfica. Os procedimentos seguintes
definirão os produtos cartográficos a serem elaborados, bem como a aplicação dos
dados e correlações técnico-científicas possibilitará a síntese da interação das variáveis
físicas e socioeconômicas da área em estudo e apresentação de recomendações de uso
e sugestões de planejamento territorial.
3. RESULTADO E DISCUSSÕES
A hidrografia de Rondônia é constituída por sete bacias hidrográficas, sendo
a principal a do rio Madeira, seguido por suas bacias tributárias: Jamari, Machado,
Guaporé, Mamoré e Abunã. No extremo leste do Estado, localiza-se a bacia do rio
Roosevelt, afluente do rio Aripuanã. Esse abundante recurso é utilizado de diversas
formas no Estado, destacando-se: geração de energia, abastecimento de cidades,
navegação fluvial, irrigação, turismo e lazer.
Uma bacia hidrográfica compreende toda a área de captação natural da água da
chuva que proporciona escoamento superficial para o canal principal e seus tributários.
Seu limite superior é o divisor de águas e a delimitação inferior é a confluência da bacia.
Com a Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997), passou a ser considerada a unidade de gestão
estratégica para os recursos hídricos no Brasil. O comportamento hidrológico de uma
bacia hidrográfica ocorre em função de suas características físicas, como: geologia,
geomorfologia, solo, clima e vegetação.
Na bacia hidrográfica do Jamari os aspectos geológicos estão constituídos por
sete unidades litoestratigráficas: Complexo Jamari, Suíte Intrusiva Serra da Providência,
Suíte Intrusiva Rio Crespo, Suíte Intrusiva Santo Antônio, Suíte Intrusiva Rondônia,
Suíte Intrusiva Alto Candeias e Coberturas Sedimentares Indiferenciadas. São conjunto
de rochas que se distinguem e se delimitam com base em seus caracteres litológicos,
independente da sua história geológica ou de conceitos cronológicos. (PETRI et al.,
1986).
A geodiversidade nessa região (Figura 3) é expressa pelo domínio
das coberturas sedimentares proterozoicas, não ou muito pouco dobradas e
metamorfizadas, caracterizadas por um empilhamento de camadas horizontalizadas
e sub-horizontalizadas de várias espessuras, de sedimentos clastoquímicos de várias
composições e associados aos mais diferentes ambientes tectonodeposicionais (CPRM,
2010).
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Figura 3: Geodiversidade - Bacia do rio Jamari-RO

Fonte: CPRM (2010).

No que se refere a evolução geomorfológica, esta é resultante de uma análise
histórica de processos geológicos e geomorfológicos ocorridos desde o mesozoico. Sua
gênese estrutural que formata a atual paisagem remonta ao período de soerguimento
do Escudo Sul-Amazônico durante o período jurocretácico, associado à Reativação
Wealdeniana que afetou toda a Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA, 1967).
Nesse ambiente estrutural, a paisagem da Bacia do Jamari, segundo o
levantamento da Tecnosolo/DHV/EPTISA (PLANAFLORO, 1998), apresenta um total
de 32 unidades geomorfológicas (Figura 4), as principais são: Superfícies Tabulares (SI),
Agrupamentos de Morros e Colinas (D3), Superfície de Aplainamento (D2), Planícies
Inundáveis e Vales (A3), Depressões, Lagos, Deltas / Cones (Ai). São fisionomias de
uma paisagem não homogênea resultante dos diversos desnivelamentos ou diferentes
altitudes, agentes internos e externos, os processos de intemperismo e erosão.
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Figura 4: Mapa de Geomorfologia - Bacia do rio Jamari-RO

Fonte: SEDAM (2000).

Dentre os principais tipos de solos identificados na área de estudo estão os argissolos
que são solos bastante expressivos em Rondônia, abrangendo aproximadamente 40%
do estado com presença predominantemente, sobre as Superfícies Aplainadas do Sul
da Amazônia e Planaltos Dissecados do Sul da Amazônia bem como sobre o Planalto
e Chapada dos Parecis. Não menos importante encontram-se também os cambissolos
que ainda se encontram em estágio intermediário de intemperismo, com alterações
físicas e químicas não muito avançadas, e variedades de latossolos.
Em Rondônia, o clima tropical úmido e quente é predominante em todo a
região de Rondônia durante todo o ano, com insignificante amplitude térmica anual.
Segundo a classificação de Köppen, esta área possui um clima do tipo Aw — Clima
Tropical Chuvoso, com período seco bem definido durante a estação de inverno,
quando ocorre na região um moderado déficit hídrico. A caracterização da tipologia
climática da Bacia do Jamari, tem como principais fatores atuantes, as massas de ar
(MEC, MEA) e ZCIT, anticlicones e as Linhas de Instabilidade (Lis), inserindo-se assim
nas conformidades da classificação de Köppen (SEDAM, 2010).
Nessa bacia as temperaturas médias anuais são de 25,9° C, com oscilações de
24,6° C a 26,2° C. A média máxima de 32,5° C oscila de um ano para outro entre julho
e setembro, sendo que as maiores médias se apresentam no mês de agosto em torno de
33,1° C e a menor em janeiro com 30,5° C. A temperatura mínima média mantém-se em
21,3° C, oscilando entre 17,9° C e 21,8° C, nos meses de julho e novembro, registrando
variação média considerada pequena de 1,6° C, aproximadamente.
Estando localizado em uma região tropical onde a chuva é a principal forma
de retorno de água da atmosfera para a superfície terrestre, após os processos de

851

evapotranspiração e condensação, completando assim o ciclo hidrológico (SEDAM,
2010, p. 16), Rondônia recebe uma precipitação média anual, em torno de 1.400 a 2500
mm, sendo que mais de 90% desse total ocorre na estação chuvosa, de outubro a março.
(SEDAM, 2002, p. 35).
O índice de precipitação na parte norte da bacia, que inclui a sede do município
de Candeias do Jamari é de 2.300 mm e Rio Crespo a leste com 2.400 mm (SEDAM,
2010). Verifica-se que pequenas partes dos municípios que se localizam dentro da
isoieta de maior pluviosidade pertencem a Cujubim e Itapuã do Oeste (2.500 mm) e
a porção ao sul da bacia, que corresponde às cabeceiras do rio principal localiza-se
dentro das isoietas de menor pluviosidade com 1.500 mm e 1.600 mm (Figura 5).
Figura 5: Mapa da Pluviosidade - Bacia do rio Jamari-RO

Fonte: SEDAM, 2000.
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A vegetação segue critérios de classificação do Projeto RADAMBRASIL e do
IBGE que segundo Tecnosolo (1998) indica a predominância da Floresta Tropical
Ombrófila Densa, com fasciações de Floresta Ombrófila Aberta. Veloso et al. (1991),
enfatizam também o seu aspecto estrutural como referência para a determinação da
nomenclatura das treze classes de formações vegetais constantes na bacia do rio Jamari
(Figura 6).
Figura 6: Mapa de Vegetação - Bacia do rio Jamari-RO.

Fonte: SEDAM (2000).

As formações vegetais constatada na área da bacia são: Floresta Ombrófila Aberta
de Terras Baixas (Ab), Floresta Aberta Submontana (As), Floresta Ombrófila Aberta
com Bambu (Au), Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Da), Floresta Ombrófila Densa
Submontana (Ds), Formação Pioneira sob Influência Fluvial Arbustiva (Pb), Formação
Pioneira sob Influência Fluvial Herbácea e/ou Graminóide (Ph), Savanas / Cerrados,
Savana Florestada (Cd), Savana Parque (Cp), Savana gramíneo-lenhosa (Cg) e Contato
Savana / Floresta Ombrófila (SO).
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A partir das informações divulgadas pela SEDAM (2000) sobre a área (km²) e do
perímetro (km) da bacia hidrográfica e suas sub-bacias foi possível também determinar
o índice de compacidade (Tabela 1), que é a relação entre o perímetro da bacia e o
perímetro de um círculo de mesma área que a bacia, onde verificou-se que a sua forma
se enquadra no coeficiente de bacias não sujeitas a grandes enchentes.
Tabela 1 - Dados da Bacia e Sub-bacias do Rio Jamari –RO, com Índice de Compacidade
Sub-bacia

Área (Km²)

Alto Rio Candeias
Baixo Rio Candeias
Alto Rio Jamari
Baixo Rio Jamari
Total

5.169,9516
7.960,8272
8.116,9990
7.854,9300
29.102,7078

Fonte: Complementado de SEDAM (2000).

Perímetro
(Km)

442,57
564,72
492,94
775,54
2.275,77

Índice de
Compacidade
1,72344
1,77219
1,53198
2,45014
7,47775

Ficou identificado também que a bacia apresenta um ciclo hidrológico aberto,
pois o volume de água precipitado, que atinge as nascentes, médio curso e foz são
oriundos de dois fatores hidrometeorológicos, dentre outros; i) da exportação de
umidade evaporada notadamente do Oceano Atlântico que são transportados à região
pelos sistemas de circulação atmosféricos ii) e da re-circulação de vapor d’água através
dos processos de evaporação e evapotranspiração, que juntos influenciam no balanço
hidrológico (precipitação – infiltração – escoamentos superficiais e subterrâneos)
e no regime de distribuição das chuvas em toda a bacia Amazônica (SALATI, 1985;
MARQUES et al., 1979).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrografia do rio Jamari tem uma representação econômica muito
forte para Rondônia a começar por ter sido o local da construção da primeira usina
hidrelétrica do Estado, mas que merece preocupações, em razão do desmatamento
e crescente demanda por água nas regiões em que se localiza. Diante desse fato é
premente a necessidade de produzir informações que contribuam para a ampliação
do conhecimento das características dessa bacia.
Neste sentido, espera-se que a partir da análise dos aspectos físicos dessa
bacia, outras pesquisas possam ser realizadas, a fim de que se possa efetivamente
criar políticas de gestão e planeamento de recursos hídricos no Estado de Rondônia,
visando integrar os recursos naturais e os aspectos econômicos, permitindo renda a
população que vivem dentro da abrangência deste território, desenvolvimento local e
regional, assim como a preservação socioambiental que é muito importante para toda
a região.
5. AGRADECIMENTOS
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ANÁLISE DA CONTINUIDADE ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO EM SUA ÁREA DE OCORRÊNCIA
NO ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL, SÉRIE HISTÓRICA 2004 A 2017.
Aline Andressa Bervig1
Luis Antônio Oliveira1

Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a variedade climática é responsável pela formação de um diversificado
conjunto de paisagens naturais com aspectos singulares, seja de precipitação, de
vegetação, geomorfologia, solos, entre outros (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA,
2007).
A precipitação pluviométrica é uma variável climática que possui uma
distribuição aleatória no espaço e no tempo, exercendo forte influência nas condições
ambientais. Para a compreensão e o entendimento do comportamento dessa
variável climática são necessários estudos e pesquisas a partir da análise de registros
pluviométricos, (Tucci, 2001; Moulin, 2005; Caram, 2007). Sobre esta mesma temática,
Mello (2016) descreve:
“A série temporal de dados de chuva geradas pelos pluviômetros e pluviógrafos
será homogênea se as variações forem causadas pelo tempo e clima, uma vez que a
homogeneidade é representada por uma série de dados climáticos que tenham variações
causadas por características físicas. Porém, não é uma tarefa simples ao pesquisador
determinar a homogeneidade da série, o acesso ao metadado é um instrumento que
possibilita verificar se o equipamento foi transferido de local, as mudanças na paisagem e
manutenção. Sendo um exemplo de dificuldade na análise, pois os fatores não climáticos
interferem na homogeneidade, gerando uma tendência gradual dos dados e/ou
descontinuidade na variância.” (Tucci, 2001; Caram, 2007).

Ainda com base ao exposto por Mello (2016), quando se realiza o mapeamento
de uma variável climática a partir de estações de superfície tem-se a problemática de
generalizar o resultado para uma área a partir de amostras pontuais.
A precipitação apresenta certo grau de dependência espacial, desta forma
a geoestatística ou teoria das variáveis regionalizadas é uma alternativa na análise
amostral, pois permite definir o raio de dependência entre os exemplares. No conceito
fundamental da geoestatística tem-se que as amostras mais próximas no tempo e no
espaço sejam mais similares entre si (Baú et al., 2006; Caram, 2007).
No Brasil, uma das principais fontes de dados meteorológicos disponíveis para
consulta pública, principalmente dados de precipitação, provém da Agência Nacional
de Águas – ANA, Esta instituição disponibiliza séries históricas de precipitação
obtidas de 650 estações meteorológicas/climatológicas distribuídas ao longo do
território nacional, tendo como atribuição o fornecimento de dados meteorológicos e
configurando-se como base de dados indispensável das pesquisas na área meteorológica
1
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ou climatológica. Contudo, os dados de precipitação das estações são pontuais e sua
distribuição ao longo do território é irregular, sendo mais densa nas regiões de maior
ocupação populacional: Nordeste, Sudeste e Sul. Sob a condição de que a manifestação
deste fenômeno meteorológico não é homogênea ao longo do espaço, algumas regiões
dependem diretamente de estimativas para determinação dos valores de precipitação
locais.
Dentre as técnicas estatísticas de estimativa, a krigagem é um método univariado
de inferência espacial que usa a dependência no espaço expressa no semivariograma/
variograma entre amostras vizinhas para estimar valores em qualquer posição da área
de estudo, sem tendência e com variância mínima, tornando-se um ótimo estimador. A
utilização da krigagem possibilita o cálculo de uma medida do erro de estimação para
cada valor e de um intervalo de confiança (Mello, 2004; Moulin, 2005; Baú et al., 2006;
Carvalho et al., 2004).
Assim, diante do que foi exposto, o objetivo desta pesquisa foi analisar a
continuidade espacial da precipitação na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
utilizando os dados da ANA, em seu trecho no estado de Minas Gerais, utilizando,
também, de técnicas geoestatisticas que incluem semivariograma/variograma,
Krigagem e validação.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e métodos
2.1.1 A área de estudo
A área de estudo delimita-se pela Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
dentro do Estado de Minas Gerais, que abrange uma área de 235.635 Km², é delimitada
pelas coordenadas Latitudinais de 14°11’S e 21°03’S e de Longitude 42°29’O e 47°21’O,
regiões do alto e médio curso da referida bacia (Figura 1).
Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco dentro do Estado de Minas Gerais

Fonte: os autores (2019)
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2.1.2 Sobre a obtenção dos dados de precipitação
Neste trabalho utilizou-se de dados de precipitação de 82 estações pluviométricas
do ANA, da série histórica de 2004 e 2017, conforme Quadro 1. Os dados encontram-se
disponibilizados pelo Hidroweb, que é uma ferramenta integrante do Sistema Nacional
de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e oferece o acesso ao banco de dados
que contém todas as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional
(RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade
da água e sedimentos, no endereço eletrônico da ANA http://www.snirh.gov.br/
hidroweb/publico/apresentacao.jsf
Quadro 1 - Dados de precipitação de 82 estações pluviométricas do ANA, da série
histórica de 2004 e 2017
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Fonte: Hidroweb (2019)
Elaboração: os autores (2019)

2.1.3 Sobre a geoestatística envolvida no trabalho
No software SGEM’s utilizou-se do recurso metodológico do semivariograma/
variograma relativo aos dados de precipitação total anual média referente á serie
histórica adotada. O semivariograma ou variograma é a ferramenta básica, pois permite
analisar quantitativamente a variação de um fenômeno. As propriedades típicas de
um variograma analisadas foram: alcance (a); efeito pepita (C0); variância estrutural
(C) e patamar (C0 + C).
A função variograma, denominada 2γ(h), é definida, conforme Journel et.al.
(1978); Santos et. al. (2014) com a esperança matemática do quadrado da diferença
entre pares de pontos separados por uma distância h:

Como consequência, define a função semivariograma como sendo a metade da
função variograma, ou seja:
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Onde:
γ*(h) = valor experimental do semivariograma para o intervalo da distância h;
N(h) = número de pares de pontos amostrais separados pela distância maior de h
z(xi) = valor da variável de interesse em um ponto amostral xi z(xi+h) = valor
da variável de interesse no ponto amostral xi+ h.
Foram utilizados nesta pesquisa quatro variações de modelos teóricos de
variogramas para a série de dados, diferenciando-os em relação valor de h. Este
parâmetro, ao ser alterado, resulta em diferentes valores no alcance, efeito pepita,
variância estrutural e patamar. O critério utilizado para avaliação do melhor modelo
de semivariograma baseou-se na aplicação da técnica de Validação Cruzada, ao qual
comparou-se as médias dos resultados dos modelos e o coeficiente de correlação dos
dados estimados em relação dos dados originais, além de calcular a média dos erros
de estimativa.
Após verificar a dependência espacial da amostra através dos semivariogramas
e definir qual modelo apresentou melhor ajuste em relação aos dados, foi possível
aplicar a técnica de krigagem. Estimativas geoestatísticas são muitas vezes superiores
aos demais métodos de interpolação justamente pela utilização da função variograma,
que depende da existência ou não do efeito pepita, da amplitude e da presença de
anisotropia. (Alvares,2011; Wanderley et al., 2012; Yamamoto et al., 2013).
Foi selecionada para esta pesquisa a Krigagem Ordinária, por ser o método
mais utilizado devido a sua simplicidade e os resultados que proporciona. Estimou-se
valores de precipitação para os locais não amostrados dentro da área de análise, ao
qual adotou-se os parâmetros obtidos através do semivariograma.
Conforme Goovaerts (1997); Kim et. al. (2004) o valor previsto, kriging estimador
Z (u), é baseado na combinação de regressões lineares básicas definidas como:

Onde:
u e ui = indicam respectivamente os vetores de localização para ponto de
estimativa e pontos de dados vizinhos no número de pontos de dados, n (u);
λi = são pesos de krigagem que são estimados como soluções do sistema de
krigagem para minimizar a variância do estimador;
Os parâmetros utilizados na krigagem foram definidos a partir do
semivariograma adotado. O dado matricial referente ao resultado da interpolação
foi exportado em formato de texto (.csv) e convertido em formato de tabela para
carregamento no programa SIG ArcGis 10.2.2. em formato vetorial.
No ArcGIS, o dado importado em formato vetorial foi recortado (delimitado)
dentro do perímetro da área de estudo, sendo possível a partir das ferramentas
disponíveis do programa, determinar os valores estatísticos do resultantes da
Krigagem. Também, confeccionou-se o Mapa da Precipitação Anual Média da bacia
do Rio São Francisco dentro do estado de Minas Gerais.
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2.2 Resultados
Na bacia hidrográfica do alto e médio rio São Francisco dentro do Estado de
Minas Gerais, no período histórico de 2004 a 2017, a média anual de precipitação
variou entre 1903 mm no Alto São Francisco e 567 mm no Médio São Francisco (ANA
2018) .
O quadro 2 apresenta o sumário da estatística exploratória dos dados das
médias dos totais anuais de precipitação. A amostra representada por 82 dados de
precipitação (médias dos totais anuais), apresentou valores que variam de 567 a 1903
mm, média de 1225 mm, desvio padrão de 283 e variância de 79991. O coeficiente de
Skewness, com valor negativo, indica assimetria negativa com tendência próxima à
uma distribuição simétrica. A curtose, com valor negativo, platicúrtica, indica que a
forma da distribuição é mais “achatada” que a distribuição normal.
Quadro 2 - Estatística descritiva dos dados originais e do resultado da krigagem
(médias dos totais anuais de precipitação mm)

Fonte: os autores (2019)

Foram testados semivarioramas com valores h iguais a 20, 30, 40 e 50 km para
um fenômeno é isotrópico com alcance variográfico de 200 Km. Dos semivariogramas
testados (Quadro 3) e (Figura 2), o de número 2 retornou os melhores resultados com
média do erro de -0,20 mm e coeficiente de correlação de 0,91, relativo aos dados
estimados em relação aos dados originais.
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Quadro 3 – Parâmetros dos modelos dos semivariogramas e resultados da Validação
Cruzada

Fonte: os autores (2019)

Figura 2 – Semivarioragramas testados no software SGEM’s

Fonte: os autores (2019)

A etapa final consistiu na importação dos dados resultantes do processo de
krigagem pelo software ArcGIS, onde foi possível confeccionar o mapa representativo
do comportamento espacial da precipitação ( Figura 3).
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A interpolação foi desenvolvida sobre uma malha regular (grid) de dimensão de
540x759 Km e células de 10x10 Km.
Figura 3 – Mapa da Precipitação Anual Média da área de estudo obtido pela técnica
da Krigagem.

Fonte: os autores (2019)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A geoestatistica demonstra-se bastante eficiente no contexto da análise da
qualidade de dados de amostras de diversos fenômenos. O processo de krigagem
permite estimar valores para áreas onde não há dados, aos quais é possível adequar
parâmetros específicos para o fenômeno analisado. O programa SGEMS enquadra-se
como uma ferramenta de grande utilidade, ao qual é possível gerar semivariogramas
cujos resultados modelam o processo de interpolação e geração de estimativas de
valores, ou seja, a krigagem. No caso de precipitação, esse processo de estimativa é
determinado em função da quantidade e distribuição espacial dos pontos de amostra
(estações pluviométricas).
É importante considerar a qualidade dos dados para realizar processos de
estimativa, aos quais exercem grande influência nos resultados. Dados erráticos podem
comprometer o resultado de uma pesquisa. Portanto, métodos desenvolvidos para
identificação de dados erráticos são de grande relevância no contexto da pesquisa,
pois tendem a contribuir para uma maior aproximação das estimativas em relação a
realidade.
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Ressalta-se finalmente a importância de estudos que objetivam melhorar os
processos de estimativa, visto que sua aplicação de forma eficiente vêm a suprir os
“vazios” de informações resultantes do número reduzido de estações pluviométricas
no Brasil.
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INTERVENÇÕES NOS CANAIS FLUVIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO SEPOTUBA, ALTO PARAGUAI, MATO GROSSO – BRASIL1
Gustavo Roberto dos Santos Leandro2
Paulo Cesar Rocha2
Célia Alves de Souza3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A apropriação do relevo, e uso dos recursos hídricos geram inúmeros impactos
nas bacias hidrográficas, sobretudo ao considerarmos as mudanças, e degradação
em seus canais fluviais. Conforme Casseti (1991) as atividades desenvolvidas
pelo sociedade, em contato direto com as formas do relevo, tornam os ambientes
suscetíveis a alterações ligadas às intenções e ações humanas. Nesse sentido, ao mesmo
tempo em que o relevo terrestre insere-se no conjunto de elementos da natureza,
constitui-se em um recurso natural revestido de interesse geográfico e, portanto, de
preocupação ambiental, uma vez que jamais poderá deixar de ser tratado sob o prisma
antropocêntrico.
Para Cunha (2010), a Geomorfologia pode possuir um caráter integrador, na
medida em que procura compreender a evolução espaço-temporal dos processos do
modelado terrestre, tendo em vista escalas de atuação desses processos, antes e depois
da intervenção humana, em um determinado ambiente (SOUZA, 2013). Portanto, a
dinâmica de elaboração do modelado se materializa no conjunto de formas e processos
que incorporam à paisagem características únicas. Dessa forma, canais fluviais se
comportam como agentes principais na configuração do relevo, especialmente em
bacias hidrográficas (VALEZIO e PEREZ FILHO, 2015).
Bracken e Croke (2007) identificam três principais tipos de conectividade
enfatizando o meio físico, e portanto a bacia hidrográfica por sua integração: (i) a
conectividade da paisagem (ou do modelado), relativa à ligação física das formas
de relevo; (ii) a conectividade hidrológica, referindo-se a passagem de água através
da bacia hidrográfica; (iii) a conectividade sedimentológica, relativa à transferência
de sedimentos através de uma bacia. Pode-se acrescentar ainda o aspecto biótico, e a
conectividade ecológica a esta tipologia sendo expresso pela cobertura vegetal com
destaque para as zonas ripárias (ROCHA, 2011).
Em Mato Grosso, os recursos hídricos disponibilizados por suas bacias
hidrográficas, tem sido utilizados principalmente para as atividades agropecuárias
(SOUZA, 2004; MIRANDOLA-AVELINO, 2006; PESSOA et al., 2013a). Contudo,
outras formas de uso tem sido instalados a exemplo do setor hidrelétrico com impactos
diretos nos canais fluviais (RITELA, 2014). Nesse sentido, o presente trabalho objetivou
identificar as principais formas de intervenções no sistema fluvial do rio Sepotuba,
importante afluente da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, Mato Grosso – Brasil.
1

Referente ao Projeto de Pesquisa de Doutoramento financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo – FAPESP. Processo: 2016/07635-0.
2
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP Presidente Prudente - SP, gustavogeociencias@hotmail.com, pcrochag@gmail.com
3
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Cáceres – MT, celiaalvesgeo@globo.com
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2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
2.1. - Área de estudo
Localizada na região Sudoeste de Mato Grosso, a bacia hidrográfica do rio Sepotuba
compõe o sistema hidrográfico do Alto rio Paraguai, que é constituído por importantes
sistemas de drenagem inseridos em áreas de Planalto que logo alcançam o sistema
de planícies e megaleques aluviais, com destaque para o Pantanal Norte. Sobreposto
ao sistema hidrográfico, encontram-se os munícipios de Cáceres e Tangará da Serra,
importantes polos regionais de Mato Grosso (Figura 1).
Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Sepotuba, Alto Paraguai – Mato Grosso.

Elaboração: os autores (2019).

A opção pela investigação da bacia hidrográfica do rio Sepotuba foi baseada
no seu contexto geomorfológico entre as bordas da Chapada dos Parecis e a planície
e pantanais mato-grossenses; sua importância fitofisionômica ao considerarmos
as transições entre o Cerrado e Amazônia, bem como a contribuição de seu sistema
fluvial para o Pantanal. Ressalta-se, ainda, que os processos de apropriação do solo e
relevo com a conversão de sua fitofisionomia, sobretudo em áreas de pastagem para
fins agropecuários, resultam em mudanças no sistema fluvial (SILVA et al., 2011).
Portanto, para a compreensão dos processos de apropriação do relevo, e dos
recursos hídricos, a vetorização dos principais tributários constituiu etapa importante.
Para tanto, foram interpretadas as cartas topográficas em escala 1:250.000, referentes à
área de abrangência da bacia hidrográfica do rio Sepotuba – Mato Grosso.
A identificação das atividades econômicas foi realizada a partir de levantamentos,
e revisão bibliográfica em documentos governamentais como o Atlas do Estado de
Mato Grosso elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAN,
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e em teses, dissertações. Nesse sentido, considerou-se os usos e ocupação da terra
atuais. Ainda considerou-se a delimitação de terras indígenas na área de estudo por
suas funções relacionadas a preservação e conservação dos recursos ambientais. Os
shapes atualizados por Unidade da Federação ou Por Fase do Processo Administrativo,
encontram-se disponíveis em http://www.funai.gov.br/index.php/shape
Com auxílio do software Google Earth, foram analisadas as imagens disponíveis
a fim de identificar as principais intervenções nos canais fluviais ao considerar o
setor agropecuário como uso e ocupação da terra predominante na área de estudo.
Associado as mudanças no canal, os processos-resposta também foram categorizados:
reservação de água, feições erosivas e assoreamento do canal.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Do ponto de vista fisiográfico, a bacia hidrográfica do rio Sepotuba apresenta
importantes tributários, sendo classificadas oito sub-bacias hidrográficas (1 - Nascentes
do rio Sepotuba, 2 – Rio Sepotubinha, 3 – Médio Sepotuba, 4 – Rio do Sapo, 5 – Rio
Formoso, 6 – Rio Juba, 7 – Rio Tarumã e 8 – Interbacia do rio Sepotuba).
O gráfico 1 apresenta os dados obtidos referente as mudanças na paisagem por
sub-bacia hidrográfica do rio Sepotuba. No ano de 2016 a ocupação em área pelos
setores agropecuários ultrapassaram o percentual de 50% em seis das oito unidades.
As exceções ocorreram nas sub-bacias hidrográficas 5 e 6, dos rios Formoso e Juba com
35,42% e 19,75%, respectivamente. Contudo, a ocupação e usos da terra na sub-bacia
hidrográfica do rio Formoso ultrapassam a marca dos 30% (Figura 2).
Figura 2. Área em porcentagem ocupada pelas principais atividades econômicas no
ano base de 2016. 1 – Nascentes do Sepotuba; 2 – Rio Sepotubinha; 3 – Médio Sepotuba;
4 – Rio do Sapo; 5 – Rio Formoso; 6 – Rio Juba; 7 – Rio Tarumã e 8 – Interbacia do
Sepotuba.

Fonte: os autores (2019).

869

Conforme Abdon et al. (2007) o desmatamento em Mato Grosso apresenta
números e recorrência alarmantes, sobretudo quando se trata do Pantanal. Fato
corroborado pelos estudos de Silva et al. (2011) que verificou o avanço agropecuário
em vários dos seus ambientes, sobretudo nas áreas de Planalto como um arco de
desmatamento avançando sobre a planície. Miranda et al. (2018) verificaram ainda, a
utilização de queimadas em áreas da planície pantaneira, técnica adota para facilitar a
ocupação das terras na região.
Nesse contexto, historicamente a bacia hidrográfica do rio Sepotuba tem
sido explorada pelos setores relacionados a monoculturas, e atividade pecuária.
Principalmente, pelos modelos adotados na região em meados do século XX, ou seja,
grandes propriedades com prática extensiva. Nesse sentido, a Pecuária e Agricultura
(monoculturas) são os “carros chefe” regionais com destaque para os pólos de Tangará
da Serra e Cáceres, Mato Grosso sediados na área de estudo.
Na figura 3 estão espacializadas as principais intervenções relacionadas
a apropriação dos recursos naturais por sub-bacia hidrográfica (mais de 880
pontos identificados). Sobre isso, associado as atividades econômicas, destacamos
os impactos negativos dos setores agropecuários
nos canais fluviais. Em relação
a hidrodinâmica, as influências na dinâmica fluvial ocorrem devido à obras por
barramento ao longo dos cursos d’água, com destaque para os de primeira ordem. A
maioria das barragens tem por objetivo reservação de água, com a finalidade de uso
para irrigação ou dessedentação animal.
Figura 3. Síntese das principais intervenções na bacia hidrográfica do rio Sepotuba,
Alto Paraguai – Mato Grosso.

Elaboração: os autores (2019).

Ainda, podemos destacar processos geomorfológicos diretamente relacionados
a degradação do solo. As principais feições erosivas são do tipo linear com a formação
de voçorocas, e respectivo assoreamento de canal a jusante. No rio do Sapo, unidade 4,
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os processos erosivos são expressivos em vários setores de sua unidade hidrográfica.
Sobre isso, Faria (2012) ao analisar as relações entre as classes de solo e erosão verificou
que, 76% da área do afluente é constituída por Neossolos Quartzarênicos, e que, as
feições erosivas lineares se sobrepõem a essas coberturas pedológicas. Outra questão
extremamente importante, trata-se da construção da PCH do Sapo, a jusante da subbacia próximo a foz. Isso porque, a carga de sedimentos produzida a montante pode
comprometer a utilidade do reservatório (Figura 4).
Figura 4. Perfil longitudinal do rio do Sapo (unidade 4) com destaque para os
compartimentos geomorfológicos, bem como litologia.

Elaboração: os autores (2019).

Salientamos ainda, as cabeceiras de drenagem nos limites entre a Chapada e
o Planalto dos Parecis, onde nascem alguns dos principais afluentes do rio Sepotuba.
A saber: rios Sepotubinha, Maracanã (unidade 3), Sapo, Formoso, Jubinha, Juba e
Toco de Aroeira. Essas áreas se destacam pela forte pressão das monoculturas, e pelos
processos erosivos que podem ser potencializados conforme o uso e ocupação da
terra instalados. Isso porque a retirada da cobertura vegetal, expõe o solo, e as feições
potencialmente erosivas (áreas em anfiteatro e sistema de escarpa).
Na sub-bacia do rio do rio Formoso – unidade 5, encontra-se a demarcação da
Terra Indígena Paresí4 (figura 3), que por sua vez se estende para a sub-bacia do rio
Juba - unidade 6, conforme mencionado anteriormente. A área delimitada coincide
com o mapeamento referente a cobertura vegetal realizada para o ano de 2016, ou seja,
parte das áreas preservadas nas sub-bacias estão inseridas na respectiva terra indígena.
Cabe salientar ainda que, os limites da mesma margeiam o rio Jubinha, bem como as
áreas de nascente do rio Formoso. E que portanto, desempenham importante papel
para a preservação, e conservação de importantes ambientes fluviais – nascentes, zona
ripária.
Na sub-bacia hidrográfica do rio Juba encontram-se em funcionamento duas
Usinas Hidrelétricas - UHE’s e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH’s. Em fase
de construção ou previstos, foram identificadas três UHE’s e 19 PCH’s em toda extensão
do rio Sepotuba e afluentes, distribuídos em cinco das oito sub-bacias (SOUZA FILHO,
2013).
4

A Terra Indígena encontra-se regularizada, sendo tradicionalmente ocupada pela etnia Paresí. Está
inserida no município de Tangará da Serra, Coordenadoria Regional de Cuiabá.
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Nesse contexto, é de fundamental importância considerar que os rios
pertencentes a sub-bacia do rio Juba tem sido utilizados como recurso hidrelétrico.
Os afluentes desaguam no chamado Complexo Juba, constituído por duas Usinas
Hidrelétricas e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (Figura 5). Nesse sistema ainda
estão previstos novos barramentos em diferentes fases, que ampliarão os efeitos no
rio Juba (COELHO, 2008; CUNHA, 2011). E consequentemente no rio Sepotuba, ao
considerarmos que o mesmo é o último afluentes a desaguar no mesmo (unidade 8 –
Interbacia do rio Sepotuba).
Figura 5. Principais tributários do Complexo Juba, unidade 6.

Elaboração: os autores (2019).

Sobre os impactos dos empreendimentos hidrelétricos, Souza Filho (2013)
apresentou o panorama das barragens instaladas na bacia do Alto Paraguai, bem como
os empreendimentos previstos. Desse modo, quando concluídas, terão influência sobre
44% da descarga afluente do planalto e controlarão 52% da carga sedimentar afluente
ao Pantanal. O autor destaca os efeitos sobre os rios em leques aluviais, contudo é
importante considerar a importância do rio Sepotuba quanto a vazão. Sua bacia
hidrográfica descarrega um volume maior que o rio Paraguai conforme resultados
obtidos em trabalho de campo.
Dessa forma, torna-se evidente que os rios mato-grossenses se tornaram
atrativos para o capital nacional e internacional que veem neles uma oportunidade de
negócio extremamente lucrativo e de “baixa degradação”, quando na verdade trata-se
de uma estratégia de utilização exacerbada dos recursos naturais, sem deixar alerta
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para a questão ambiental (RITELA, 2014). Conforme o autor, no rio Jauru, afluente
vizinho ao rio Sepotuba, verifica-se importantes mudanças de ordem geomorfológica
e hidrossedimentológica. Considerar, e realizar estudos prévios sobre a dinâmica
e interações hidromorfodinâmica dos afluentes do rio Paraguai é fundamental,
necessário. Ritela (2014)
A expansão das PCHs foi uma forma de mitigação dos impactos destas centrais hidrelétricas,
tendo em vista a grande estrutura demandada para sua construção com alterações na
dinâmica ambiental local. Assim, as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs constituem
novo potencial de geração de energia, pois carrega o título de “produção limpa de energia”
(RITELA, 2014, p. 63).

Entretanto, independente do modelo adotado para a construção dos
barramentos é fato que, gerarão mudanças na dinâmica do sistema hidrográfico,
sendo bem expressas nos canais fluviais. Ainda, precisam ser considerados os conflitos
de uso, claramente existentes na região de acordo com o que foi verificado na bacia
hidrográfica do rio Sepotuba. Os usos agropecuários, quando de forma desordenada,
geram impactos diretos nos canais fluviais, conforme discutido. Como consequência,
os próprios reservatórios poderão ser comprometidos na medida em que há um
aumento no aporte de sedimentos.
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intervenções nos canais fluviais ao longo dos afluentes do rio Sepotuba
resultam em impactos diretos a jusante, principalmente pelo controle do fluxo da água.
A sub-bacia com maior alteração hidrológica é a do rio Juba com barramentos instalados
– Complexo Juba. Nos demais afluentes, como nos rios do Sapo e Maracanã, foram
identificadas obras em andamento, (unidades 3 e 4). Nas demais unidades (sub-bacias
hidrográficas) há propostas de empreendimentos, principalmente na modalidade de
pequenas centrais hidrelétricas – PCHs.
Como consequência os usos da terra, tem contribuído para a ocorrência de
processos erosivos com a formação de voçorocas. As feições erosivas encontram-se
em áreas de nascentes, e ao longo dos canais, principalmente de primeira ordem.
Ainda associado aos processos geomorfológicos, foram identificados trechos com a
deposição de sedimentos – assoreamento do canal. Contudo, em algumas áreas houve
a regeneração da cobertura vegetal, de forma natural ou conduzida (recuperação).
Portanto, destacamos a importância de estudos prévios para a instalação de
novos empreendimentos hidrelétricos na bacia hidrográfica do rio Sepotuba. Bem como
para intervenções no sistema de drenagem associadas a agropecuária. Sobretudo, pela
fragilidade dos solos aos processos erosivos, e mudanças na dinâmica hidrológica em
decorrência do uso dos recursos hídricos.
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CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIACHO GABRIEL, NA LOCALIDADE DE JUÁ, IRAUÇUBA-CE.
Nayane Barros Sousa Fernandes1
Ana Mesquita Paiva2
Ernane Cortez Lima3
Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Indubitavelmente, a influência antrópica sobre a natureza de maneira
indiscriminada interfere direta ou indiretamente na estrutura de uma determinada
área, o que torna necessário uma visão conjunta a respeito dessas transformações nas
condições ambientais. Com esse intuito busca-se propor ações preventivas, para evitar
um desequilíbrio maior tanto na estrutura social como na ambiental.
No entanto, é na maneira como o ser humano usa e ocupa esses ambientes
que vai evidenciar o estado de degradação e conservação do mesmo. Ressalta-se o
pensamento de Cortez (2011) ao considerer que desde os tempos remotos, o homem
buscou da natureza as mais diversas formas de sobrevivência, e que o desequilíbrio
ocorreu quando, o objetivo do ser humano passou a ser a propiação dos bens naturais
de maneira indiscriminada.
À vista disso, para o seguinte estudo realizou-se uma caracterização fisiográfica
da paisagem, tendo como unidade de análise a sub-bacia hidrográfica do riacho
Gabriel, na localidade de Juá, Irauçuba-CE, nessa perspectiva busca-se também
realizar um diagnóstico dos impactos ambientais, associados ao uso dos componentes
geoambientais.
A Sub-bacia do riacho Gabriel localiza-se na porção sul da bacia hidrográfica
do Litoral, localizada na região norte do Estado do Ceará, situando-se nas cartas
matriciais da SUDENE SA. 24-X-D-IV (Sobral), SB.24-Y-D-V (Irauçuba), limita-se ao
sul e a oeste pela Bacia do rio Acaraú, a leste pela Bacia do rio Curu, e ao norte pelo
Oceano Atlântico, a qual abrange parcialmente o território de 20 municípios, sendo
um destes Irauçuba com 71,22% em extensão. A sub-bacia do riacho Gabriel trata-se de
uma área com aproximadamente 228 km², entre os municípios de Irauçuba (Distrito de
Juá) e Sobral (Distrito de Aracatiaçu), (Figura 1).
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Figura 1: Mapa de Localização da sub-bacia hidrográfica do riacho Gabriel

Fonte: Fernandes (2019)

2. DESENVOLVIMENTO
O presente artigo utiliza-se da metodologia fundamentada na concepção
geossistêmica que é teoricamente justificada na Teoria Geral dos Sistemas(TGS), a qual
é baseada nas relações mútuas entre seus componentes buscando analisar os fenômenos
presentes através da organização e das inter-relações entre ambos. A introdução da
concepção sistêmica na Geografia Física permitiu à mesma uma maior clareza em seu
objeto de estudo, aproximando as pesquisas nas interações homem-meio. Deixamse de lado os estudos exclusivamente fragmentados dos componentes da natureza, e
passa-se a trabalhar com as relações existentes entre os componentes e as atividades
humanas, como colocam em Sotchava (1977), Troppmair (1989) e Bertrand (1991). A
Geografia Física encontra na concepção sistêmica, um dos meios consideráveis para
estudar e explicar a estrutura dinâmica dos fatos socionaturais. A importância da
teoria geral dos sistemas é significativa tendo em vista a necessidade de se avaliar o
todo e não somente partes. Em consideração aos estudos ambientais, por exemplo, o
meio ambiente é dividido em 3 compartimentos distintos: o meio físico, biológico e
antrópico, e para que se possa compreender melhor essa dinâmica é necessário integrar
a ideia de sistema, com ampla influência da teoria geral dos sistemas.
2.1 Os estudos em bacias hidrográficas sob a óptica sistêmica
Os conceitos de bacia hidrográficas variam de acordo com o sentido utilizado e
com a ciência em que a adota como unidade de análise. Para a ciência geomorfológica
a bacia hidrográfica é vista como um conjunto de terras drenadas por um rio principal
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e seus afluentes, formada por cabeceiras, divisores de água, cursos d’água principais,
afluentes e subafluentes (CEARÁ, 2010).
Para Guerra e Cunha (2000), as bacias hidrográficas integram uma visão
conjunta do comportamento das condições naturais e das atividades humanas nelas
desenvolvidas, uma vez que as mudanças significativas em qualquer dessas unidades,
podem gerar alterações de difícil irreversibilidade.
Levando em consideração a bacia hidrográfica como unidade sistêmica,
“evidencia as relações de seus elementos físicos e biogeográficos no contexto espacial,
como também das variáveis socioeconômicas” (Lourenço, 2013, p.29). Frequentemente
as bacias hidrográficas são áreas intensamente ocupadas pela população que reside
nas adjacências destas, devido possuírem com frequência uma boa umidade, solos
propícios para a exploração agrícola, e criatórios de animais. Porém, a presença
antrópica com predominância nessas áreas contribui para uma fragilidade ambiental
em suas unidades geossistêmicas, por ocasionarem uma aceleração nos processos
erosivos, falta de planejamento e esgotamento de recursos naturais.
Entendendo a magnitude dos estudos sistêmicos e a importância em se ter a
bacia hidrográfica como unidade de análise, torna-se possível realizar um diagnóstico
usando-se como objeto integrador os componentes geoambientais, tais como: clima,
solo, relevo, vegetação, tudo isso com o intuito de apontar as limitações e potencialidades
diante do uso e ocupação histórico do solo.
2.2 Análise Integrada da Paisagem
A análise integrada da paisagem foi uma concepção idealizada pelo geógrafo
francês, Georges Bertrand. Tratava-se de uma metodologia geográfica global, ou seja,
integrada de maneira interdisciplinar para a análise da paisagem, utilizando a Teoria
Geral dos Sistemas.
Segundo Bertrand (1972), a paisagem não é a simples adição de elementos
geográficos disparados. E sim, o resultado de uma combinação dinâmica de elementos
físicos, biológicos e antrópicos, que se relacionam, transformando a paisagem em um
conjunto único e indissociável, que se encontram em perfeita evolução.
Lima (2012) afirma que “Os processos antrópicos da paisagem e sua dinâmica
requerem uma integração dos aspectos físicos, ecológicos e interações com os fatores
sociais, políticos e econômicos”. Podemos entender este processo no exemplo do
“Geossistema”, pois nele a dinâmica social e as atividades econômicas passam a
se revelar no agir e no comportamento da natureza, evidenciando a integração da
paisagem nos aspectos em geral.
2.3 Fundamentação Teórica e Metodológica da Pesquisa
Objetivando um embasamento teórico-metodológico, busca-se, através de
autores relacionados aos princípios da teoria sistêmica, voltada para estudos de cunho
geográfico: Autores como Bertrand (1972), Bertalanffy (1975), Tricart (1977), Sochatva
(1977), Christofoletti (1980), Souza (2000), Lourenço (2013), entre outros, os quais têm
como contribuição servir como referência para o estudo.
A partir de uma análise ambiental utilizando-se a metodologia aplicada por
Bertrand (1972) a qual possibilita a definição e delimitação das unidades fisiográficas,
torna-se possível utilizar categorias espaciais como geossistemas, para uma melhor
comprovação do desígnio da pesquisa que é analisar as características fisiográficas dos
sistemas ambientais presentes na área.
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2.4 Desenvolvimento na produção dos mapas
A geração de mapas sínteses ocorre por meio de técnicas de geoprocessamento
fazendo o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), como afirma Câmara
e Davis (2001) Geoprocessamento é uma área do conhecimento que utiliza-se de
técnicas matemáticas e computacionais orientadas para o tratamento de informações
geográficas, que na pesquisa deu-se por meio do QGis (software livre), nas versões
2.18.0 e 2.18.14.
Em todos os mapas aplicou-se o Datum SIRGAS 2000 – Zona 24 – S nas
coordenadas, Universal Transversa de Mercator (UTM). Para as convenções
cartográficas mantidas em todos os mapas, utilizou-se arquivos vetoriais adaptados
para área de estudo. Os dados coletados foram: os recursos hídricos e os rios e riachos
disponibilizados pela COGERH; os limites municipais, a sede do distrito de Juá,
as principais localidades e as rodovias foram obtidas junto ao IPECE (2010) e IBGE
(2010), somente no mapa de geologia foi acrescentado nas convenções cartográficas
os lineamentos estruturais, as fraturas entre outros, ambos obtidos através da CPRM
(2003).
O polígono de delimitação da área deu-se por meio da técnica de delimitação
automática, tornando-se necessário montar um mosaico com as imagens Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM), situando-se nas cartas matriciais da SUDENE SA.
24-X-D-IV (Sobral) e SB. 24-Y-D-V (Irauçuba).
O processo de uso e ocupação foi empiricamente compreendido através dos
trabalhos de campo e por meio de trabalhos de gabinete, utilizando fontes como
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e o Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2010).
2.5 Diagnóstico dos componentes naturais da sub-bacia hidrográfica do riacho
Gabriel
Geologia
De acordo com o Mapa Geológico do Estado do Ceará, CPRM (2003), em
escala de 1: 500.000, a área em estudo está submetida sob cinco unidades geológicas:
Depósitos Aluviais; Suíte Intrusiva Tamboril-Santa Quitéria; Granitóides Diversos,
Unidade Canindé e Unidade Independência.
Os Depósitos Aluviais constituem-se de argilas, areias quartzosas, cascalhos
e argilas, com nomenclatura Q2a. Correspondendo a era Cenozóica e ao período
Quartenário, localizando-se nas áreas subjacentes ao riacho Gabriel.
A Suíte Intrusiva Tamboril-Santa Quitéria é representada por dois tipos de
litologias: os granitos migmatitos e paraderivados e os granitóides. O primeiro
tem como nomenclatura NP(PP)ts, datando da era Neoproterozóica e do período
Neoproterozóico III. São resultantes da associação granito-migmatítica, envolvendo
granitóides neoproterozóicos cinzentos e rosados, de granulação variável até termos
porfiríticos, gnaissificados ou não, e ortognaisses migmatíticos, além de rochas
calssilicáticas. Distribui-se em uma considerável faixa de extensão na sub-bacia.
Os Granitóides Diversos são compostos por biotita-granitos, monzogranitos,
sienitos, quartzomozonitos e granitos porfiríticos, em partes somado em um mesmo
espaço cartografado. Compreende-se da era Neoproterozóica e do período Crigeniano,
por nomenclatura NPy. Encontra-se na porção à noroeste da área em estudo.
A Unidade Canindé é representada na era Paleo-Proterozóica, do período Riacino por nomenclatura PPc, representa um conjunto de litologias de paragnaisses em
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níveis distintos de metamorfismo-migmatização que são: Paragnaisses e granitoides
(PP(NP)cc, onde são comuns os jazimentos estratóides e diqueformes de granitóides
neoproterozóico, cinzentos e rosados, gnaissificados ou não e, em parte, facoidais; Anfibólio gnaisses e/ou anfibolitos(caf); Metacálcários(cca); e Ortognaisses ácidos(cogn).
A Unidade Independência data da era Paleo-Proterozóica, do período Riacino.
Constituí-se de paragnaisses e micaxitos aluminosos, incluindo quartizitos(iq),
metacalcários(ica), rochas calcissilicáticas e, mais raramente, anfibolitos (iqx-micaxistos,
paragnaisses e quartizitos.
Geomorfologia
Quanto a geomorfologia, identificou-se três unidades geomorfológicas distintas,
(Figura 2) Depressão Sertaneja, Planície Fluvial e Inselbergues, havendo predominância
da unidade geomorfológica depressão sertaneja, a qual está presente em toda a área da
sub-bacia.
Conforme Souza (2000), a unidade geoambiental da depressão sertaneja é
caracterizada como sendo uma planície aplainada moderadamente dissecada, tendo
um ambiente de transição com tendência à instabilidade e vulnerabilidade moderada
a alta. A depressão sertaneja se representa como formas deprimidas, com superfícies
em processo erosivo, apresentada em superfície aplainada ou levemente onduladas,
revestida de vegetação da caatinga de porte herbáceo-arbustivo e arbóreo, são
caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo correspondendo, a uma área
mais baixa do que as demais, como já mencionado a depressão sertaneja corresponde
a unidade geomorfológica predominante na área delimitada como sub-bacia do riacho
Gabriel.
A planície fluvial segundo Souza (2000) são ambientes de transição com
tendência a instabilidade e vulnerabilidade moderada, áreas propícias a prática de
lavouras irrigadas, limitações periódicas e sustentabilidade moderada a alta. A planície
fluvial é delimitada por aclives e os processos de deposição superam os de desgaste,
apresentam características de acumulação e decomposição de sedimentos dos rios
até que se forme uma superfície uniforme, na sub-bacia em questão a planície fluvial
encontra-se nas adjacências do riacho Gabriel.
Os inselbergues geralmente apresentam áreas retidas de vegetação e a presença
de solos rasos, sendo recoberto por uma caatinga de porte arbustivo, inseridos na
unidade depressão sertaneja os mesmos destacam os efeitos processuais da erosão
durante os períodos geológicos recentes da região, compreendendo assim que os
inselbergs irão se localizar a norte da sub-bacia em uma pequena extensão.
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Figura 2: Mapa as unidades geomorfológicas da sub-bacia do riacho Gabriel

Fonte: Fernandes (2019)

Características Climáticas
No que concerne as condições climáticas, “o clima sobre uma localidade
é a síntese de todos os elementos climáticos em uma combinação de certa forma
singular[...] Portanto, existe uma variedade de climas ou de tipos climáticos reinantes
sobre a superfície terrestre”. (AYOAD, 1996, p. 224.)
No caso, do nordeste brasileiro, especificamente no Ceará, o clima semiárido
prevalece com destaque o qual cobre 98 das 184 sedes municipais, este se caracteriza
por níveis de precipitação baixa e por irregularidade da mesma. A área em estudo
está submetida ao clima tropical quente semiárido, de forma geral é um tipo climático
quente e seco, destacadamente no sertão nordestino, apresentando um período de
longa duração de secas.
O território do nordeste brasileiro está submetido 93% a influência da semiaridez.
A irregularidade no regime pluviométrico, acompanhada pelo intenso calor, resulta
em elevadas taxas de evapotranspiração, as quais reduzem a umidade do solo e a
quantidade de água armazenada nos reservatórios.
Solos
Os solos que correspondem à área da sub-bacia hidrográfica do riacho Gabriel
foram identificados por trabalhos de gabinete, através do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (SIBCS) elaborado pela EMBRAPA (2006), como através da
expedição ao campo.
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Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS, 2006), foram
identificadas na área de estudo três classes de solos do 1º nível (ordem): Os Luvissolos,
Neossolos e Planossolos. Os Luvissolos apresentam apenas uma classe de 2º nível, os
Crômicos, que abrangem os Brunos Não Cálcicos, e os Háplicos. Os Neossolos agrupam
duas classes de 2º nível (subordem), os Litólicos e os Flúvicos. Os Litólicos abrangem
os Neossolos Litólicos e os solos Flúvicos abrangem os Solos Aluviais. Os Planossolos
apresentam apenas uma classe de 2º nível (subordem), os Nátricos e Háplicos .
Os Luvissolos são solos minerais, não hidromórficos que apresentam o horizonte
B textural seguido pelo horizonte A ou E, com argila de alta atividade e saturação por
bases altas. São solos bem ou imperfeitamente drenados, com pouca profundidade.
Em sua composição química são moderadamente ácidos e ligeiramente alcalinos, com
teores de alumínio extraível baixos ou nulos. Uma das categorias desta classe são os
Brunos Não Cálcicos, que se faz presente em algumas regiões da sub-bacia.
Os Neossolos são constituídos por mineral, ou por material orgânico pouco
espesso com menos de 20 cm de espessura, que não apresentam alterações expressivas,
não apresentando qualquer horizonte B.
Os Neossolos Litólicos em definição, esta classe é constituída por solos pouco
evoluídos, sem horizonte B, apresentando os horizontes A, C ou R. Para Lourenço (2013,
p.109), este tipo de solo apresenta o horizonte A diretamente sobre a rocha – horizonte
R, sendo comum encontrar superficialmente pedregosidade e/ou rochosidade,
podendo ser vinculados aos afloramentos rochosos. São frequentes nas extremidades
e, em uma pequena porção no centro da sub-bacia.
Os Neossolos Flúvicos originam-se de sedimentação fluvial do holoceno.
Apresentam por sequência os horizontes A e C, os quais são solos pouco desenvolvidos.
Sua espessura varia de médio a muito profundo, cuja textura varia de arenosa para
argilosa, com drenagem moderada a imperfeita. São ricos em constituintes primários
com fácil decomposição. Na área em estudo compreende-se em toda a extensão do
curso do riacho Gabriel, cuja classe é derivada de sedimentos aluviais e que apresentam
caráter flúvico.
Os Planossolos compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados,
com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve. Possuindo
como característica distintiva marcante uma diferenciação bem acentuada entre os
horizontes A ou E, e o B devido à mudança textural abrupta. Situa-se na sub-bacia
adjacente à nascente do riacho Gabriel.
Vegetação
Como reflexo da interação dos componentes ambientais nas paisagens naturais,
a vegetação exerce função primordial na retenção da energia da precipitação, devido
ao processo de infiltração da água no solo capaz de amenizar os impactos gerados
pelo escoamento artificial e ações erosivas dos solos, implicando assim em graves
consequências para o equilíbrio e dinâmica ambiental (TRICART, 1977).
A região do semiárido brasileiro possui cerca de 800.00km2 e seu território
encontra-se preponderantemente recoberto por vegetação xerófila, de aspecto
fisionômicos e florístico variado. Caracterizado pela completa caducifólia, na maior
parte dos seus componentes, a vegetação caatinga demonstra uma particularidade de
adaptação à deficiência hídrica ocasionada pela baixa pluviosidade e elevadas taxas
de evapotranspiração potencial, associado à formação de solos pouco profundos nos
terrenos do embasamento cristalino (RODAL et al.,2013).
Nesse contexto, insere-se o estado do Ceará, cujo bioma caatinga apresenta
características geobotânicas que não diferem, de forma geral, do contexto ambiental
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nordestino. Aliando-se a esse pensamento, Souza (2006) e Ceará (2010) ressaltam que o
uso e a ocupação da terra vem contribuindo para profundas transformações no cenário
das caatingas, exibindo, dessa forma marcas de degradação ambiental nas paisagens
do semiárido cearense.
Para a classificação da vegetação, optou-se pelo sistema de classificação de
Fernandes (1990). Este classifica o conjunto vegetacional do Ceará sob dois aspectos: O
Fitogeográfico e Fisiográfico. Com relação à classificação sob o aspecto fitogeográfico,
Fernandes (1990), baseado em Rizzing (1963), classifica a flora brasileira em Províncias,
Sub-províncias, Setores e Sub-Setores, estando a região semiárida do nordeste incluída
na Província Nordestina ou das caatingas, no setor dos sertões. Fernandes (1990), “A
província das Caatingas ocupa grande espaço no Nordeste semi-árido, principalmente
na depressão sertaneja”. A distribuição da vegetação na área da pesquisa possuí as
seguintes feições (Figura 3).
A Caatinga alta com estrato arbóreo, arbustivo/subarbustivo e estrato
herbáceo, com predominância em Jurema-preta (Mimosa hostilis), Mandacaru (Cereus
jamacaru), Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), e Mulungu (Erythia verna). A caatinga
baixa se constitui em arbustivo/subarbustivo e herbáceo, com espécies como Pereiro
(Aspidosperma pirifolium), Mofumbo (Cobretum leprosum), Marmeleiro (Cydonia oblonga),
com predominância de afloramentos rochosos.
O carnaubal (mata de várzea), na área da pesquisa pôde-se observar outros
tipos de vegetação, denominada vegetação ribeirinha como a Carnaubeira (Copernicia
prunifera) e o Jucazeiro (Caesalpinia érrea).
Figura 3: Mapa de vegetação da sub-bacia hidrográfica do riacho Gabriel

Fonte: Fernandes (2019)
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa evidenciou o atual processo de uso e ocupação da sub-bacia
hidrográfica do riacho Gabriel, na localidade de Juá, Irauçuba-CE. Nesse contexto,
as marcas da degradação ambiental e dos recursos naturais são verificados através
de condições heterogênicas em que se evidencia o desmatamento indiscriminado,
aceleração de processos erosivos, aparecimentos de afloramentos rochosos. Por se
tratar de uma área úmida, a prática agrícola e criação extensiva se concentra nas
adjacências do riacho Gabriel, no entanto, essas atividades com o uso indiscriminado
deste recurso provocam o assoreamento desses ambientes.
Em suma, a área em estudo apresenta uma descaracterização acentuada da
mata ciliar nas adjacências da sub-bacia. E o intuito dessa pesquisa era destacar as
características fisiográficas da sub-bacia do riacho Gabriel, através dos estudos
propostos e evidenciados no artigo. No mais, este trabalho pode servir de aporte para
o poder público local trabalhar a concientização dos moradores dessa localidade em
relação as potencialidades ambientais.
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ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO
GABRIEL, JUÁ- CE
Clélia Ferreira Rodrigues1
Livana Sousa Guimarães2
Noélia André Diniz3
Nayane Barros Sousa Fernandes4
Maria Jocilene Lima da Silva5
Ernane Cortez Lima6
Eixo: 3 Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o meio ambiente vem sendo destaque nos estudos de diversas
áreas do conhecimento científico, principalmente pela a necessidade de compreender a
dinâmica físico-natural, além disso, sugere inovações na maneira de utilizar a natureza.
Várias pesquisas estão sendo realizadas, a exemplo da geofísica, morfologia,
entre outras, no entanto, a análise geoambiental ganhou grande destaque e passou
a ser um dos principais temas de discussão de trabalho. Segundo Souza (2005), a
análise geoambiental de bacias hidrográficas é fundamental para o reconhecimento
das transformações decorrentes do processo histórico de uso e ocupação da terra.
Os sistemas ambientais são integrados por diversos elementos, mantendo
relações mútuas entre si, dotados de potencialidades e limitações especificas.
(FUNCEME, 2009). Em muitos lugares, pode-se identificar fortemente a degradação
devido ao uso desordenado dos recursos naturais, principalmente a partir das práticas
agrícolas e de extrativismo vegetal.
Bertrand (1972) analisa o geossistema como fundamento para os estudos
ambientais, este resulta da combinação do potencial ecológico (clima - hidrologia geomorfologia), da exploração biológica (vegetação - solo - fauna) e da ação antrópica.
Além disso, considera a paisagem como “resultado da combinação dinâmica, portanto
instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que reagindo dialeticamente
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em
constante evolução” (BERTRAND, 1972, p.141-152).
Lima (2004), destaca que a intensa utilização dos recursos naturais pelo homem
pode acarretar impactos no meio ambiente, por isso, que em decorrência dessa
exploração acentuada dos recursos naturais, tornam-se importantes os estudos nessas
áreas. Tais recursos possuem seus limites, sendo necessário propor algumas medidas
para amenizar ou diminuir os impactos provocados pela ação antrópica que resultou
na descaracterização da paisagem.
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De acordo com Lima (2012), o uso e a ocupação do solo em bacias hidrográficas
também se configuram como uma preocupação antiga, principalmente quando estão
relacionadas ao semiárido nordestino, onde o uso para agricultura de forma inadequada
provoca a destruição dos solos ocasionando a erosão, o desmatamento da mata ciliar,
dentre outros impactos.
No que se refere ao planejamento e gestão ambiental de bacias hidrográficas,
ele apresenta-se como uma ferramenta de Política Ambiental, um exercício técnico
intelectual, voltado para traçar as diretrizes e programar o uso do território, dos
espaços, das paisagens e das características da gestão ambiental (LIMA, 2012).
Assim, nesse trabalho destacou-se uma caracterização das unidades
geoambientais verificadas na sub-bacia do riacho Gabriel, com suporte metodológico
na teoria geossistêmica, referenciada as obras de Bertrand (1972) e Souza (2000).
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo e objetivos
A sub-bacia do riacho Gabriel, localiza-se na porção sul da bacia hidrográfica do
Litoral, localizada na região noroeste do Estado do Ceará, situa-se nas cartas matriciais
da SUDENE AS. 24-X-D-IV (Sobral), SB. 24-Y-D-V (Irauçuba) com 71,22% em extensão.
A sub-bacia do riacho Gabriel trata-se de uma área de aproximadamente 228km²,
entre os municípios de Irauçuba, no distrito de Juá, e Sobral, no distrito de Aracatiaçu.
(Figura 1)
Figura 1: Mapa de localização da sub-bacia do riacho Gabriel

Fonte: Rodrigues et al.
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Em geral, a área é caracterizada por apresentar solos expostos, devido a
ocupação antrópica, e exibe uma vegetação de caatinga bem descaracterizada.
Em termos geológicos, a sub-bacia do riacho Gabriel é formado por grandes
variedades de formação litológicas. Foi identificado as seguintes unidades geológicas:
Depósitos Aluviais, Suíte Intrusiva, Tamboril-Santa Quitéria, Granitóides Diversos,
Unidade Canindé e Unidade Independência.
O objetivo geral da pesquisa é apresentar uma análise geoambiental da sub-bacia
hidrográfica do Riacho Gabriel. Diante disso, visando obter um melhor entendimento
sobre as características geoambientais da sub-bacia, foi desenvolvido levantamento de
campo, considerando o estado de conservação em que a bacia de drenagem se encontra,
compreendendo uma análise em torno dos seus aspectos geológicos e geomorfológicos.
2.2 Materiais e métodos
Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico que permeia a
temática em análise. O processamento dos dados obtidos foi realizado por meio
do Sistema de Informações Geográfica (SIG) QGIS, usado para o processamento de
imagens, gerenciamento de dados, delimitação da sub-bacia e elaboração do mapa de
localização.
Além disso, foi realizado um campo in loco, foram utilizadas cartas topográficas
matriciais da SUDENE, em escala 1:100.000, GPS (Sistema de Posicionamento Global)
para marcação dos pontos de controle, câmera fotográfica para o registro dos impactos
encontrados na área de estudo e o mapa de localização da sub-bacia do riacho Gabriel,
para averiguar com mais precisão as informações obtidas no campo.
2.3 Resultados e discussões
Na sub-bacia do riacho Gabriel foram caracterizadas três unidades geoambientais:
Depressão Sertaneja, Planície Fluvial e Inselbergs. (Figura 2).
Figura 2: Mapa de unidade geoambientais da sub-bacia do riacho Gabriel.

Fonte: Rodrigues et al.
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Conforme Souza (2000), a unidade geoambiental da depressão sertaneja é
caracterizada como sendo uma planície aplainada moderadamente dissecada, tendo
um ambiente de transição com tendência à instabilidade e vulnerabilidade moderada
a alta. A depressão sertaneja se representa como formas deprimidas, com superfícies
em processo erosivo, apresentada em superfície aplainada ou levemente onduladas,
revestida de vegetação da caatinga de porte herbáceo-arbustivo e arbóreo, são
caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo correspondendo, a uma área
mais baixa do que as demais, como já mencionado a depressão sertaneja corresponde
a unidade geomorfológica predominante na área delimitada como sub-bacia do riacho
Gabriel.
Nas áreas delimitadas a unidade geoambiental que apresenta maior
expressividade é a depressão sertaneja, onde as características do semiárido são
ressaltadas a partir da irregularidade de chuva durante o ano, definidas em dois
períodos, um seco, predominante de 8 a 9 meses e um chuvoso, que se caracteriza pela
a irregularidade na precipitação, que ocorre nos meses de fevereiro e abril.
A dinâmica morfogenética da depressão sertaneja está estreitamente
correlacionada com os condicionantes climáticos e com caráter caducifólio do
revestimento florístico, e na maior parte desse sistema a incisão linear da drenagem
é incipiente justificando-se pela pequena amplitude entre os interflúvios e fundos de
vales (SOUZA, 1979)
No Juá, distrito de Irauçuba, inserida na depressão sertaneja, as margens do
Riacho Gabriel apresentam-se parcialmente degradadas com presença de vegetação
não nativa. Verifica-se também, uma produção agrícola de feijão e milho bastante
avançada nas proximidades do leito fluvial, além disso, foi observado a criação de
gado, o que provoca a compactação do solo e a retirada da cobertura vegetal.
A planície fluvial segundo Souza (2000) é ambiente de transição com tendência
a instabilidade e vulnerabilidade moderada, áreas propícias a prática de lavouras
irrigadas, limitações periódicas e sustentabilidade moderada a alta. A planície fluvial é
delimitada por aclives e os processos de deposição superam os de desgaste, apresentam
características de acumulação e decomposição de sedimentos dos rios até que se forme
uma superfície uniforme, na sub-bacia em questão a planície fluvial vai se encontrar
nas adjacências do riacho Gabriel.
De acordo com Guimarães (2016), a planície fluvial é a forma mais característica
de acumulação decorrente da ação fluvial, ou seja, são áreas de diferenciação regional
nos sertões semiáridos e abrigam as melhores condições de solos e de disponibilidades
hídricas, além disso, as planícies fluviais constituem-se como ambientes de exceção
nas depressões sertanejas semiáridas. Em relação ao seu potencial geoambiental
é necessário considerar que são áreas sujeitas a inundações periódicas, além disso,
apresentam solos revestidos por matas ciliares, com predominância de carnaúba em
sua comunidade florística característica desse sistema geoambiental.
De acordo com Souza (2000), os inselbergues geralmente apresentam áreas
retidas de vegetação e a presença de solos rasos, sendo recoberto por uma caatinga
de porte arbustivo, inseridos na unidade depressão sertaneja os mesmos destacam
os efeitos processuais da erosão durante os períodos geológicos recentes da região,
compreendendo assim que os inselbergs irão se localizar a noroeste da sub-bacia em
uma pequena extensão.
Em relação ao seu potencial geoambiental, é necessário considerar que se trata
de áreas que foram submetidas a processos de erosão diferencial que ocasionaram
o desenvolvimento de relevos rochosos ou com solos muito rasos, e forte limitação
ao uso agrícola, ou seja, é um ambiente fortemente instável e vulnerável a ocupação.
(SOUZA, 2000).
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Na figura 3, 4 e 5, podemos complementar estas características com uma visão
representativa destas unidades geoambientais da sub-bacia do riacho Gabriel.
Figura 3: A) Depressão Sertaneja na localidade de Juá. B) Planície Fluvial da sub-bacia
do riacho Gabriel. C) Presença de Inselbergues na localidade de juá, na sub-bacia do
riacho Gabriel.
(A)

(B)

(C)

Fonte: Rodrigues et al.

Independentemente das planícies fluvias serem constituídas por pequenos
compartimentos de relevos de disposição longitudinal, elas apresentam grandes
eficácias em atividades agrícolas, no entanto, encontra-se no centro dos avanços
desordenados de construções próximo as suas margens.
Portanto, a sub-bacia do riacho Gabriel encontra-se como um relevante sistema
ambiental, contudo ao passar dos anos, vem sofrendo com as ações humanas, como a
intensificação do uso e ocupação do solo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da metodologia utilizada neste trabalho, sistematizada na análise
geossistêmica e dos resultados alcançadas foi possível analisar de uma maneira
integrada os elementos encontrados na área de estudo, percebeu-se que a área possui
uma rica diversidade em seu meio físico-natural e apresentou diferenciações nos seus
aspectos sociais e naturais.
A análise ambiental da sub-bacia do riacho Gabriel, demosntra que suas
unidades geoambientais não apresentam uma compatibilidade do uso e ocupação com
pluviometria local e nem com as condições do solo, assim como da biodiversidade.
As atividades praticadas no campo requerem, na maioria das vezes, o desmatamento
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para a retirada de lenha e da produção de carvão vegetal e o próprio sobrepasteio do
gado que compacta o estrato herbáceo, tornando prática humana incompatível com a
fragilidade do solo intensificando a vulnerabilidade ambiental. Na área de estudo foi
possível observar que predomina com expressividade a agricultura de subsistência;
principalmente no período chuvoso, o extrativismo vegetal e a pecuária extensiva de
gado bovinos, caprinos, onde os impactos ambientais registrados na área se devem
principalmente a esses atributos somados com a escassez de chuva e com a ação
antrópica.
Os estudos relacionados as análises geoambientais configura-se como uma
importante ferramenta para o levantamento de dados sobre as características naturais
e de determinados ambientes, além disso é essencial destacar a importância dos
SIG’s para os estudos ambientais, por constituir numa relevante ferramenta para o
mapeamento da bacia hidrográfica.
Portanto, conclui-se que a sub-bacia do riacho Gabriel apresenta trechos muito
impactados, destacando-se áreas onde é preciso um manejo sustentável, fundamentado
na visão holística de planejamento ambiental.
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A ABORDAGEM GEOAMBIENTAL COMO CATEGORIA DE ANÁLISE DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CATU, AQUIRAZ - CEARÁ.
Francisco Samuel Nobre Ramos1
Camila de Oliveira Louzada2
Liza Santos Oliveira3

Eixo 03: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial;
1 INTRODUÇÃO


A localização de cursos de água, sejam mares, oceanos e rios, sempre se
configurou, na história humana, como um importante aspecto na escolha dos locais
mais adequados para fixação de residências em diferentes civilizações ao redor do
mundo. A respeito dessa temática, Louzada (2014) destaca que as civilizações mais
antigas do mundo estão diretamente ligadas a cursos d’água, a começar por Jericó na
Palestina, considerada a civilização mais antiga do mundo, com nove mil anos a.C, que
está diretamente conectada ao Rio Jordão, assim como: Mumbai, na Índia, banhada
pelo oceano Índico e Xangai, na China, banhada pelo mar da China Meridional.
Ainda hoje, a água tem importância vital como modeladora dos espaços físico
e social, configurando-se também como impulsionadora de ações de desenvolvimento
econômico e científico. Partindo-se deste princípio, denota-se a relevância de um maior
conhecimento acerca dos processos naturais e antrópicos que influem, de alguma
forma, nos corpos hídricos positiva e negativamente.
Em uma sociedade crescentemente mais globalizada em que os processos se dão
cada vez mais rápidos e integrados, nota-se uma maior demanda dos recursos naturais.
Dentre estes, englobam-se os recursos hídricos, que sofrem com a pressão exercida a
partir de uma necessidade exacerbada de desenvolvimento econômico. Além disso,
a expansão urbana e espraiamento das grandes cidades, cada vez mais populosas e
povoadas também representam ameaças. Assim, tornam-se primordiais ações de
planejamento e gestão ambiental que visem a conservação dos corpos hídricos. Nesse
contexto, um dos modelos mais utilizados de unidade de análise e gerenciamento é o
de bacias hidrográficas.
Instituídas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), as bacias
hidrográficas constam na Política Nacional de Recursos Hídricos, estas, por sua vez,
de forma simplificada, resumem-se ao conjunto de terras drenadas por um corpo
d’água principal e seus afluentes. Desta forma, áreas territoriais de tamanhos variados
encontram-se incluídas em bacias hidrográficas ou sub-bacias distintas, constituindo
um verdadeiro mosaico natural delimitado pelo relevo e que drena e direciona as águas.
Assim, impactos ambientais causados em um ponto, mesmo que isolado da bacia,
ocasionam a desestabilidade de processos naturais em todo o conjunto, agravando-se,
ainda mais, quando se dão à montante.
Tendo como enfoque os impactos ambientais amplamente observados nas bacias
hidrográficas, percebe-se, particularmente, que às atividades não sustentáveis com fins
1
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de lucro imediato, as quais não computam os custos ambientais e sociais, repassandoos a terceiros, são as principais ameaças da qualidade e equilíbrio ambiental em uma
bacia hidrográfica (PIRES e t al. 2002).
Muitos dos problemas supracitados, são observados ao longo do Rio Catu, o qual
apresenta pouco mais de 30 km de extensão e faz parte de uma pequena sub-bacia de
mesmo nome. Esta última, por sua vez, integra a Bacia Metropolitana, assim chamada
por se localizar, quase que em sua totalidade, na Região Metropolitana de Fortaleza
e aglutinar diversos rios pouco extensos. O Rio Catu se espacializa apenas em dois
municípios cearenses, tendo sua nascente em Horizonte e foz no Oceano Atlântico, em
Aquiraz. Apesar de sua pequena extensão, este rio desempenha papel fundamental na
região, no entanto, muitos impactos e degradação ambientais, bem como negligência
governamental, são observadas ao longo de seu leito, principalmente em sua faixa de
maior adensamento populacional, compreendida entre a Rodovia Estadual CE-040 e
sua foz (Figura 1).
Figura 1 - Mapa de Localização

Fonte: OLIVEIRA, L.S.,(2019)

Tendo em vista a relação que se estabelece entre as atividades humanas e o meio
natural, buscará-se, neste trabalho fazer uso de uma abordagem geoambiental do Rio
Catu, a fim de proporcionar novos conhecimentos sobre as condicionantes antrópicas
e os impactos ambientais causados pela ocupação humana ao longo da presente bacia.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização Geoambiental
A microbacia do Rio Catu está situada entre os municípios de Horizonte e
Aquiraz, no Estado do Ceará, ambos fazem parte dos 19 municípios que compõem
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a Região Metropolitana de Fortaleza. A nascente do curso principal está situada no
município de Horizonte, em contrapartida sua foz dá-se no Oceano Atlântico, na Praia
da Prainha, no município de Aquiraz.
Esta microbacia ocupa uma área de mais de 217km² e é constituída principalmente
pelo curso principal, Rio Catu, e diversos outros riachos e córregos que tributam como
afluentes deste. Este rio possui caráter intermitente, fluindo com maior carga durante
o período chuvoso, onde a Zona de Convergência Intertropical – ZCIT é o principal
sistema atmosférico causador de chuvas nessa região. Este sistema atua na região entre
fevereiro e maio, atingindo os estados do MA, PI, CE, RN, PB e PE e extremo norte da
BA. A ZCIT se forma na confluência dos alísios de NE e SE e desloca-se para a região
em meados do verão, atingindo sua posição mais meridional no outono (FERREIRA &
MELLO, 2005 apud ZANELLA, 2014). As temperaturas médias situam-se entre 26º C e
28º C (IPECE, 2017), marcada pela presença constante dos ventos alísios de sudeste.
Diferentemente do que ocorre no semiárido, onde as precipitações são mais
propensas as irregularidades no tempo e espaço, a região litorânea do Ceará é mais
favorecida, sobretudo referente ao acumulado total de suas precipitações, que por
vezes ultrapassam os 1.500mm, podendo ainda chegar e ultrapassar os 2.000mm em
casos excepcionais. Gomes et al. (2008) afirma que, apesar de ser considerado um rio
de Carácter intermitente, o Catu, nos últimos anos, apresenta-se na forma semiperene,
em detrimento da instalação da barragem do Catucinzenta e a barragem de aterro
existente no campo de dunas.
Geologicamente, esta área se caracteriza como sedimentar, com destaque para
os sedimentos do cenozóico na formação barreiras e os sedimentos carreados pelo
ação eólica que formam as dunas características da paisagem do município e da área
de análise. Acerca da geologia local, o levantamento geológico realizado na região pelo
CPRM 1998, constata que em Aquiraz:
O quadro geológico é dominado por sedimentos areno-argilosos, com níveis
conglomeráticos, de idade tércio-quaternária, pertencentes à Formação Barreiras, além de
depósitos eólicos formados por areias de paleodunas e dunas recentes do Quaternário.
Ocorrem ainda coberturas aluvionares, quaternárias, formadas por areias, siltes, argilas
e cascalhos, que se distribuem ao longo dos principais cursos d’água que drenam o
município. (CPRM, 1998, p. 7).

Por outro lado, a geomorfologia local é caracterizada pela presença dos tabuleiros
pré-litorâneos, planície litorânea e das planícies fluviais. Com relação aos tabuleiros pré
litorâneos, onde a maior parte da bacia está inserida, em Aquiraz, estes se estendem por
até 30 km adentro do continente. Acerca dos tabuleiros Claudino Sales (2016) destaca
que, estes são responsáveis por fazer a transição entre as superfícies aplainadas da
depressão sertaneja no interior e a zona marítima. Claudino Sales, destaca ainda que
a principal característica morfoestrutural dos tabuleiros é a presença dos depósitos
sedimentares azóicos de origem continental e também litorânea. Já na planície litorânea
Claudino Sales (2016) observa que estas ocorrem a partir da incorporação da faixa de
praia de cordões litorâneos e de ambientes de barreiras (lagunas, braços internos de
rios e segmentos de estuários). Por fim, as planícies fluviais, principal área de análise
deste estudo, estas são formada a partir da deposição de sedimentos recentes e aluviais,
carreados pelo rio e depositadas em suas margens de acordo com sua competência.
2.1 Usos da água
No decurso de todo o rio, desde sua nascente até sua desembocadura, no
Oceano Atlântico, o Catu é barrado em dois trechos, ambos no município de Aquiraz.
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O primeiro é um barramento artificial na comunidade de Cinzenta, dando origem
ao Açude Catucinzenta, que é de responsabilidade do órgão estadual COGERH
(Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos) e gerida regionalmente pelo Comitê das
Bacias Hidrográficas Metropolitanas em conjunto com a Comissão Gestora do Açude
Catucinzenta, responsável por gerir localmente toda a bacia do Rio Catu, desde sua
nascente até sua foz. Este açude faz parte do programa de “açudagem” promovido pelo
Governo do Estado do Ceará, com o intuito de promover desenvolvimento e diminuir
os impactos ocasionados pelas frequentes secas que atingem o estado, garantindo de
certa forma, segurança hídricas aos municípios.
O segundo barramento, onde se dá o enfoque principal deste estudo, é
popularmente conhecido como “Lagoa do Catu”. Trata-se do resultado natural da
obstrução do curso do rio pelas dunas (Foto 1), já nas proximidades de sua foz. Em
consequência desta represa natural forma-se um grande espelho d’água entre a Rodovia
CE-040 e as dunas na comunidade de Prainha, constituindo-se assim um manancial de
relevante importância, designado para múltiplos fins e usos.
Foto 1 - Barragem do aterro natural de dunas do Rio Catu

Fonte: Ramos (2019)

Conforme Assunção e Livingstone (1993), a destinação dada a água dos açudes
são várias, podendo ser elencadas como: irrigação de culturas, pecuária, abastecimento
de água da população, criação de peixes, geração de eletricidade e turismo, perenização
de rios e reserva de água de última instância. Reforçando esta afirmação, alguns destes
usos são observados na área de análise, com destaque especial para o abastecimento
de água da população e a atividade turística que se dá em seu entorno.
De acordo com os dados do censo de 2010 do IBGE, Aquiraz possuía
uma população de 72.628 habitantes, naquele ano; sendo que, deste total, 67.083
correspondiam aos residentes na sede do município e nos demais núcleos urbanos.
Com uma população urbana considerável, é perceptível a intensa demanda pelos
recursos hídricos no município, para os quais são destinados desde o atendimento
das necessidades fisiológicas imediatas, como beber e higienização corporal, ao uso
residêncial e pela atividade turística.
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Para suprir esta demanda, ás águas do Rio Catu são a principal fonte de
abastecimento dessa população, e que, até meados de 2017, encontravam-se total e
exclusivamente dependentes destas. Com o intuito de fornecer uma maior segurança
hídrica ao município, integrou-se Aquiraz, por meio de uma adutora ao macrossistema
de abastecimento Gavião, responsável por abastecer a capital e outros municípios da
Região Metropolitana. Assim o abastecimento, principalmente da sede do município,
passa a ser misto, compartilhado entre o Catu e o Gavião.
Outro uso bastante comum das águas do Rio Catu, relaciona-se ao lazer e ao
turismo, onde comumente é possível observar banhistas que buscam em suas águas
calmas um diferencial à intensidade das ondas do mar. Em alguns trechos, torna-se
uma atração bastante popular entre os moradores de Aquiraz e municípios vizinhos,
onde suas tradicionais barracas de palha, dispostas ao longo das suas margens (Foto
2), são um convite ao descanso e ao lazer. Estes locais admirados por suas belezas
naturais são altamente utilizados pela população como forma de recreação nos finais
de semana e feriados, principalmente em atividades voltadas ao balneário e à prática
de esportes aquáticos.
Foto 2 - Barracas às margens do Rio Catu em Prainha

Fonte: Ramos (2019)

2.2 Ocupação Irregular e uso do Solo
Ao longo do curso do Rio Catu é possível observar diversos impactos ambientais
negativos. Na conceituação de impacto ambiental, leva-se em consideração o que é
disposto na resolução do CONAMA nº 001 de 1986, que define este como:
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“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que
direta ou indiretamente afetem:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
IV - a qualidade dos recursos ambientais.”

Para Meneguzzo e Chaicouski (2010), os impactos ambientais se constituem em
formas negativas e positivas da intervenção humana no ambiente. No entanto, neste
caso, trabalha-se relacionando isto a degradação ambiental, o que acaba por reduzir os
impactos a sua conotação negativa e severa, os quais contribuem para a descaracterização
dos processos naturais da bacia em análise. Dentre os mais significativos impactos
observados está a ocupação das margens do Rio Catu, de forma irregular, em total
desrespeito às legislações ambientais vigentes, sejam nas esferas municipal, estadual
ou federal. A ocupação ilegal das margens do Rio Catu, dão-se principalmente em seu
baixo curso, no trecho compreendido entre a Rodovia Estadual CE-040 e sua foz, na
Praia da Prainha. Como trata-se de uma área urbana, ao longo desse trecho é possível
observar áreas bastante poluídas, principalmente com o descarte irregular de lixo,
problema inerente de muitas áreas urbanas.
Nesta área é possível observar diversas construções irregulares consolidadas
e muitas ainda em processo de construção (Foto 3). Cabe ressaltar que, destoante do
que ocorre em muitos lugares, a exemplo das populações tradicionais chamadas de
ribeirinhos no estado do Amazonas, que se localizam as margens dos rios de águas
brancas, para reproduzir seu modo de vida (LOUZADA et al.2018), em Aquiraz às
margens do Rio Catu, são ocupadas por empreendimentos turísticos, e por segundas
residências (casas de veraneio), as quais são uma das principais responsáveis pela
ocupação indiscriminada das margens do rio citadino.
Foto 3 - Segundas residências às margens do Rio Catu

Fonte: Ramos (2019)
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As ocupações irregulares que descaracterizam as margens do rio Catu, não
atendem as necessidades básicas do morar, mas sim, às carência materiais, os anseios e
os desejos dispensáveis, o de consumir uma paisagem e incorporar esta a uma forma de
status social. A intervenção humana, na área de estudo é resultado indiscriminado da
ocupação das margens do rio, que de forma descomedida interrompe os fluxos naturais
e saudáveis de matéria e energia presentes naquele geossistema. Corroborando com
esta afirmação, Rodriguez e Silva (2019) postulam que:
A temática do intercâmbio de matéria e energia nos geossistemas é fundamental, porque
é a base dos processos de desenvolvimento. Entre eles se destacam os processos de
macro volume, que incluem a água, a atmosfera e a troca de substâncias, destacando-se a
circulação biogeoquímica. (RODRIGUEZ & SILVA, 2019, p.94).

Segundo Pereira e Dantas (2008), a primeira lei de uso e ocupação do solo
aprovada em Aquiraz, de 18 de dezembro de 1984, compreendia tão somente à faixa
litorânea entre a foz do Rio Catu e a embocadura do Rio Pacoti, desconsiderando o
restante do Município. Assim, durante muitos anos, boa parte dos recursos naturais
desta esteve alheia a qualquer tipo de legislação municipal que a protegesse frente ao
amplo interesse imobiliário que ali se instalara. Por outro lado, na lei de uso e ocupação
vigente, aprovada em 22 de dezembro de 2011, já se percebe uma maior abrangência
da lei municipal acerca dos recursos naturais, mas restringe-se, tão somente, à copiar
aquilo disposto no antigo código florestal, sem trazer maiores implicações acerca da
preservação do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos de seu território.
Durante as últimas décadas, observou-se elevada ocupação das áreas no
entorno do rio (Figura 2). Exponencialmente sua cobertura vegetacional diminuiu de
forma considerável, cedendo espaço para construção de residências e outras formas
de ocupação. Aplicando-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI),
em um espaço temporal de 20 anos (1998 e 2018), observa-se no primeiro ano (1998)
uma grande concentração de aspectos visuais de valores positivos, o que representa
um maior percentual de cobertura vegetal menor atividade humana. Os padrões
de ocupação são bem diferentes do atual, porém, mediante a geometria de algumas
feições, percebe-se o surgimento de áreas de cultivo, estradas e pequenos aglomerados
humanos.
Em contrapartida, o NDVI do ano de 2018 mostra grande quantidade de tons
voltados ao laranja avermelhado e à cor neutra, esta última estando relacionada aos
ambientes onde ocorre um cruzamento espectral das áreas de solo exposto com as
de cobertura vegetal menos densa. De maneira geral, expressam-se menores índices
vegetacionais e maior atividade antrópica no ambiente, sendo importante destacar a
presença dos campos de dunas no litoral, associados também ao avanço da ocupação
humana, e a presença dos corpos hídricos os quais adquirem a coloração vermelha.
Assim, percebe-se que o rápido crescimento desenvolveu-se principalmente nas áreas
circunvizinhas às margens do Rio Catu espalhando-se pelo ambiente, bem como no
campo de dunas.
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Figura 2 - Mapa de comparação da distribuição vegetacional

Fonte: Fonte: OLIVEIRA, L.S.,(2019)

Muitas das ocupações irregulares observadas ao longo das margens do Catu
dão-se a partir da privatização anômala do bem público e ambiental. A exemplo disso,
em seu trecho nas proximidades da Rodovia CE-040 destaca-se a implantação de um
Resort residencial e SPA de grandes proporções (Foto 5), o qual teve a sua proximidade
ao rio amplamente vendida como uma de suas amenidade. Conforme já abordado,
outra forma de ocupação bastante difundida e potencialmente agressiva a dinâmica
local, são as segundas residências, responsáveis por aterrar as margens diminuindo o
espelho d’água e interrompendo os fluxos naturais de matéria e energia.
Foto 4 - Empreendimento turístico às margens do Rio Catu



Fonte: Ramos (2019)
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Envolvidos nestas ocupações foram alvo de ações e denúncias do Ministério
Público Federal (MPF) no ano de 2014, dentre os quais o próprio prefeito do município
à época, o mesmo foi acusado de realizar dragagem, construção de aterros e muros
em sua propriedade privada instalada em Área de Preservação Permanente do rio de
acordo com o Código Florestal vigente.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como apresentado inicialmente, é notório o relevante papel que os recursos
hídricos, em especial rios, lagos, lagoas e oceanos desempenharam e desempenham no
desenvolvimento das sociedades. Assim como no passado, ainda hoje as populações
ocupam áreas próximas a estes mananciais, destinando suas águas ao atendimento das
mais diversas finalidades, suprindo desde as necessidades básicas e fisiológicas como
também no consumo da beleza cênica e da paisagem que estas proporcionam.
O levantamento e a descrição inicial de alguns componentes do geossistema
atuante na área de análise em forma da caracterização geoambiental do município de
Aquiraz foi de grande importância. Esta aplicação possibilitou uma maior propriedade
na abordagem da dinâmica natural dos elementos presentes na paisagem do Rio Catu
e de como estes estão em estreita relação com a sociedade humana em seu entorno,
seja influenciando o homem nos seus costumes e modo de viver ou sendo modificada
por este, findando assim na interferência dos mais diversos ciclos naturais presentes
na área, sejam estes hidrológicos, geológicos ou biológicos.
Observou-se que, em Aquiraz, a ineficácia das leis ambientais e, em muitos
casos, a flexibilização da legislação ambiental, posta no novo e no antigo código
florestal, possibilitou que, ao longo dos anos, às margens do Rio Catu passassem por
uma desconfiguração de seus componentes naturais. Assim, de forma descomedida
e vertiginosamente sua cobertura vegetal foi desmatada, abrindo espaço para um
progresso pouco sustentável e que pouco agrega valor social para populações menos
abastadas, tendo em vista que as residências e empreendimentos ali instalados voltamse para o uso de indivíduos com maior poder de consumo.
Espera-se que futuramente uma maior atenção seja dada às questões ambientais,
e que casos como este descrito acima façam parte de exemplos bastante remotos. Para
além de Aquiraz e do Rio Catu, almeja-se que adiante a sociedade possa conviver de
forma saudável e harmônica, fazendo uso consciente dos recursos hídricos, protegendoos para além das suas margens.
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USO DE FERRAMENTAS GEOTECNOLÓGICAS NA ANÁLISE DAS MUDANÇAS
NA PAISAGEM DA MICROBACIA DO IGARAPÉ DA ÁGUA BRANCA,
MANAUS-AM
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Carlossandro Carvalho de Albuquerque4
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A constante construção do espaço urbano sempre exigiu grandes intervenções
na paisagem, causando bruscas alterações em grande parte de seus componentes.
Porém, essas intervenções muitas das vezes produzem desarranjos na dinâmica natural
na medida em que as cidades se expandem gerando impactos sobre o meio natural.
Todo esse processo acarreta em interferências nos ambientes naturais e gera
novas situações, que são refletidas no rearranjo espacial físico como a criação de cidades
e estradas, bem como, diversas atividades realizadas pelo homem para promover seu
bem estar, onde o resultado dessas atividades são alterações no equilíbrio da natureza.
De acordo com Ross (2003), a natureza não está parada e por si só apresenta
uma dinâmica harmoniosa de evolução contínua se não for afetada pelas ações
humanas. Sendo necessária a contextualização de estudos e pesquisas pautados na
análise ambiental em diferentes escalas para compreender a dinâmica natural e social
de qualquer porção do espaço.
Dentro da ótica de entendimento das mudanças que ocorrem no espaço Barcelos
et al., (2013), diz que as bacias hidrográficas são unidades funcionais de grande
expressividade espacial, sendo consideradas geossistemas ambientais complexos em
sua estrutura, funcionamento e evolução. Corroborando a ideia de Barcelos et al.,
(2013), Cunha & Guerra (1998) salientam que as bacias hidrográficas integram uma
visão conjunta do comportamento das condições naturais e das atividades humanas
nelas desenvolvidas, uma vez que as mudanças significativas em qualquer dessas
unidades, podem gerar alterações naturais.
Nesse contexto de estudo ambientais Mendonça et al., (2011) afirma que as
geotecnologias vem desempenhado um papel importante enquanto ferramenta de
suporte para o planejamento e tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente,
fazendo parte do dia a dia de muitos profissionais, auxiliando no planejamento de
atividades de campo, no desenvolvimento de sistemas de monitoramento da paisagem
e no planejamento de estratégias de conservação e preservação dos recursos naturais.
1
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A internet possibilitou o alcance desta tecnologia a um público bastante amplo,
disponibilizando programas de Sistema de Informação Geográfica - SIG livres, aliados
ao uso de fonte de dados existente em diversos portais na internet, que disponibilizam
imagens de satélite, bases cartográficas e outros dados, o que possibilita de uma
maneira cada vez mais abrangente, reunir, processar e entender melhor as informações
ambientais de forma integrada.
Considerando estes aspectos o trabalho se propôs a realizar uma análise sobre
as alterações da paisagem na microbacia do igarapé da Água Branca levando em
consideração os elementos e características naturais tais como: geologia, geomorfologia,
solo, vegetação e o uso e ocupação do solo, avaliando dados temporais de sua ocupação
que demonstrem o seu real estado de conservação para assim fornecer subsídios que
contribuam na construção de alternativas de planejamento e gestão territorial dessa
importante unidade da paisagem.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
A microbacia hidrográfica do igarapé da Água Branca está localizada entre
os paralelos 2°05’28”/3o02’46” de latitude Sul e meridianos 60°02’52”/60o05’29” de
longitude Oeste, situada no bairro do Tarumã, zona Oeste da cidade de Manaus capital
do estado do Amazonas (Figura 1).
Figura 1 - Localização da microbacia do igarapé da Água Branca.

Fonte: Acervo do CENSIPAM – CR MN.

A escolha da área deu-se por meio do apelo ambiental envolvendo um dos
últimos igarapés não poluídos dentro do perímetro urbano da capital amazonense e
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pela disponibilidade de imagens de sensores orbitais e sensor aerotransportado, assim
como o fácil acesso a área estudada.
2.2 Metodologia de Trabalho
2.2.1 Aquisição e Processamento das Imagens
As imagens utilizadas neste trabalho foram: Landsat/TM 5, Landsat8/OLI,
dados SRTM, imagens ADS-80 e imagens IKONOS-2 sendo que as imagens Landsat/
TM 5 foram adquiridas no site do INPE e as imagens Landsat8/OLI juntamente com os
dados SRTM no site (http://earthexplorer.usgs.gov) do Serviço Geológico Americano
(USGS). As imagens ADS-80 e IKONOS-2 são oriundas do acervo do Sistema de
Proteção da Amazônia Centro Regional de Manaus – CENSIPAM-CR-MN.
Para a escolha das cenas Landsat/TM5 e Landsat8/OLI levou-se em consideração
o critério cobertura de nuvens, submetendo as imagens a uma avaliação visual, para
averiguação da integridade dos dados a serem trabalhados.
Todas as imagens adquiridas foram processadas no software ENVI 5.0
(Environment for Visualizing Images), utilizando técnicas de processamento digital
de imagens, dentre elas, aplicação de filtro RGB composição colorida falsa cor nas
imagens Landsat/TM 5 e Landsat8/OLI, utilizando as bandas: 5 infra-vermelho
médio (1,57-1,78 µm), 4 infra-vermelho próximo (0,78-0,90 µm) e 3 vermelho (0,62-0,69
µm) para o Landsat/TM 5 e as bandas 6 Infravermelho Médio/SWIR (1.57-1.65 µm),
5 Infravermelho Próximo (0.85-0.88 µm) e 4 Visível Vermelho (0.64 - 0.67 µm) para o
Landsat8, as imagens foram georreferenciadas para sobreposição dos alvos.
2.2.2 Delimitação da microbacia e extração da rede de drenagem
A definição da área de abrangência da microbacia ocorreu a partir do processo
de delimitação automática e extração da rede de drenagem no SIG ArcGIS 10.1,
juntamente com as extensões (“plug-ins”) disponíveis no endereço eletrônico da
Environmental Systems Research Institute (ESRI): Spatial Analyst e Hydrology Modeling.
Esse processo de delineamento de microbacias segundo Valeriano (2008) é favorecido,
significativamente, pelo processo denominado por ADD que, em essência, é uma
sobreposição de fatiamentos criteriosos de curvatura horizontal (para realçar a rede de
drenagem e divisores de água) a classe orientação de vertentes.
Para a extração da rede de drenagem foi necessário eliminar todas as depressões
indevidamente geradas ao converter o MDE. O preenchimento dessas depressões foi
feito através do comando “fill” no ArcGIS 10.1. De acordo com Vieira et al. (2005), estas
depressões impedem ou desviam o escoamento superficial o que acarretaria em uma
delimitação errônea das bacias de contribuição.
Os dados vetoriais gerados possibilitaram a identificação e mapeamento do
curso d’água do igarapé da Água Branca, dando suporte à geração de novos dados
geográficos usados na elaboração do mapa de cursos d’água, com aplicação do buffer
no ArcGIS 10.1, para definir as Áreas de Preservação Permanente dentro da microbacia.
2.2.3 Mapeamento e Quantificação de feições de antropização
A partir da análise visual e interpretação das imagens, iniciou-se a etapa de
mapeamento manual, edição manual dos polígonos referentes às seguintes classes:
floresta e áreas antropizadas.O mapeamento e a quantificação das áreas antropizadas
referentes aos anos de 1986, 1996, 2006 e 2016 foram realizadas no QGIS 2.8 a partir
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do menu Camada>Criar nova camada, utilizando imagens Landsat/TM5 e Landsat8/
OLI com resolução espacial de 30 metros para as cenas Landsat/TM5 e resolução
espacial de 15 metros para a cena do Landsat8/OLI.
A escala de mapeamento foi de 1:30.000. Para o cálculo das áreas utilizou-se as
ferramentas “Editor” e “XTools Pro” do ArcGis 10.1. As imagens de alta resolução do
sensor aerotransportado ADS-80 e do satélite IKONOS-2 foram usadas para verificação
visual dos alvos mapeados.
Cabe salientar que no uso da técnica de interpretação visual de imagens as
informações extraídas de alvos da superfície terrestre têm como base as suas respostas
espectrais, e que de acordo com Matavelli (2011, apud. Moreira 2005), utiliza-se alguns
dos elementos foto interpretativos empregados na técnica de fotografias aéreas, como
textura, forma, tamanho, tonalidade ou cor.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a ajuda dos mapas de ocupação e uso do solo e altimetria da área, realizouse a compartimentação da microbacia hidrográfica do igarapé da Água Branca em alto,
médio e baixo curso para melhor análise das mudanças na sua paisagem.
O mapa altimétrico da microbacia (Figura 2) caracterizou o relevo da área,
evidenciando evidenciando o formato da microbacia a partir de seu divisor de água,
permitindo a identificação das nascentes que contribuem com igarapé e que não foram
catalogadas em campo.
Figura 2 - área Altemetria da

Fonte: Elaborado por: Randielly Soares (2016).
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A topografia da microbacia apresenta variações de desnível de 5 metros em
cada curvatura, deixando claro suas altitudes que variam de 25 a 90 metros, não
apresentando nenhum tipo de barreira física para sua ocupação. Esse é o primeiro
passo para a análise ambiental da microbacia.
A microbacia do igarapé da Água Branca possui uma área total de 583,84
ha, sendo que 31,48% correspondem às áreas antropizadas (infraestrutura, mancha
urbana, solo exposto) isso implica num total de 183,83 ha de área afetada por atividades
antrópicas e que acarretaram na perda da cobertura florestal existente (Figura 3).
Figura 3 – Mapa de uso e ocupação do solo

Fonte: Elaborado por Randielly Soares (2016).

A cobertura florestal da microbacia abrange atualmente uma área de 299,14 ha,
isso representa um percentual de 51,24% da cobertura florestal da área que ainda não
sofreram com as ações humanas (Tabela 1).
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Tabela 1 - Antropização e seus percentuais por ano

Fonte: Elaborado por Randielly Soares (2016).

O ano de 1986 apresentou uma dinâmica de ocupação e uso do solo bem intensa
na área da microbacia, sendo que a cobertura florestal nesse período correspondia
uma área de 479,89 ha um percentual de 82,19% da área total da microbacia, já as
áreas antropizadas foram de 103,95 ha o equivalente a 17,80 %, isso se deve ao intenso
processo de ocupação pelo qual a cidade de Manaus estava passando.
Tal processo de ocupação segundo Nogueira et al., (2007) vinha ocorrendo
desde a década de 70, cujo quadro de ocupação apresentava as zonas administrativas
Sul, Centro Sul, Oeste e Centro Oeste como sendo as áreas de maior aglomerado
populacional. Intensificando-se ainda mais com a implantação da Zona Franca de
Manaus.
Ao longo dos anos de 1996 e 2006 as áreas antropizadas tiveram aumento
significativo, sendo que o acréscimo de antropização para o ano de 1996 foi de 21,28 ha
o equivalente a 3,64% da área total, essa tendência de crescimento se manteve também
para o ano de 2006 em que o acréscimo dessas áreas chegara a 22,17 ha e porcentagem
de 3,79%.
Os dados de antropização do ano de 2016 revelaram que o processo de ocupação
e uso do solo dentro da área da microbacia aumentou subitamente num intervalo
de dez anos, onde em 2006 o acréscimo era de 3,79% saltou para 6,25% em 2016 um
quantitativo de 36,53 ha afetados pela ação do homem, 14 hectares a mais, comparados
ao ano de 2006.
As áreas de preservação permanente representam 17,28% da área da microbacia
o que corresponde a 100,87 ha de área, sendo que ao longo dos trinta anos estudados,
as áreas afetadas pela ação antrópica chegaram a 54,87% (Tabela 2).
Tabela 2 - Área total da microbacia e seus percentuais de antropização.

Fonte: Elaborado por Randielly Soares (2016).

A compartimentação da microbacia apontou que o baixo curso situado ao norte
da área foi o que mais sofreu alterações ao longo dos anos e onde está concentrado o
maior número de áreas impactadas pela ação antrópica (Figura 4).
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Figura 4 - Passivos ambientais dentro da área da microbacia.

Fonte: Elaborado por Randielly Soares (2016).

O baixo curso é uma área com características peculiares, por possuir um
ecossistema de igapó com diversidade de animais aquáticos, localizando-se bem
próximo a foz, e que tem sido impactada pelo processo erosivo das áreas desmatadas,
sendo os sedimentos transportados pela água da chuva têm sido depositados nas
margens e no fundo do canal de drenagem provocando a diminuição na profundidade
do corpo hídrico.
Essas alterações intensas não se restringem tão somente ao baixo curso da
microbacia, elas podem ser observadas ao longo do médio curso, onde a ocupação é
feita tanto por moradias, quanto por fábricas.
O alto curso da microbacia foi o que menos sofreu alterações, isso ocorre devido
ao fato do mesmo situar-se na área de proteção da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (INFRAERO) o que contribuiu para a preservação de parte do igarapé e
suas nascentes.
A delimitação dos sistemas ambientais permitiu uma análise da série histórica
de caráter integrado das condições ambientais da paisagem da microbacia do igarapé
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da Água Branca, contribuindo com a delimitação de unidades de uso de acordo com a
compatibilidade e as condições geoecológicas dos sistemas ambientais.
Analisar de forma integrada os sistemas ambientais permite evidenciar segundo
Bertrand (1972), a relevância da ação e dinâmica antrópica na modificação da paisagem
já que a mesma não é uma simples adição de elementos geográficos despropositados,
mas que envolvem combinações e interações dinâmicas e instáveis entre elementos
físicos, biológicos e antrópicos, além de ser uma grande ferramenta para a delimitação
e representação cartográfica dos fenômenos.
Proporcionando assim diretrizes metodológicas para subsidiar a realização de
planejamento e sistemas de gestão ambiental da área.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adoção e utilização de ferramentas geotecnológicas permitiu tratar e cruzar dados
necessários para analisar de forma eficaz a ocupação e uso do solo no entorno
da microbacia do igarapé da Água Branca, identificando e mapeando as áreas de
antropização.
O uso de imagens de sensores orbitais como Landsat/TM5, Landsat8/OLI,
IKONOS-2 e sensor áeroembacado ADS-80 mostraram-se de suma importância para
a identificação e o mapeamento das áreas antropizadas, APP e da hidrografia, sendo
validados com a validade de campo e marcação de pontos com GPS.
O processo de antropização da área da microbacia ocorre principalmente pela
ocupação de sua área, que em sua maioria é dada por empreendimentos do setor
imobiliário (condomínios de alto-padrão), grandes fabricas e domicílios.
As áreas de APP foram identificas, mapeadas e delimitadas por buffer seguindo
o critério da legislação ambiental vigente, que estipula 30 metros para curso d’agua
inferior a 10 metros de largura e declividade acima de 45° e 50 metros de raio para as
nascentes.
Esses dados foram empregados na geração do mapa de ocupação e uso do
solo da área de pesquisa que demonstraram que 17,28% das áreas de APP’s têm sido
afetadas pelo desmatamento ocasionado pela ação do homem.
O mapa de ocupação e uso do solo revela também que existem conflitos entre as
áreas de solo exposto com as APP’s nas margens dos cursos d’água, que tem causado
danos ambientais como assoreamento de alguns trechos do igarapé, comprometendo
rapidamente a qualidade da água desse corpo hídrico e seu ecossistema, havendo a
necessidade de intervenções para minimização desses impactos. Dentre os elementos
do geossistema da microbacia do igarapé da Água Branca que mais necessitam de
cuidados urgentes são os cursos d´água, a mata ciliar e o solo.
As ações antrópicas ao longo dos trinta anos analisados chegaram a 31,48%
da área total da microbacia, um quantitativo de 183,83 ha de área desmatada, que
afetaram parte da mata ciliar do canal de drenagem e acarretando no assoreamento de
alguns trechos do curso d’água.
Percebe-se que os impactos ocorridos na paisagem da microbacia tanto no que
se refere à vegetação, quanto no solo e o canal de drenagem são contínuos e dispersos
levando a mudanças estruturais desde as suas nascentes até a foz.
Diante dos problemas de degradação decorrentes da falta de planejamento
na ocupação e uso do solo da área, faz-se necessário medidas mitigadoras urgentes
para minimizar os impactos ambientais existentes e proporcionar o equilíbrio entre os
sistemas que a compõem.
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LEVANTAMENTO PEDOLÓGICO E ASPECTOS DO USO E OCUPAÇÃO NA
SUB-BACIA HIDROGRÁFIACA DO RIO ITACOLOMI-CE
Livana Sousa Guimarães1
Ernane Cortez lima2
Eixo 03: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A região semiárida brasileira possui características próprias que a distingue das
demais regiões por apresentar irregularidade no ritmo das precipitações ao longo
dos anos, elevadas temperaturas, presença de solos rasos, vegetação predominante de
caatinga e rios intermitentes (AB’SÁBER, 1999). Nesse sentido, a realização de estudos
voltados para o conhecimento dessa região é extremamente relevante, com destaque
aos que se relacionam as bacias hidrográficas.
Nesse sentido, os estudos integrados em bacias hidrográficas aparecem como
alternativas de garantir melhores condições de vida com técnicas mais adequadas em
relação ao uso e ocupação do solo. Assim, Rodrigues (2016), assinala que as bacias
hidrográficas vistas como unidades territoriais possibilita a análise integrada dos
componentes naturais, sociais e econômicos. Por conseguinte, Rodrigues e Lima (2015,
p.61), ressaltam que “a bacia hidrográfica se torna uma unidade de análise espacial
essencial”.
Dessa forma, para o presente estudo realizou-se um levantamento dos solos e
análise do uso e ocupação, tendo como unidade de análise a sub-bacia hidrográfica
do rio Itacolomi, nessa perspectiva, objetivou-se realizar um diagnóstico das classes
de solos e dos impactos presente na área.
A sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi, está localizada na região Noroeste
do Estado do Ceará, situada nas cartas matriciais da SUDENE/DGS SA.24-Y-C-V
(Viçosa do Ceará), SA.24-Y-C-III (Granja), SA.24-Y-C-VI (Frecheirinha) e SA.24-Y-C-II
(Chaval), correspondendo a uma área de aproximadamente 1.065 km², a qual compõe
o sistema da bacia hidrográfica do rio Coreaú. A sub-bacia, objeto de análise, drena
parte dos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará, Granja e Uruoca.
Neste contexto, a sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi exibe uma dinâmica
diferenciada oriunda da conjunção dos fatores físicos e ambientais que a compõem.
Com nascentes localizadas no Planalto Sedimentar da Ibiapaba, que deságua na bacia
hidrográfica do rio Coreaú setor característico da depressão sertaneja ou superfície
de aplainamento, fornecendo uma significativa diversidade paisagística, representada
nas formações vegetais, de solos, de recursos hídricos e em seus aspectos geológicos
e geomorfológicos. O rio Itacolomi apresenta em sua rede fluvial riachos que variam
entre 1ª a 5ª ordem, segundo a hierarquia fluvial de Stralher (1952). (Ver figura 1)
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Figura 1 - Mapa de localização da sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi

Fonte: Guimarães, 2018.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A concepção teórica metodológica, que norteou a presente pesquisa, referese ao emprego da análise sistêmcia, fundamentada na Teoria Geral dos Sistemas de
Ludwig Von Bertalanffy (1975), voltada para análise da paisagem, visto que é uma
área de grande extensão territorial e apresenta formas de uso e ocupação diferenciados
ao longo do seu sistema hidrográfico.
No que se refere as convenções cartográficas utilizadas na elaboração dos
mapas de localização e de solos, foram adaptados os arquivos vetoriais para a subbacia. Os dados dos rios e riachos foram disponibilizados pela COGERH (Companhia
de Gestão de Recursos Hídricos), os limites municipais, as localidades e as rodovias
foram obtidas junto ao site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) e EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
Para a delimitação do polígono da sub-bacia do rio Itacolomi utilizou-se técnicas
de geoprocessamento por meio da técnica de delimitação automática, utilizando
imagem de radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponibilizada pela
SRTM- EMBRAPA Monitoramento por satélite, no formato GeoTIFF. Segundo
Rodrigues (2016, p. 42), inicialmente retira-se a drenagem através de ferramentas,
onde é determinada a direção do fluxo, “o fluxo acumulado em cada célula, o trajeto
do fluxo mais longo e a ordem numérica para cada seguimento”. Em seguida gera-se
um arquivo raster de drenagem, logo após um shape de drenagem. O último passo é a
delimitação da sub-bacia a partir de um ponto de coleta, realizado isso, transforma-se
o shape de pontos em arquivo vetorial de polígono.
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No reconhecimento dos tipos de solos presentes na área, utilizou-se como base a
terceira edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SIBCS, elaborado pela
EMBRAPA (2013), no qual permitiu a geração do mapa temático da área da pesquisa.
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram obtidos a partir da metodologia abordada, na qual baseouse no levantamento dos componentes naturais da sub-bacia hidrográfica do rio
Itacolomi. Deste modo, realizou-se uma caracterização dos elementos naturais, como
geologia, geomorfologia, clima, vegetação, com destaque nos solos presente na subbacia, sendo que a caracterização e análise só foram possíveis após o levantamento
geocartográfico da área em estudo.
Em relação as classes de solos que correspondem a área da sub-bacia hidrográfica
do rio Itacolomi foram identificadas tanto em trabalhos de gabinete como através
da classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS, 2013), como
através do exame morfológico do perfil realizado em trabalho de campo.
Os Planossolos presente na porção norte da sub-bacia que se caracterizam por
apresentar perfis com horizontes A e E, com textura arenosa sobre um horizonte Bt,
de textura média ou argilosa. São solos típicos de relevos planos e suaves ondulados
típico de regiões semiáridas que ocupam as partes mais baixas das superfícies de
aplainamento e de várzea Identificou-se a presença do planossolo que são solos
característicos de relevos planos e suaves ondulados típico de regiões semiáridas que
ocupam as partes mais baixas das superfícies de aplainamento e de várzea (Pereira e
Silva, 2007).
Os Neossolos Litólicos se caracterizam como solos de fraca evolução pedológica,
rasos de textura arenosa, apresentam horizonte A, seguido de horizonte C ou sobre
a rocha – R, possuem pedregosidade na superfície, no qual são frequentemente
encontrados associados com afloramentos rochosos, e presente na superfície de
aplainamento. Além disso, apresentam fortes limitações ao uso agrícola, estando
relacionados a vários fatores, como alta susceptibilidade à erosão, pedregosidade e
rochosidade.
Os Neossolos Flúvicos são solos profundos originados da sedimentação fluvial
do holoceno, apresenta perfis com horizonte A e C. São considerados solos de grande
potencialidade agrícola e com alta fertilidade natural, sendo bastante utilizado com
sistemas de irrigação, são formados por sedimentos não consolidados, argilosos,
siltosos e arenosos, característico das planícies fluviais.
Os Latossolos vermelho-amarelos se constituem como os solos mais velhos do Ceará,
sendo em geral desenvolvido de materiais de arenito do Cretáceo e de sedimentos
areno-argilosos tércio-quaternários da formação barreiras. São solos com cores que
variam entre vermelho e o amarelo, são solos profundos, muito intemperizados, no
qual situa-se em áreas sedimentares, presente no planalto da Ibiapaba. Apresentam
perfis com horizontes A, B e C, geralmente pouco diferenciados, possuindo teores de
argila pouco variável ao longo do perfil.
Os Argissolos vermelho-amarelos se caracterizam por apresentar perfis profundos
e muito profundos com horizontes A, Bt e C, textura média argilosa, sendo que o
horizonte B possui acumulação de argila com teores sempre mais elevados do que em
A, implicando em diferença nítida de textura entre eles. Derivam de diversos tipos de
materiais de origem, desde sedimentos areno-argilosos da formação barreiras (tércioquaternários), até da alteração de vários tipos de rochas cristalinas (Pré-cambriano).
Nesse sentido, para um melhor um entendimento acerca dos solos que compõem
a sub-bacia a seguir tem-se o mapa de solos (Figura 2) da área elaborado a partir da
adaptação dos dados fornecidos pela EMBRAPA (2013).
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Figura 2 - Mapa de solos da sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi

Fonte: Guimarães, 2018.

Por esse ângulo, salienta-se que a sub-bacia apresenta em termos pedológicos um
mosaico de solos diversificado, onde os mesmos possuem caracteristicas dominantes
com limitações ao seu uso, visto que estão associados a relevos diferenciados, desse
modo, são utilizados de acordo com a sua fertilidade, destacando-se principalmente
culturas de subsistência como o cultivo do milho, feijão, banana e hortaliças próximo
aos recursos hidricos onde se tem o predominio dos neossolos flúvicos que apresentam
fertilidade natural média a alta. (Ver quadro 1)
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Quadro 1 - Características dos solos presentes na área da pesquisa.

Fonte: Guimarães, 2018.

3 ASPECTOS DO USO E OCUPAÇÃO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO ITACOLOMI
Na concepção de Zanella (2007), os recursos naturais no estado do Ceará
sofreram muitas alterações devido a contínua expansão das atividades produtivas
realizadas pela ação antrópica. Ressalta ainda que um dos principais problemas
relacionados a degradação dos recursos hídricos está vinculado a poluição ocasionada
pelos esgotos domésticos e industriais, aos quais são lançados nos cursos d’água,
sem o devido tratamento. Desse modo, o estudo em bacias hidrográficas torna-se tão
significativo, visto que proporcionam um conhecimento mais sistemático, no qual
poderá ser empregado no planejamento ambiental de tais ambientes.
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Para Nascimento (2010), o processo de degradação ambiental decorre mais
das intervenções socioeconômicas e culturais, do que por fatores ambientais e sua
própria dinâmica, e a “não-observância” de políticas relacionadas a gestão territorial
e as práticas conservacionistas de uso e ocupação da terra, estão sujeitas a produzir
problemas de deterioração ambiental, visto que põe em risco a capacidade produtiva
do solo, e consequentemente sua qualidade ambiental.
Após verificação em trabalho de campo, identificamos que o uso e ocupação
na sub-bacia deve-se a presença de dois centros urbanos importantes nessa região,
Tianguá e Viçosa do Ceará, além de algumas comunidades que estão instaladas nas
proximidades dos riachos que compõem a área da pesquisa. Dessa maneira, na subbacia hidrográfica do rio Itacolomi, observou-se a utilização de áreas para pecuária, o
que provoca a compactação do solo, e a retirada da cobertura vegetal. (Figura 3 e 4).
Figura 3 e 4 – Área utilizada para pecuária.

Fonte: Guimarães (2018).

Nesse sentido, no riacho Lajes próximo a Serra Dom Simão foi observado a mata
ciliar parcialmente preservada nota-se a presença de carnaúba, oiticica e mofumbo.
Tem-se um transporte de cascalho bastante significativo com 20 – 30 cm de diâmetro
no fundo do leito do riacho, sugerindo vazão mais efetiva do riacho.
Na sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi podemos ressaltar a utilização de áreas
para a prática da agricultura de subsistência, com o uso de técnicas bem rudimentares
como a retirada da vegetação logo após ocorre a queima e posteriormente, utiliza-se
esse local para a cultura do milho, feijão ou mandioca. Outro problema que merece
destaque é o desmatamento indiscriminado, de acordo com Souza (2000), compromete
seriamente a capacidade produtiva dos solos, visto que estão associados por queimadas
que conduzem ao empobrecimento do solo. De acordo com Pereira e Silva (2005), as
queimadas constituem um dos principais agentes agressores do solo. (Figura 5)
Figura 5 – Plantação de milho presente na área.
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Destaca-se também que no riacho frecheirinha, tem-se uma descaracterização
total da mata ciliar, visto que foi construída uma estrada com a retirada total da
vegetação, onde observa-se nas suas proximidades a plantação de cana-de-açúcar
(Figura 6)
Figura 6 – Riacho frecheirinha

Fonte: Guimarães (2018).

Vale ressaltar, que as principais formas de uso e ocupação na sub-bacia
estão vinculados a pecuária extensiva, agricultura de subsistência, desmatamento e
queimadas, as quais atuam na intensificação dos processos erosivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi se ressalta como um importante
sistema hidrográfico na região noroeste do estado do Ceará, no qual vem sofrendo
com o processo de degradação ambiental relacionado com o uso indiscriminado dos
recursos naturais pela ação antrópica.
A intensa utilização dos recursos naturais pelo homem pode acarretar impactos
no meio ambiente, por isso, que em decorrência dessa exploração acentuada dos
recursos naturais, tornam-se relevantes os estudos em bacias hidrográficas. Tais
recursos possuem seus limites, sendo necessário propor algumas medidas para
amenizar ou diminuir os impactos provocados pela ação antrópica que resulta na
descaracterização da paisagem.
Por esse ângulo, salientamos que a sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi
apresenta uma rica diversidade paisagística, mas que com o decorrer dos anos vem
passando por transformações decorrentes devido a ação antrópica, como pode ser
observado com a retirada da vegetação para a agricultura de subsistência e utilização
de áreas para a pecuária, sendo necessário repensar as potencialidades ambientais
para o manejo adequado nesse ambiente.
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EXPEDIÇÃO MINDU: ANÁLISE GEOGRÁFICA DO IGARAPÉ DO MINDU
Matheus Silveira de Queiroz1
Selma Paula Maciel Batista2
Antonio Gomes Tomaz Neto3
Neliane de Sousa Alves4
Eixo: Bacias Hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A Amazônia é conhecida por sua disponibilidade hídrica, com uma
densa rede de drenagem entrecortando uma vasta área geográfica com grande
variabilidade na extensão dos corpos d’água e no volume de água por eles transportado.
A bacia hidrográfica Amazônica é a maior do mundo em área de 6.112.000 km²; e o
rio Amazonas, principal rio da bacia, possui uma descarga líquida média de 209.000
m³/s¯ (MOLINIER et al., 1996), sendo a maior do mundo nesse quesito, seguido pelo
rio Congo, principal rio da bacia hidrográfica do Congo, localizada na África, que a
apresenta descarga líquida média de 40.900 m³/s¯ (LATRUBESSE, 2008).
Os seres humanos fazem parte do vasto sistema fluvial-florestal da Bacia
Amazônica há milhares de anos, promovendo a expansão e intensificação da agricultura,
extração de madeira e aumento das malhas urbanas. Diferentes usos, responsáveis
por diferentes riscos que o próprio homem provoca no ambiente de onde extrai seus
recursos.
Como afirma Veyret (2007, p.26), “O risco e a percepção que se tem dele não
podem ser enfocados sem que se considere o contexto histórico que o produziu”,
sendo por isso uma construção social, provocadas pela atividade humana ou por
processos sociais. Logo, a noção de risco está associada diretamente ao homem, que
agressor e vítima do meio ambiente, é afetado pela poluição, inundações, disseminação
de doenças e outros efeitos adversos, consequência da má gestão do espaço urbano.
Neste contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar resultados de uma
Expedição realizada entre os meses de maio e julho de 2018, ao longo da extensão
do igarapé do Mindu, canal principal da bacia hidrográfica homônima no ambiente
urbano de Manaus (Figura 01), cidade que assenta sobre onze bacias hidrográficas e
possui uma população de 2.145.444 habitantes, deste total apenas 3,5% é atendida por
sistema de rede de esgoto (BATISTA, 2019).
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Figura 01 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do igarapé do Mindu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2018.

O igarapé do Mindu possui três nascentes abrigadas no Parque Municipal
Nascentes do Mindu, Unidade de Conservação de Proteção Integral criada em 16 de
março de 2006, e nasce no bairro Jorge Teixeira (MANAUS, 2006). Da nascente à sua
foz, localizada no Parque dos Bilhares, no bairro da Chapada, o igarapé percorre 18,2
km de extensão atravessando dez dos mais populosos bairros de Manaus. Do encontro
do Mindu com o igarapé dos Franceses forma-se o igarapé da Cachoeira Grande que
ao encontrar o igarapé do Franco, formam o igarapé do São Raimundo que desaguá no
rio Negro, tendo percorrido 22 km de extensão.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Neste tópico realizou-se a revisão dos procedimentos metodológicos buscando
responder os objetivos propostos no trabalho.
2.1 Pesquisas bibliográficas e Trabalhos de Campo
A Expedição Mindu, ocorreu no período de cheia do rio Negro, e dividiu-se
em cinco trabalhos de campo: quatro via terrestre, sempre que possível, margeando
o canal; e um via fluvial, com uso de embarcação de pequeno porte. Ao longo das
cinco etapas percorreu-se, no sentido jusante-montante, a extensão de 18,2 km de
extensão do curso d’água. Nesta etapa foram utilizados materiais como caderneta de
campo para registro das informações levantadas por meio da técnica de observação
semi-estruturada, e realizaram-se registros e medições de variáveis relacionadas ao
curso d’água. As análises dos dados coletados foram fundamentadas em referenciais
teóricos levantados em teses, dissertações, artigos e anais de eventos, relacionados ao
tema. A etapa posterior consistiu na coleta de dados pluviométricos disponíveis para
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a área da bacia no site da Agência Nacional de Águas - ANA (http://www.ana.gov.
br/), e no site do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (http://www.inmet.
gov.br/) foram levantados dados das precipitações em Manaus.
2.2 Dados Hidrogeomorfológicos
Os parâmetros hidrogeomorfólogicos analisados foram àqueles voltados para
o risco à inundação na planície de inundação do Mindu. Para isso foram selecionadas
algumas variáveis hidrológicas (cota do nível da água do igarapé), climatológicas
(precipitação média em Manaus), morfométricas (área da bacia, perímetro, densidade
de drenagem, comprimento do canal principal e seu índice de sinuosidade) e
características geomorfológicas (tipo de canal).
A ANA disponibiliza dados de cota do igarapé do Mindu para os anos de 2012,
2013 e 2014, e a partir destes dados foram calculadas as cotas médias mensais. Devido
aos poucos dados disponíveis foi possível verificar apenas a tendência das cotas. Os
dados de precipitação, disponibilizados pelo INMET, contempla a série histórica de
1970 a 2018, a partir dos quais foram calculadas as precipitações médias mensais.
A análise morfométrica da bacia foi realizada a partir do MDE (Modelo Digital
de Elevação) SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) com resolução espacial de 30
metros corrigida. A delimitação da bacia foi obtida através das cotas topográficas no
software Quantum-GIS (Q-GIS), bem como a sua área, perímetro e extensão do canal
principal e tributários.
A densidade de drenagem (Dd) foi obtida a partir da fórmula:

Para definir o tipo de canal, com base no índice de sinuosidade em tortuosos,
irregulares, regulares, transicionais e retos, foi utilizada a classificação de Schum
(1963).

924

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os rios em áreas urbanas geralmente possuem uma dinâmica diferente dos
rios naturais, em geral devido ao uso inadequado do solo por ocupações irregulares.
Devido ao adensamento urbano a partir no final do século XX e século XXI, o homem
promoveu intervenções nos canais fluviais que perpassam pelo desmatamento
massivo da mata ciliar, poluição de corpos d’água, construções de pontes, retificações
de canais, habitações nas margens que, no conjunto, alteram os processos fluviais com
aumento da vazão do rio e com ele impactos diretos que afetam a vida das pessoas e a
dinâmica das cidades, sendo um fator de maior impacto, as inundações (LATRUBESSE;
STEVAUX, 2017).
A bacia hidrográfica do Mindu possui uma área estimada em 67 km2. A
densidade de drenagem (Dd) é de 2,3 km.km-¹, e o seu canal principal (igarapé do
Mindu) apresenta uma largura média inferior a 10 metros no seu alto curso, cujo valor
aumenta no médio e baixo curso chegando a atingir uma largura de 15 a 20 metros
durante a cheia. O índice de sinuosidade deste canal é de 1,1 sendo classificado como
retilíneo fato que leva a redução do tempo de permanência de água no canal e a um
aumento da velocidade de fluxo, o que a princípio, não contribuiriam para inundações
na bacia.
O regime hidrológico do igarapé do Mindu é diferenciado ao longo da sua
extensão. Filizola e Oliveira (2012) observaram a relação precipitação/cota e concluíram
que o regime de precipitação influencia nas cotas no igarapé do Mindu (Gráfico 1).
No médio e alto curso o rio possui um regime próprio que acompanha o regime de
chuvas da região de Manaus (Gráfico 2), enquanto no seu baixo curso o igarapé segue
o regime hidrológico do rio Negro. É difícil definir com precisão a influência do rio
Negro dentro do igarapé do Mindu, porém nas pesquisas de campo constatou-se que
essa influência pode chegar até aproximadamente 1,5 km da foz para montante.
Gráfico 1 - Precipitação Média anual da estação pluviométrica de Manaus

Fonte: INMET. Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.
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Gráfico 2 - Cotas médias anuais da estação fluviométrica do igarapé do Mindu

Fonte: ANA. Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.

O período de enchente no igarapé começa no mês de setembro e termina em
dezembro. A cheia ocorre entre janeiro e abril, com o nível máximo de cheia em março.
A vazante inicia em maio e vai até agosto, os menores níveis de cota ocorrem em julho.
Portanto, o risco à inundação aumenta nos quatro primeiros meses do ano devido
ao volume de precipitação ser maior, aumentando o volume de água que entra no
sistema.
No rio Negro, nos três primeiros meses do ano, ocorre a enchente com mais
intensidade, para em abril começar a estabilizar e em maio se iniciar a cheia. A cheia
no rio Negro tem variações mínimas nas cotas de maio, junho e julho. Em agosto e
setembro a vazante ocorre com mais intensidade para estabilizar a partir de outubro e
finalizar em dezembro (FILIZOLA et al., 2009).
Foi observado que o risco à inundação é maior no alto curso. As águas de
transbordamento na planície de inundação do igarapé podem atingir, durante eventos
extremos de precipitações, 100 metros de largura (Figura 2). Nessa área o rio possui uma
largura média de menos de 10 metros e a profundidade do canal não ultrapassando
1,30 metros durante a cheia.
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Figura 2 - Planície de inundação do igarapé do Mindu após evento extremo de
precipitação no seu alto curso

Foto: Expedição Mindu, 2018.

Com base nos dados levantados e análise empírica, acredita-se que, no alto curso,
a água alcança essa extensão, em parte, devido a dois principais fatores: interferência
antrópica e ausência de uma política de infraestrutura urbanística adequada às
características geomorfológicas da área. Fatores relacionados às lacunas de uma
política urbana eficaz, que conforme observado em campo, em toda a extensão do
Mindu, apresenta áreas que se caracterizam pelo adensamento populacional seguido
da autoconstrução; ausência de macro e micro galerias, com lançamento direto de
esgoto e águas pluviais nos cursos d’água; e a ineficaz limpeza dos rios urbanos que,
no médio e alto Mindu, comprometem a mata ciliar com o uso inadequado das dragas.
O conjunto destes fatores durante a cheia do igarapé e o maior volume de precipitações
provoca diretamente o aumento do escoamento superficial da água com aumento da
vazão do rio e a velocidade do seu fluxo. Com a capacidade excedida do canal de
escoar água dentro do próprio leito, a planície é inundada e causa danos ao ambiente
e a população de entorno (BOTELHO, 2011).
Goerl et al. (2012) consideram que o risco à inundação está intimamente
relacionado às condições socioeconômicas da população que reside às margens e a
características de habitação como a densidade populacional e o acesso a condições
básicas de saneamento. Em campo identificou-se problemas urbanos em toda a extensão
do Mindu, mas, concorda-se com Alves et al. (2016) que os riscos se concentram nos
alto e médio curso da bacia devido a maior densidade populacional e situação de
vulnerabilidade das populações, enquanto no baixo curso apesar da ocorrência de
ocupações informais, há um ordenamento territorial caracterizado por edificações
destinadas à população com maior poder aquisitivo.
PROSAMIM (2004) afirma que a Prefeitura de Manaus promove a dragagem de
igarapés urbanos para evitar o assoreamento dos cursos d’água e promover a limpeza
dos mesmos. Brasil (2009, p. 07) coloca que a ação da prefeitura consiste em “dragar
os cursos d’água, despejando o material retirado (principalmente areia) sobre a mata
ciliar nas margens dos igarapés, e remover a vegetação nas áreas de preservação
permanente protetoras dos igarapés” sob a justificativa de “limpeza” dos mesmos.

927

O processo de dragagem realizado pelo poder público no igarapé do Mindu
(Figura 3) tem por objetivo aprofundar e alargar o seu canal visando diminuir o risco
à inundação. Porém, os sedimentos retirados do leito são depositados na planície
de inundação, e ficam sujeitos as ações dos ventos e da precipitação que promovem
a inserção destes sedimentos novamente no canal, assoreando-o e alterando sua
sinuosidade.
Figura 3 - Disposição do material dragado nas margens do alto curso do igarapé do
Mindu

Foto: Expedição Mindu, 2018.

Outro fator está relacionado ao descarte incorreto dos resíduos sólidos que ao
obstruírem o canal fluvial, favorece as inundações e ampliam os riscos socioambientais
agravando a contaminação do solo e dos recursos hídricos (BOTELHO, 2011). Estes
resíduos, em geral, são lançados diretamente pela população local no curso d’água ou
descartados incorretamente nos logradouros; as fortes chuvas da região juntamente
com a declividade do terreno promovem o transporte destes resíduos para o igarapé,
e deste para o exutório da bacia. Nesta área ocorre a deposição dos mesmos, junto com
a carga de sedimentos também transportados, ou seguem para o igarapé da Cachoeira
Grande, no bairro do São Raimundo, e deste para o rio Negro.
Com destaque para as margens no trecho do médio Mindu foram identificados
o descarte incorreto de lixo orgânico, domiciliar, e resíduos sólidos classificados em
plásticos, papel, tecido, madeira, embalagens plásticas em geral, além da disposição de
resíduos de construção civil, mobiliário, entre outros.
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Figura 4 a, b - Resíduos sólidos encontrados em um trecho do médio Mindu
(A)

(B)

Fotos: Expedição Mindu, 2018.

A prática negligente com o descarte incorreto do lixo e resíduo ao longo do
igarapé do Mindu provoca: i) desconforto visual, ii) risco socioambiental, pois atrai
vetores transmissores de doenças, iii) contaminação das águas, provocando doenças
de veiculação hídrica, iv) degradação do ambiente urbano. Condições e riscos que
evidenciam a necessidade de uma atuação eficaz do poder público e uma mobilização,
deste com a população local, para erradicar o problema e promover a qualidade e a
integridade do ambiente urbano.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a Expedição Mindu, pôde-se legitimar a importância do estudo interdisciplinar para análise de impactos socioambientais associados ao ambiente urbano.
Com a observação direta na extensão do curso d’água do Mindu, juntamente com
os dados hidrogeomorfológicos inferiu-se que as cotas do igarapé quando associadas à dinâmica pluviométrica de Manaus, difere para o alto, médio e baixo Mindu. A
ocupação irregular de suas margens aumenta o risco de inundações no alto e médio
Mindu, enquanto os dados morfométricos e as características hidrogeomorfológicas levantadas contribuem, em parte, para a ocorrência destes eventos. Concluiu-se
também que parte dos fatores associados a eventos de inundação, resulta da ausência e
carência de infraestrutura urbanística com macro e micro drenagem e saneamento ambiental. Estes fatores e a expansão urbana desordenada com a ocupação das margens
do curso d’água, em geral precária e caracterizada pela autoconstrução, indicam condições de risco socioambiental urbano e a incapacidade do rio cumprir sua função
como recurso hídrico.
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ANÁLISE DA DEMANDA HÍDRICA DE BACIA HIDROGRÁFICA ATRAVÉS
DO ESTUDO HIDROCLIMATOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE
Karolayne Araújo Coelho1
Ana Leticia Moreira Viana2
Liza Santos Oliveira3
Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Barbalha é um município da região do Cariri, localizado no sul cearense. Faz
limite com Missão Velha, Juazeiro do Norte, Crato e o estado de Pernambuco. De acordo
com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2017), seu relevo
é a Chapada do Araripe, onde podemos observar a presença de solos aluviais, litólicos,
latossolos vermelho-amarelo e podzólico vermelho-amarelo possuem boa drenagem,
são profundos e muito intemperizados e com uma determinada correção são muito
úteis para a agricultura o qual é uma das atividades que têm influência considerável
no PIB deste município.
O clima característico é o Tropical quente semiárido brando, suas temperaturas
ficam em torno 24°C e 26°C como será possível observar no climograma mais adiante,
não há variações discrepantes, independentemente de estarem em época de chuva
ou seca, o que pode explicar as grandes taxas de evaporação, ainda assim, Barbalha
consegue se manter com uma média anual de precipitação em torno de 1153 mm,
característico para o extremo sul do Ceará. Com este clima, a vegetação adaptada
encontrada é a floresta caducifólia e subcaducifólia, podendo também ser observado
espécies da floresta tropical pluvial e pluvio-nebular.
Do ponto de vista hídrico, Barbalha é banhada pela sub-bacia do rio Salgado,
o qual compreende 8,25% do território cearense e atende 23 municípios e faz parte
da bacia do rio Jaguaribe. Sob a gestão desta sub-bacia existe o Comitê da Sub-Bacia
Hidrográfica do Rio Salgado, é um órgão colegiado com atribuições previstas na
Política Nacional dos Recursos Hídricos, a lei n° 9.433 de 8 de Janeiro de 1987.

1
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Figura 1 – Mapa do município de Barbalha.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

Para fins de organização, esse artigo será dividido da seguinte forma: uma
sub-seção de materiais e métodos, onde serão explicados metodologia utilizada e
procedimentos metodológicos; uma explicação sobre a divisão de bacias hidrográficas
no estado do Ceará, com enfoque na bacia do Jaguaribe e na sub-bacia do rio Salgado; a
apresentação dos resultados obtidos e discussão acerca dos mesmos; as considerações
finais e por último as referências utilizadas ao longo dessa pesquisa.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento dessa pesquisa a análise bibliográfica se configurou
como uma etapa essencial. Buscando a compreensão da legislação e divisão atual de
bacias hidrográficas do estado do Ceará, utilizou-se de informações da Companhia
de Gestão dos Recursos Hídricos. Foi necessário também um estudo bibliográfico
mais específico acerca da sub-bacia do rio Salgado, do município de Barbalha e do
uso e ocupação presentes na região, especialmente no que diz respeito à agricultura.
Para além disso, buscou-se bibliografia que proporcionasse embasamento para a
importância da utilização e análise do balanço hídrico e climograma de determinado
local.
Para a compreensão dos aspectos hidrológicos e climatológicos do município de
Barbalha, foram organizados e analisados dados de precipitação (mm) e temperatura
(ºC) de uma série histórica com intervalo estabelecido de 1974 a 2009. A partir disso,
foram elaborados o climograma e os gráficos de balanço hídrico, que proporcionaram
a possibilidade de análise dos aspectos hidroclimatológicos.
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O balanço hídrico é um método da Climatologia que utiliza os dados de
precipitação – P – e evapotranspiração potencial – ETP –, ambas as variáveis em mm.
Através desse método, representa-se o input e output dos recursos hídricos em um
determinado sistema. Para o input, levam-se em consideração todas as formas de
entrada de água, sendo a principal a precipitação. Em relação ao output, a principal
variável é a evapotranspiração potencial – maneira com que a água passa da superfície
para a atmosfera em forma de vapor.
Para o desenvolvimento dos gráficos de balanço hídrico foi utilizado um
modelo de planilha desenvolvida por Rolim, Sentelhas e Barbieri (1998). Através
do uso dos dados de precipitação e temperatura, foi possível a obtenção de gráficos
que apresentam os dados de excedente, deficiência, retirada e reposição hídrica do
solo, o extrato do balanço hídrico e a criação de um gráfico com a Capacidade de
Armazenamento (CAD) e Armazenamento Mensal (ARM) de água no solo, o que
demonstrou a importância de sua análise para entender outros aspectos de Barbalha.
Levando-se em consideração as características dos solos locais, utilizou-se uma CAD
média de 60 mm.
Já o climograma (BARBOSA, 2005 apud OLIVEIRA NETO; CARMO &
PERETTO) é um gráfico que possibilita a observação e análise do clima e distribuição
de precipitação anual em um determinado lugar. Utilizam-se, para sua elaboração, os
dados de precipitação e temperaturas médias mensais.
2.2 A sub-bacia do rio Salgado
O estado do Ceará é dividido em grandes bacias hidrográficas e conjuntos
de bacias. São essas, segundo a COGERH (CEARÁ, 2009): a bacia hidrográfica do
Coreaú, do Litoral, do Curu, Metropolitana, Serra da Ibiapaba, Acaraú, Sertões de
Crateús e Jaguaribe. Dentre essas bacias, a bacia Metropolitana é formada por 16
bacias independentes, enquanto a do Jaguaribe é compartimentada em 5. Ao todo,
atualmente, existem no estado 12 Comitês de Bacias Hidrográficas.
A bacia hidrográfica do rio Jaguaribe é a mais extensa e importante do Ceará,
tendo aproximadamente 72.000 km² de área, o equivalente a cerca de 48% do território
do estado e percorre 81 municípios, segundo informações da COGERH (CEARÁ,
2009. Faz parte do grupo de bacias do Atlântico Nordeste Oriental que são, segundo
Nascimento (2011, p. 41), “bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico –
trecho nordeste”. Por conta de sua extensão e características heterogêneas, foi dividida
em cinco regiões ou sub-bacias hidrográficas: Região Hidrográfica do Alto Jaguaribe,
do Médio Jaguaribe, do Banabuiú, do Baixo Jaguaribe e a Região do Salgado – essa
última sendo onde se localiza o município de Barbalha.
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Figura 2 – Mapa da sub-bacia do rio Salgado.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

A sub-bacia do rio Salgado encontra-se na porção sudeste do estado, drenando
cerca de 12.865 km², o equivalente a 8,25% do território cearense. Segundo dados da
COGERH (CEARÁ 2009), é composta de 23 municípios: Abaiara, Aurora, Baixio,
Barbalha – foco desse estudo –, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Cedro, Crato, Granjeiro,
Icó, Ipaumirim, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti,
Milagres, Missão Velha, Porteiras, Penaforte, Umari e Várzea Alegre. Tem como
principal rio o Salgado, que abrange uma área de 308 km, com nascentes na Chapada
do Araripe e mais da metade dos seus terrenos formados por rochas cristalinas.
O Comitê responsável pela gestão dessa sub-bacia foi criado no ano de 2002 e
conta, atualmente, com 50 membros distribuídos entre representantes dos três níveis
do poder público – municipal, estadual e federal –, usuários da água e a sociedade
civil. Dentre as principais tomadas por esses órgãos, de acordo com a ANA, estão
aprovar e acompanhar a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia que reúne
informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia, arbitrar conflitos
pelo uso da água – em primeira instância administrativa –, estabelecer mecanismos e
sugerir os valores da cobrança pelo uso da água.
Em torno do contexto econômico, segundo Ribeiro, Lima & Marçal (2010),
a atividade econômica que se destaca na extensão da sub-bacia do rio Salgado é a
agropecuária, com técnicas de preparação do solo bem rudimentares, como as
queimadas, comprometendo a qualidade do mesmo e causando uma série de impactos,
inclusive, na hidrografia da região. É uma atividade, também, que demanda uma grande
quantidade de água, especialmente a produção frutífera. Dessa forma, configura-se
como de grande importância que, ao analisar as questões de disponibilidade hídrica
em Barbalha, leve-se em consideração também as atividades desenvolvidas.
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2.3 Resultados e discussões
É importante compreender nesta discussão a dinâmica entre os aspectos
climáticos e a demanda hídrica. No caso do Ceará observa-se uma elevada taxa de
insolação, temperatura, evapotranspiração e uma baixa amplitude térmica. Em outras
palavras, não há grandes variações em termos de temperatura, mesmo em épocas
de chuvas, por outro lado, há grande variação em tempo e espaço em relação às
temperaturas, em relação à Barbalha, a amplitude térmica é de 4,4°.
A posição geográfica em que se encontra o Ceará e seus respectivos sistemas
atmosféricos que influenciam na região, compõe uma dupla importante de fatores para
entender o contexto do semiárido e como tudo isso impacta no município de Barbalha.
Segundo Zanella (2014), a estação chuvosa no Nordeste dura em torno de 3 a 5 meses,
enquanto a estação seca se prolonga por 7 a 9 meses, em média. Isso se deve à atuação
de diferentes sistemas atmosféricos, cuja permanência sobre a região é relativamente
curta.
Dentre alguns sistemas responsáveis pelos totais no ciclo de chuvas do nordeste
podemos citar a ZCIT ou Zona de Convergência Intertropical que é uma banda de
nebulosidade em uma faixa de influência global com intensa convectividade. Pode
chegar a medir 500 km de cobertura formada pelo encontro dos ventos alísios de
nordeste e de sudeste. Acompanha o equador térmico, ou seja, ela vai seguir as altas
temperaturas. Seu ponto mais alto é 14° latitude Norte e o ponto mais baixo que pode
alcançar já registrado é 5° ou 6° latitude Sul. Atinge maior parte da região Nordeste
e além disso, caracteriza-se como um divisor de circulação das células Norte e Sul de
Hadley.
Também há a presença do sistema Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN)
onde nota-se uma intensificação de uma célula anticiclônica na região da Bolívia –
Alta da Bolívia – entre as camadas 200 e 300 hPa. Concomitantemente, há uma
circulação ciclônica sobre o Nordeste brasileiro acompanhada de baixas temperaturas,
segundo Calbete et al. Esses vórtices ciclônicos são caracterizados por um movimento
descendente de ar frio e seco no seu centro e um movimento ascendente de ar quente
e úmido na sua periferia, possuindo, portanto, uma circulação direta.
Em conjunto com estes sistemas atmosféricos também há a intervenção de
fenômenos de interação entre a atmosfera e o oceano, como o El Niño, La Ninã e o
Dipolo do Atlântico. Respectivamente, são definidos como anomalias da temperatura
superficial do mar no Pacífico Leste e no Atlântico Sul, que exercem grande influência
na atuação dos sistemas anteriormente citados. Há grande interesse de estudo em
relação a estas anomalias na climatologia pois, dependendo da intensidade destes, há
ocorrências de grandes secas ou muitas chuvas.
Em anos de atuação do El Niño ocorre o aquecimento anormal das águas do
Pacífico. Nessa área de baixa pressão o ar quente e úmido sobe e gera nuvens de chuva
para a região do Equador, Peru e Chile, desloca a célula de Walker para Leste, onde o ar
desce frio e seco. Como consequência, tem-se a geração de uma área de baixa pressão,
o que reduz a geração de nuvens que vem com a ZCIT. O Dipolo do Atlântico pode
amenizar os efeitos do El Niño, fazendo com que os totais pluviométricos alcancem
ou se aproximem da média anual da região. Porém, em casos em que o El Niño se
sobrepõe, a quantidade de chuva não chega a ser satisfatória, no contexto do Ceará, o
sertão central e o sul do estado são os que mais sofrem com as secas.
Em contexto de La Niña os movimentos descendentes da célula de Walker e
o aumento da velocidade dos ventos gera um resfriamento destas águas, sendo essa
uma região de alta pressão. Há a inibição das nuvens de chuva, em outras palavras,
um período de seca para as regiões próximas, também atingindo o Sul do país. No
cenário do Nordeste, a ZCIT vem com mais força e traz consigo nuvens de chuva que
podem ultrapassar a média anual, inclusive, para sertão central e o sul do Ceará.
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É importante ressaltar, novamente, que o Dipolo do Atlântico também é capaz
de enfraquecer os efeitos da ZCIT.
Enquanto a capital do Ceará, Fortaleza, fica na marca de 1500 mm de chuva
em média por ano, como já foi citado, Barbalha possui uma média de pluviosidade
anual de 1153 mm. Abaixo está ilustrado pelo gráfico os dados de média de uma série
histórica de 30 anos.
Figura 3 – Climograma do município Barbalha.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

Observando o climograma, é possível fazer uma compartimentação para
entender a dinâmica hídrica e climática. Partindo dos meses de fevereiro a maio,
período denominado como quadra chuvosa, temos a presença do sistema ZCIT que
permanece em um período relativamente longo se comparado com o VCAN – esse
pode durar de horas a alguns dias. A ZCIT é semi-estacionária, então ela vai para o
Nordeste em fevereiro e em meados de abril começa a retornar para o Norte. Em anos
de La Niña e a presença do Dipolo Negativo pode-se ultrapassar as médias anuais e
aumentar consideravelmente o volume dos reservatórios e dos açudes.
No Ceará ainda há a influência dos Distúrbios Ondulatórios de Leste, porém,
se restringe ao litoral e ao agreste. Portanto, a partir de junho aproxima-se o período
do inverno e nota-se uma redução representativa da pluviosidade se comparando com
o período da quadra chuvosa que está concentrada entre o verão e o outono, ou seja,
temos a presença do Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul. Esse traz ventos quentes e
secos e configura o período de seca apresentado no segundo semestre do ano. Porém,
é também o momento em que há a colheita das culturas e é possível notar as mudanças
na paisagem, onde a vegetação é adaptada para perderem suas folhas em uma situação
de pouca oferta hídrica e os rios e açudes, em sua maioria temporários, atingem um
volume mínimo ou até mesmo secam.
Por fim, nos meses de dezembro e janeiro o VCAN comanda os totais de chuvas,
não permanece por muito tempo e proporciona chuvas fortes, mas, também pode-se
interpretar como uma anunciação da chegada da ZCIT.

936

Figura 4 – Gráfico do extrato do balanço hídrico.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

O gráfico de Extrato do Balanço Hídrico (Figura 4) mostra os índices de deficiência
e excedente de água (mm) em Barbalha. Nota-se que a deficiência predomina dos meses
de maio a dezembro – mais da metade do ano –, pela alta evapotranspiração e pouca
precipitação. O mês que apresenta maior deficiência hídrica é justamente outubro, mês
com uma das menores precipitações do ano e a maior evapotranspiração potencial
(ETP), como é possível observar no gráfico abaixo (Figura 5).
Além disso, corroborando com Santos, Hernandez & Rossetti (2010), o índice
de deficiência um dos indicadores mais importantes para precisar o rendimento da
água de uma dada área. Nesse contexto, percebe-se que, no município de Barbalha, o
rendimento da água é baixo/deficiente durante a maior parte do ano.
Figura 5 – Gráfico de balanço hídrico normal.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).
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O gráfico do Balanço Hídrico Normal (Figura 5) demonstra dados da
precipitação (Prec), evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR)
ao longo do ano no município de Barbalha. Comparando o gráfico anterior com esse,
torna-se visível que o período de excedente de água é o de maior precipitação na
região. A evapotranspiração potencial se mantém praticamente a mesma, isso por
Barbalha se localizar no estado do Ceará, próximo a Linha do Equador e, portanto,
sem apresentar muita variação em seu fotoperíodo. Já a evapotranspiração real, até
o mês de abril, apresenta praticamente os mesmos valores que a evapotranspiração
potencial, decaindo a partir de maio, mês em que se inicia o período de deficiência.
E importante ressaltar o papel da evapotranspiração nas atividades
desenvolvidas, como, por exemplo, a agricultura. Isso porque, consoante Ferreira
(1988), é através dela que podemos entender e determinar as necessidades e demandas
hídricas das plantas.
Figura 6 – Gráfico de deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

No caso de Barbalha, observa-se que em janeiro predomina a reposição hídrica
no solo. É importante ressaltar que isso ocorre por ser um período em que precipitação
é maior que a evapotranspiração potencial. Em fevereiro já é possível notar a
predominância de excedente, porém, ainda existe reposição. Nos meses de março e
abril, tem-se o excedente – abril apresentando a maior taxa. Portanto, a P continua
sendo maior que a ETP e a água no solo já alcançou a capacidade de armazenamento
máxima. Nesses dois meses, o solo está saturado.
No mês de maio predomina a retirada da água do solo. Isso ocorre pelo fato de a
taxa de precipitação diminuir e tornar-se menor que a de evapotranspiração potencial.
Ainda é possível observar, em junho, a retirada, porém, nesse mês já predomina a
deficiência de água no solo, portanto, baixa umidade. Em janeiro, tem-se novamente o
aumento das chuvas e a reposição.
Deve-se mencionar que determinados tipos de cultivos (VOSSELEN et al., 2005)
necessitam de muita água e são facilmente afetados por estresses hídricos. Portanto,
no caso do município de Barbalha, onde em grande parte do ano existe a deficiência
hídrica, se faz necessária uma maior preocupação nesse sentido.
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Figura 7 – Gráfico de capacidade de armazenamento e armazenamento mensal.

Fonte: Elaborado por autoras (2019).

Na Figura 7 tem-se a Capacidade de Armazenamento (CAD) de água do solo –
no caso desta pesquisa, optou-se por uma constante de 60 mm pelas características dos
solos locais – e o Armazenamento Mensal (ARM) de água do solo. Inicia-se o ano com
armazenamento de 29,78 mm, taxa que aumenta até o mês seguinte, quando se alcança
a capacidade máxima de 60 mm. Isso se mantém durante os meses de fevereiro a abril.
De abril a maio tem-se uma queda brusca dessa taxa e essa tendência segue até que nos
meses de outubro, novembro e dezembro apresenta-se o armazenamento mensal de 0
mm. O solo, portanto, está seco e se faz necessária uma série de ações para mitigar essa
situação, especialmente quando se pretende utilizá-lo para a agricultura.
É possível, portanto, observar através dos gráficos apresentados que a demanda
hídrica é uma temática importante de ser debatida quando se trata do município de
Barbalha, justamente pelo quadro de deficiência hídrica em grande parte do ano. Esse
fator se torna um empecilho para a agricultura, importante atividade econômica do
município, pois demanda dos agricultores atenção às características hidroclimatológicas,
especialmente quando se trata de cultivos perenes e com produções constantes.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa pesquisa foi possível observar – corroborando com Nascimento
(2011, p. 39) – a importância da bacia hidrográfica como categoria de análise e unidade
de gerenciamento, justamente por trazer a integração dos recursos naturais daquela
determinada região. Além disso, demonstrou-se a importância dos recursos hídricos
em um local, indispensáveis para a vida e atividades de uso e ocupação – por exemplo,
a agricultura.
Notou-se também a importância das análises hidroclimatológicas, através da
produção de climograma e gráficos de balanço hídrico, como forma de entender os
impactos dos recursos hídricos no uso e ocupação e a questão da demanda hídrica,
nesse caso, em Barbalha. É importante ressaltar que o fato de esses recursos serem
indispensáveis requer a presença de fontes “em qualidade e quantidade saudáveis e
seguras” (ibid., p. 39).
Foi possível observar, porém, que no caso de Barbalha a questão da quantidade
é uma problemática, pois o município apresenta deficiência hídrica durante mais da
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metade do ano. Faz-se necessária, portanto, uma atenção especial, principalmente
quando se trata de atender a demanda dos agricultores, tendo em consideração a
importância do local na produção agrícola estadual – inserir aqui algo sobre a posição
de Barbalha na produção agrícola.
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IMPACTOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO DE HIDROELÉTRICAS.
DESTERRO, DIVISÃO E PEREGRINAÇÃO DE UM POVO INDÍGENA. OS
TUXÁS DA BAHIA / BRASIL.
Nelson E. Bernal Dávalos1
Carla Silveira de Arruda2
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1. INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma matriz energética altamente renovável. Pesquisas mostram
que 45,3% da sua produção provem de fontes renováveis, tais como recursos hídricos,
biomassa e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas hidrelétricas do país
geram mais de 75% da eletricidade produzida, aportando significativamente à matriz
energética Brasileira. Por esta razão, o Brasil é considerado um dos principais países
em possuir um importante potencial hidráulico no mundo, ficando apenas atrás da
Rússia e da China.
No entanto, o Brasil ainda importa energia, isso porque a demanda nacional
é maior e Itaipu, a maior hidrelétrica das Américas e a segunda do mundo, não é
totalmente brasileira, correspondendo 50% da produção ao país vizinho Paraguai,
forçando ao país, comprar energia produzida das hidrelétricas argentinas Garabi e
Yaceritá, entre outras.
A instalação de barragens e a construção de usinas no país ajudaram de maneira
importante na produção de energia, cobrindo por alguns anos aquele déficit regional
existente. As construções iniciaram-se a partir do final do século XIX, após a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), sofrendo uma importante redução no investimento e
instalação a partir de 1990.
As centrais hidroelétricas ao não utilizar combustíveis fósseis e não gerar
poluentes tóxicos ou contaminantes mostra enganosamente que seu impacto para o
meio ambiente seja muito menor que outros tipos de centrais elétricas, no entanto,
constitui-se desbastador para os territórios, os ambientes e os ecossistemas.
Por exemplo, pesquisas da Universidade de East Anglia (Reino Unido), mostram
que a construção da usina hidrelétrica de Balbina (1986) localizada no município de
Presidente Figueiredo, no Amazonas, provocou o alagamento de uma área de 3.129
km², dando origem ao surgimento de 3.546 ilhas, separando com isso um vasto número
de espécies e prejudicando a sua reprodução, aumentando os índices de extinção de
animais.
Outro fato negativo decorrente da atividade é a necessidade de deslocar milhares
de pessoas, obrigando populações de vilas e comunidades inteiras a deixarem suas
1
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casas e territórios, pois após a construção dos empreendimentos suas áreas de moradia
são inundadas.
Um dos povos indígenas que foi altamente atingido pela construção das
barragens no Brasil, foi o povo indígena Tuxá do município Baiano Rodelas, que
devido este fato, na atualidade encontra-se sem-terra e praticamente espalhado em
três estados do Brasil: Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Segundo pesquisas o povo
Tuxá sofreu a perda do seu território localizado sobre o Rio São Francisco inicialmente
pela ocupação e usurpação de grandes fazendeiros, perdendo-as em sua totalidade
após a construção da Hidrelétrica Itaparica, na década de 1980, que foi promovida
pelo Estado e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF).
Portanto, como se pode imaginar, estes eventos provocaram intensas mudanças
no cotidiano do grupo indígena, entre eles a perda de identidade, migração, divisão,
pobreza, deficiência alimentar e hídrica.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 O povo Indígena Tuxá
Segundo pesquisas antropológicas e históricas o Povo Tuxá auto identifica-se
como membros da nação Proká, remanescente das etnias que conformavam as missões
do Nordeste do rio São Francisco no século XVII. Na atualidade, o povo encontra-se
espalhado em três grupos e três estados, Bahia (Municípios de Rodelas e Ibotirama)
Mina Gerais (Buritizeiro) e Pernambuco (Fazenda Funil). O povo Tuxá acostuma viver
em grupos de famílias nucleares e preserva a sua tradicional representação vertical,
conformada pelo capitão, cacique e pajé.
Com respeito à educação e religião do povo indígena, na cidade de Rodelas
encontra-se um dos centros educativos mais importantes e reconhecidos por estes,
pois a escola desde o ano de 2001 possui profissionais indígenas que formam parte
do plantel docente e administrativo. A importância do centro radica na promoção de
reinvindicação e recuperação das tradições do povo que ele traz, fato este que nos
últimos anos aportou no retorno das práticas culturais dos Tuxá e abriu espaços de
diálogo e luta de representantes indígenas capacitados.
Os Tuxás perderam grande parte da sua língua materna e de outros elementos
importantes de sua tradição, com exceção do ritual Toré, que funciona atualmente
como um sinal de identidade étnica e de coesão tribal. O Toré é um ritual de dança e
cantos sagrados, no qual os indígenas promovem a integração, amor, união e a força
do povo para sustentar a sua cultura, envolvendo as artes da natureza, dos animais e
plantas, o vento, a terra, as divindades, o fogo e as águas.
O povo Tuxá tradicionalmente é um povo agricultor e pesqueiro, atividades
que empregaram cotidianamente para se alimentar. Hoje estas atividades que
acostumavam ser realizado por grande parte da população indígena nas terras que
habitavam e nas margens do rio São Francisco, desapareceram, fundamentalmente
pela falta de território reconhecido e a diminuição abrupta do peixe no rio, levando-os
a que se dediquem quase de forma exclusiva a desenvolver trabalhos remunerados em
qualquer rubro.
2.2. Perda dos territórios Tuxá
O povo Tuxá a mais de 35 anos habitou 30 ilhas que existiam pelo Sub-médio
São Francisco, entre Chorrochó (Barra do Tarrachil) e o Rio Pajeú. Após a construção da
Barragem de Itaparica (1988), atualmente chamada de UHE Luiz Gonzaga, estas foram
submersas pelas águas do Rio São Francisco. A construção da barragem iniciou-se por
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volta de 1977 reassentando os indígenas em 1985 e 1986 principalmente à margem das
cidades baianas (Rodelas e Ibotirama) (SANTOS, 2014).
A inundação do território Tuxá, afirma-se, provocou a perda das seguintes
Ilhas: ilha do Peixinho, ilha do Sabonete, ilha Cambaingá, ilha do Cupim, ilha Tucun,
ilha da Porta, ilha da Cobra, ilha do Rodrigues, ilha do Coité, ilha de Surubabel, ilha do
Coitezinho, ilha do Fubá, ilha do Serrote, ilha do Urubu e a mais importante a Viúva.
Segundo estudos, afirma-se que o território que compunha a terra original dos índios
Tuxá correspondia a uma área aproximada de 1.600 hectares (OB. CIT.).
A construção da Hidrelétrica de Itaparica é um acontecimento crucial para
entender a atual conjuntura dos Tuxá. A obra empreendida pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), modificou drasticamente a paisagem local
e o modo de vida daquele povo, que se dedicaram inicialmente à pesca e agricultura,
atividade que segundo eles hoje diminuiu consideravelmente, provocando fome e
miséria em algumas famílias indígenas. No entanto, afirma-se que este fato provocou
algo ainda muito mais importante, o afastamento de seus ancestrais e território
religioso, valores étnicos e simbólicos que se encontravam na sua principal ilha, a
Viúva, também chamada como a ilha mãe.
2.3. Impactos causados sobre a população indígena Tuxá pela perda de território
após a construção de Itaparica e a relocação forçada
“...Olha o povo Tuxá ele sofreu um primeiro impacto da contusão da barragem de Itaparica no ano
86, quando metade do povo foi removido de Rodelas, que era sua terra de origem, para Ibotirama, lá
no Oeste da Bahia (...) Tudo deixamos lá, tudo, casas, as casas foram demolidas, o cemitério os restos
mortais foram tirados e colocados aqui. Ai tudo o que tinha lá ficou atrás, tudo, as lembranças, as
saudades... tudo ficou lá. (...) Ave Maria eram muito boa aquela terra, eu vou chorar de saudade...,
até hoje choro, ninguém passava fome, a safra era muito boa, tinha tanta coisa lá que você ficava
doido, manga, acerola, tudo que você imaginar. Eram carradas e carradas de produtos para Salvador,
Aracajú, Ibotirama e outras cidades, agora aqui que temos, só um pé de manga na Praça (...) A gente
precisa da terra para sobreviver, índio sem-terra não é índio, as crianças precisam disso, hoje não
temos espaço para produzir ne para nós reproduzir ou as crianças consolidar suas moradias quando
casarem…”
Depoimentos de Lideranças Tuxá e moradores da Aldeia Tuxá em Rodelas (2018)

O território é o entrecruzamento do tempo com espaço a partir de memórias e
imaginários territoriais. Esta forma parte de um sinal cujo significado só é compreensível
desde os códigos culturais nos quais se inscreve. Um território concentra grupos
sociais e sua conexão e dinâmica permite o desenvolvimento de costumes e culturas
específicas. O território, ao contrário do espaço físico, tem uma significação cultural
e implicações sociais, onde se estabelecem práticas sociais com interesses distintos,
com percepções, valorações e atitudes territoriais diferentes, que geram relações de
complementação, de reciprocidade, mas também, de confrontação. (GOTTMANN,
1973; GARCÍA, 1976).
Segundo Georg Simmel, sociólogo e filósofo alemão (1858-1918), o espaço é
uma atividade da alma, nela se inscreve a ação social e a ação recíproca como ato de
preencher um espaço, formando associações mediante expressões. Simmel (1924;1927),
afirma que existe uma relação importante entre sujeitos e objetos de um espaço,
estabelecendo não só as características das sociedades concretas, mas também sua
evolução temporal.
A lembrança e memória são relevantes para compreender a importância do
território. Maurice Halbwachs (1979) e a sociologia francesa da primeira metade do
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século XX, mostraram a importante vinculação entre memória, identidade e espaço,
sendo que a imagem do meio exterior e as relações estáveis que mantem com este
entorno passam ao primeiro plano nas ideias que o grupo formula de si mesmo. Esta
imagem impregnaria todos os elementos de sua consciência, tornando-se fundamental
na moderação e regulação da sua evolução.
O povo Tuxá após ter sofrido o desterro total, afastou-se completamente de
seu território provocando a divisão étnica, perda de história e tradição que o valor
simbólico do território lhes brindava, mas fundamentalmente, afastaram-se de seu
espaço de interação cotidiana, fazendo que se mantenha dentro da comunidade um
sentimento de perda, pobreza e limitação de desenvolvimento. Estes aspectos podem
ser percebidos conversando com a população mais idosa da comunidade, pois eles
afirmam que até hoje, a mais de 30 anos da saída da sua terra, os sentimentos de
saudade e falta dela são comumente percebidos.
Outro aspecto que a perda do território provocou no povo foi a redução da
produção de alimentos, colocando em risco a sua segurança alimentar e de saúde.
Moradores da comunidade afirmam que devido à falta de território, o povo Tuxá,
em sua grande maioria, deixou de lado as práticas ancestrais de cultivo, caça e pesca
que lhes permitia manter uma alimentação adequada e saudável, obrigando-os na
atualidade a consumirem alimentos enlatados e serem dependentes das políticas de
subsídio que existem na região (cestas básicas).
Membros indígenas afirmam que antigamente sua dieta ou alimentação dependia
da produção que se tinha nas ilhas perdidas, onde adicionava-se proteínas através da
caça e pesca, atividades que hoje não são mais praticadas devido à abrupta redução
de animais no território, assim como à drástica diminuição de peixes antigamente
abundantes no Rio São Francisco.
“...Então eu lembro que minha avó falava que meu avô quando voltava do trabalho ia pescar a
janta, ia pescar e sempre pegava. Então tinha-se certeza que a janta ia chegar, que ia comer algo.
Nunca se passou fome naqueles tempos, você tinha a mandioca, batata, tinha aqueles estoques para
se alimentar e só pegava o peixe, ai tinha o refeitório completo. Hoje você sai para pegar algo no rio
e não consegue, já não tem mais como você confiar no que o rio pode lhe brindar, tem que sair para
trabalhar e comprar (...). A gente vive ainda de pesca (...) hoje você vai para o rio para tentar pescar
e não pega nada, isso é preocupante, o rio não dá mais o que antigamente ele nos dava. Meu Marido
saiu três, quatro vezes já para tentar pescar, pegou 2/3 peixes ficando lá o dia todo. O peixe tem gosto
diferente e fede também, é diferente, tem peixe ainda, quando chove mais, só quando chove e também
a água sai preta ou os peixes morrem...”
Depoimentos de moradores da Aldeia Tuxá em Rodelas (2018)

Esta diminuição aparentemente deve-se a dois fatores: 1) à redução do fluxo da
água pela construção da hidrelétrica que estaria produzindo eutrofização em algumas
épocas do ano; e 2) à poluição do rio, devido o esgoto da cidade e as lavagens de adubo
usado em grandes quantidades na produção do coco ser descartados no mesmo rio.
Estes fatos ao mesmo tempo de reduzir a quantidade e disponibilidade de peixes,
estão colocando em risco a saúde da população indígena, pois a qualidade da água
que é subministrada na cidade é coletada do Rio São Francisco tornando-a insalubre
para o consumo. Afirma-se que após o consumo dá água de Rodelas, principalmente,
crianças e idosos sofrem casos de diarreias agudas e outras doenças ainda
mais complexas, obrigando a muitas famílias, aquelas que tem condições, optarem
por comprar galões de água para seu consumo e a preparação de seus alimentos.
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“... tem crianças que dá dor de barriga, passa mal quando consome água sim, e quando muitas
vezes vão tomar banho no rio, lá, quem toma banho lá, depois fica doente…. Muita diarreia, muita
hepatite, muitas coisas acontecem por conta da água...”
Depoimentos de moradores da Aldeia Tuxá em Rodelas (2018)

Esta problemática agrava-se ainda mais em época de seca, pois o volume das
águas nos reservatórios da cidade diminui consideravelmente aumentando a toxicidade da água. Os moradores de Rodelas, afirmam que devido as secas prolongadas que
vem sentindo já há sete anos, os casos das doenças e déficit hídrico, em relação à qualidade da água, vem afetando ano após ano a saúde indígena e da população urbana,
agravando-se a problemática gradualmente.
Neste sentido, tendo visto a situação pela qual atravessa o povo indígena Tuxá,
por um lado temos que pensar em ações que diminuam a vulnerabilidade da população
indígena frente aos efeitos das mudanças climáticas que, segundo estudos, se prevê
uma redução ainda maior na disponibilidade hídrica da região, comprometendo ainda
mais a produtividade e saúde da população. Por outro lado, precisamos repensar
nos procedimentos de deslocamento e reassentamento populacional ao momento de
impulsar e estabelecer a construção de hidrelétricas, devido que os efeitos, como foram
observados, em muitos casos são devastadores, pois colocam em risco a historicidade,
a identidade, mas sobre tudo, a saúde física e mental dos afetados.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O povo Tuxá após sair de suas terras testemunhou uma quebra sociocultural
devido à miscigenação de seus membros com população não indígena das cidades
próximas, assim como pelo afastamento das práticas culturais ancestrais como, por
exemplo, a realização de seus rituais isolados, onde os cantos e o fumo do cachimbo os
aproximavam a suas divindades, assim como do cultivo, a caça e a pesca, levando-os
a assumir gastos que antigamente não tinham ao momento de se alimentar.
Nas terras perdidas por conta da construção da Usina Hidroelétrica de Luiz
Gonzaga, podiam ser cultivados aproximadamente 100 hectares férteis, produzindo
ano após ano, arroz, cebola, árvores frutíferas e hortaliças, como também, consumir a
carne de pecuária doméstica ou dispor de peixe diretamente extraído do São Francisco.
Na atualidade, segundo dados da Coordenação Técnica Local da FUNAI em RodelasBA, das 490 famílias que moram na cidade, mais de 70% (424 famílias especificamente)
recebem benefícios do programa Bolsa Família e uma cesta básica trimestralmente
subministrada pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (FUNAI,
2018), evidenciando-se a existência de famílias em situação de pobreza pelas baixas
oportunidades de geração de renda e falta de terra para produção.
A falta de território ou consequentemente sua perda leva, como foi observado,
à diminuição de oportunidades e desenvolvimento social, pois se anula opções de
oferecer aos moradores ou habitantes de uma determinada região a contarem com
as condições apropriadas de “estabilidade” necessárias para avançar de maneira
efetiva no aproveitamento integral de suas capacidades.
Portanto, observa-se em Rodelas uma almejada delimitação do território Tuxá,
situação que, segundo eles, permitiria reconstruir parte de sua história e promover o
retorno àqueles tempos em que o cultivo no território lhes trazia abundância e lhes
permitia ter assegurada uma boa alimentação.
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A IMPORTANCIA DO ESTUDO DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO
GABRIEL PARA A ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO NO DISTRITO DE JUÁ
IRAUÇUBA-CE
Maria Jocilene Lima da Silva1
Livana Sousa Guimarães2
Nayane Barros Sousa Fernandes3
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Noélia André Diniz5
Ernane Cortez Lima6
Eixo 3: Bacias Hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo trata-se de uma análise do uso e ocupação partindo dos estudos
sistêmicos da sub-bacia hidrográfica do riacho Gabriel. Entendendo a magnitude do
estudo sistêmico a partir da bacia hidrográfica como unidade principal de análise
integrando assim os componentes geoambientais tais como clima, vegetação e solo
com o intuito de apontar as potencialidades e limitações diante do uso e ocupação
históricos do solo.
Frequentemente as bacias hidrográficas destacam-se como unidades
físicoterritorias onde viabilizam ações de planejamento e gestão ambiental, priorizando
sobretudo a preservação de recursos naturais e o desenvolvimento econômico. Nas
regiões semiáridas, as bacias hidrográficas se destacam como ferramentas que visam
a implementação de ações com o intuito de amenizar a convivência com a seca,
exatamente como é o caso da área em estudo pois devido se tratar de uma sub-bacia
é uma área ocupada pela população que residem nas adjacências ,devido possuir
uma boa frequência de umidade torna-se propicio dentre outras tarefas a exploração
agrícola de subsistência.
Levando em consideração a ação antrópica predominante nessas áreas as
mesmas vem contribuindo para uma intensa fragilidade ambiental em todas as suas
unidades geossitêmicas acarretando uma aceleração do processo erosivo. Para Guerra
e Cunha (1996), as bacias hidrográficas integram uma visão conjunta das condições
naturais e das atividades humanas nelas desenvolvidas.
Priego e Cotler (2006) destacam que bacias hidrográficas proporcionam um
perfil adequado para a análise dos processos ambientais e requerem por sua vez uma
investigação detalhada, considerando as unidades geomorfológicas como: água, solo e
vegetação no qual devem ser abordados através de ferramentas e conceitos interativos.
1
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Objetivando a colaboração e o planejamento de áreas tão degradadas este
estudo foi desenvolvido com o intuito de obter conhecimento sobre o uso e ocupação
da área em análise que se encontra tão degradada, isso devido principalmente a
pecuária extensiva, agricultura praticada com tecnologias muito rudimentares além
do extrativismo vegetal. Fatores esses que vem contribuindo gradativamente pelo mal
uso das áreas próximas a sub-bacia do riacho Gabriel.
Em todo caso o estudo a partir de uma análise da bacia hidrográfica, possibilita
entre outros aspectos identificar o estado que se encontra a bacia identificando as
unidades espaciais que a compõe além de verificar os principais uso e ocupação nos
diferentes espaços em torno da bacia, analisando o estado ambiental em que a mesma
se encontra. Na pesquisa em questão observa-se que não há compatibilidade entre o
uso e ocupação da terra com as condições de solos e da biodiversidade presentes na
área em torno da sub-bacia do riacho Gabriel no distrito de Juá em Irauçuba-ce.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 METODOLOGIA APLICADA
Para um melhor entendimento sobre a pesquisa, buscou-se fundamentarse numa revisão bibliográfica que comtemplasse os objetivos realizados na área de
estudo, que por sua vez foi baseado em Bertalanffy (1975) na teoria geral dos sistemas,
a qual se baseia nas interações mútuas entre os seus componentes, buscando analisar
os fenômenos presentes.
Para a caracterização ambiental (geologia, geomorfologia, solo e vegetação)
da sub-bacia do riacho são Gabriel foram utilizadas informações publicadas pelo
relatório do projeto RADAMBRASIL (1982) além de um trabalho a campo, uso de
cartas topográficas, imagens de satélites mapas geológicos. A partir de uma análise
ambiental utilizou-se a metodologia aplicada por Bertrand (1972) a qual possibilita
com maior precisão a definição e delimitação das unidades ambientais, para uma
melhor comprovação do desígnio da pesquisa que é compreender o uso e ocupação a
partir do estudo integrado da sub-bacia do riacho Gabriel.
A análise dos atributos e da dinâmica natural que identificam os sistemas
ambientais teve caráter integrativo e globalizante, essa visão adota a compreensão das
inter-relações que conduzem a formação dos atributos geoambientais. Assim desse
modo é descartado os estudos setoriais que distorce a visão sistêmica e do conjunto
que configura a realidade regional.
No entanto os compartimentos ambientais foram classificados de acordo com
suas dimensões e características de origem e de evolução. Visa-se além disso, conhecer
aspectos importantes dos processos evolutivos da região em análise, suas limitações
e potencialidades para melhor avaliar a sua capacidade de suporte ao uso e ocupação
(SOUZA,2000).
Para a identificação dos tipos de solos para a averiguação do uso e ocupação,
teve-se como base a segunda edição do Sistema Brasileiro de Classificação dos solos
(SIBCS) elaborado pela Embrapa (2006). Os aspectos sócio econômicos, por sua vez
foram compreendidos através do trabalho de campo, atrelado a conversas informais
com moradores da região, que convivem e mantem uma estreita relação com os
recursos naturais predominantes na área da sub-bacia em estudo.
A sub-bacia do riacho Gabriel trata-se de uma área com aproximadamente
228km², entre os municípios de Irauçuba especificamente no (distrito de Juá) e Sobral
especificamente (distrito de Aracatiaçu) (Figura 1). Para a confecção de mapas, os
dados coletados foram através de técnicas de geoprocessamento e interpretações das
cartas matriciais da SUDENE SB.24-Y-D-V (Irauçuba) e S.A.24-X-D-IV (Sobral).
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Figura 1: Mapa de Localização da sub-bacia hidrográfica do riacho Gabriel

Fonte: Silva et al.

2.2 ASPECTOS DE USO E OCUPAÇÃO E A IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS
AMBIENTAIS.
Na sub-bacia do riacho Gabriel a organização do espaço apresenta certas
características geográficas e Fisiográfica onde é possível perceber que a principal
atividade no uso/ocupação da terra ocorre por meio das brocas para agricultura
nas áreas próximas as margens do riacho são Gabriel e o desmatamento para obter
madeira, como também queimadas para a produção de carvão mineral além da criação
de bovinos e caprinos, de uma forma geral expõe o solo a maior incidência de raios
solares, inibindo a vida microbiana e propiciando a perda de matéria orgânica ou seja
a principal ocupação do solo se dar através das queimadas oscilação humana atrelada
a criação de animais não adequados a região em estudo.
Historicamente, o municipio de Irauçuba na qual estar inserido a área em
estudo, tem na pecuária a mais importante atividade, isso porque apresenta extensas
áreas recobertas sob uma cobertura vegetal caatinga do tipo savana que por sua vez é
de excelente potencial forrageiro. Conforme os dados da distribuição dos solos e sua
ocupação, vê-se a pecuária praticada em toda a extensão dos planossolos, a agricultura
ocupa outra parcela dos luvissolos e a extração de madeira e queimadas parte dos
Litólicos.
A criação de animais no municipio segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas IBGE 2010, é composto aproximadamente de 23.101 bovinos,
3.895 caprinos e 22.206 ovinos. De suas matas são extraídos anualmente até 12.566
esteres de madeira, onde parte é utilizada para produção de carvão. Com relação aos
termos econômicos, a produção agropecuária contribui com 21,3% enquanto a pecuária
atinge um total de 78,7% da sua produção.

951

No distrito em estudo a economia é baseada na pecuária, a agricultura de
subsistência e o desmatamento acompanhado de queimadas. Nesse caso foi notório na
observação em campo que o processo de degradação da pastagem por caprinos e ovinos
é mais intenso que a pastagem sob o bovino,, isso por que as áreas de pastagens dos
bovinos continuam sendo utilizadas enquanto que as dos caprinos e ovinos tornam-se
degradadas ao ponto de inviabilizar a criação de uma nova cobertura vegetal tornando
o solo raso, impróprio para plantação podendo a se tornar uma área de desertificação.
Em aspectos gerais, o impacto do pastejo dos caprinos e ovinos com relação
a vegetação depende da riqueza da vegetação mais apreciada e da intensidade de
pastagem. Os caprinos são caracterizados como ramoneadores, o que significa sua
preferência por componentes botânicos de estrato lenhoso, com isso podem causar
prejuízos sensíveis a vegetação pelo consumo das cascas dos troncos da arvores
e arbustos, podendo levar a um dano ecológico gravíssimo levando a um processo
acelerado de desertificação. Por outro lado, o rebanho ovino pode ser criado em
distintos sistemas de produção, com diferentes formas de alimentação desde as plantas
herbáceas, até as gramíneas removendo as plântulas das espécies arbustivas e arbórea.
A figura a seguir mostra como se encontra o processo de desertificação em uma parte
da área em estudo habitado por bovinos e ovinos em um mesmo local. (Figura 2).
Figura 2: A) Ovinos e bovinos em um mesmo pasto, B) Processo de desertificação mais
visível ao fundo.
(A)

(B)

Fonte: Lima et al.

Observa-se que não há uma compatibilidade entre o uso e ocupação da terra
com as condições que o solo vem apresentando , a expansão das atividades praticadas
no campo depende sempre da remoção do recobrimento vegetal atrelado ao excesso
de pastoreio na qual mostra-se incompatível com a fragilidade ambiental, além da
expansão da retirada de lenha e da produção do carvão mineral. Os processos de uso
e ocupação da terra induzem, por consequência, a degradação progressiva dos solos e
a perda de produtividade
Em maiores detalhes identificou-se as seguintes unidades geológicas: Depósitos
aluviais, unidade independência, granitoides diversos, suíte intrusiva tamboril- Santa
Quitéria e unidade Canindé. No que se refere as características climáticas embasandose em Souza(2000) é possível fazer um paralelo onde a área em estudo a qual a subbacia do riacho Gabriel está submetida ao clima tropical semiárido quente, com

952

chuvas bastantes irregulares com antecipações, retardamento ou até mesmo ausências
total delas apresentando assim condições de seca. Lima (2012) propõe que o principal
sistema atmosférico atuante nas condições climáticas do Ceará é a zona de convergência
intertropical (ZCIT), nesta zona acontecem chuvas que correspondem ao verão-outono
do hemisfério sul.
No distrito de Júa ( Irauçuba) onde a sub- bacia do riacho Gabriel está inserida,
com base nas unidades geológicas encontradas verifica-se áreas com cobertura vegetal
não ativa isso devido a dois principais fatores : a agricultura de subsistência sem
técnicas de manejo e a criação de gado na qual se alimentam da vegetação mais alta e
os caprinos da vegetação mais baixa retirando a raiz o que vai acarretar a compactação
do solo impossibilitando a filtração de água no solo, tornando-o um solo infértil
desenvolvendo assim, um relevo rochoso com solos rasos ou seja vai se tornando um
ambiente vulnerável ao uso e ocupação.
Outro aspecto plausível partindo do estudo dos sistemas ambientais presentes
na sub-bacia é o desmatamento desordenado o que vem acarretando sérios danos
a região, chegando até a possuir áreas nas proximidades do Riacho Gabriel que se
encontram em processo de desertificação sendo caracterizado por um processo de
degradação dos solos, infelizmente é um grave problema que assola todo o semiárido
do Nordeste Brasileiro. Vale lembrar que regiões que sofre com a retirada da cobertura
vegetal e a criação de animais acima do permitido estão mais propicias a sofrerem
com esse processo de desertificação o que mais uma vez salienta-se a importância
do estudo dos sistemas ambientais partindo da análise das bacias hidrográficas para
evitar processos como este citado acima.
2.3 INDENTIFICAÇÃO FITOGEOGRÁFICA
Para a classificação da vegetação na área em estudo foi utilizado o sistema de
classificação de Fernandes (1990), este por sua vez classifica o conjunto de vegetação
e dois aspectos: o isográfico e o fitogeográfico. A flora brasileira de acordo com essa
classificação foi classificada em províncias, sub-provincias, setores e subsetores, estando
a região em estudo no semiárido do nordeste incluída na província das caatingas, no
setor dos sertões. Fernandes (1990) “província das caatingas ocupa um grande espaço
no nordeste semiárido”. Com relação a distribuição da vegetação possui duas feições
principais.
A caatinga alta com estrato arbóreo, arbustivo/subarbustivo e estrato herbáceo,
com predominância em jurema preta, mandacaru, sabiá e mulungu. A caatinga baixa
por sua vez se constitui em arbustivo/subarbustivo herbáceo, com espécies como
pereiro, mofumbo, mameleiro com predominância de afloramento rochoso. A outra
feição é o carnaubal (mata da várzea) caracteriza-se por uma vegetação de porte maior,
denominada vegetação ribeirinha presente em áreas adjacentes do riacho Gabriel,
contudo o clima vai influenciar diretamente na temperatura do solo e as relações soloágua, o que acarreta efeitos indiretos na vegetação.
A sub-bacia do Riacho Gabriel estar submetida ao clima tropical semiárido
quente, este condiciona chuvas bastantes irregulares, com antecipações ou até mesmo
ausências quase totais desta, apresentando condições de seca na região. Considerando
os elementos físicos e biogeográficos como também as variáveis socioeconômicas a
sub-bacia em análise é uma área intensamente ocupada pela população que reside
nas adjacências, devido possuírem uma boa frequência de úmida, solos propícios
para a exploração agrícola e criação de animais. Porém a presença antrópica com
predominância acaba por contribuir para a fragilidade intensa nessas áreas.
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS ENTORNO DA SUB-BACIA
O processo de identificação dos solos da sub-bacia do riacho Gabriel se deu
através dos trabalhos de gabinete, por meio do Sistema Brasileiro de Solos (SIBCS),
como também por meio do trabalho em campo. Ao que se sabe o estudo dos solos é de
uma extrema importância para a compreensão do processo de uso/ocupação de uma
determinada área, na pesquisa em questão foi indispensável o estudo e classificação
dos solos.
Com base nos trabalhos de campo e análise bibliográficas foram identificadas três
classes de solos do 1° nível(ordem): Neossolos, luvissolos e planossolos. Os luvissolos
apresentam apenas uma classe de 2° nível, os crômicos, que abrangem os Brunos
não cálcios e os Háplicos. Os Neossolos agrupam duas classes 2° nível(subordem),
os Litólicos e os Flúvicos. Os Litólicos abrangem os Neossolos Litólicos e os solos
Flúvicos abrangem os solos aluviais. Os planossolos apresentam apenas uma classe de
2° nível(subordem), os Natricos e Háplicos.
Os Luvissolos são solos minerais que apresentam o horizonte B textual seguindo
pelo horizonte A ou E, com argila de alta atividade e saturação por bases altas. Uma
das categorias desta classe são os Brunos não cálcios, que se faz presente em algumas
regiões da sub-bacia em estudo.
Os Neossolos são solos poucos evoluídos, apresentam o horizonte A
diretamente sobre a rocha- horizonte R sendo muito comum encontrar superficialmente
pedregosidade, podendo ser vinculados aos afloramentos rochosos presentes em uma
pequena porção no centro da sub-bacia.
Os Neossolos Flúvicos originam-se de sedimentação fluvial do holoceno, na área
em estudo compreende-se em toda a extensão do curso do riacho Gabriel, cuja classe
é derivada de sedimentos aluviais e que apresentam caráter Flúvicos. Apresentam
sequencia os horizontes A e C, os quais os solos são poucos desenvolvidos.
Os planossolos compreendem aos solos minerais de textura mais leve, possuindo
como característica marcante uma diferença bem acentuada entre os horizontes A ou
E e o B isso devido à mudança da textura abrupta. Tipo de solo situado na sub-bacia
adjacente a nascente do riacho Gabriel.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na compartimentação ambiental da sub-bacia do riacho Gabriel, com
a caracterização das condições de uso/ocupação e uma análise sistêmica detalhada
foi possível perceber que a área em estudo se encontra em um processo de intensa
degradação e outras áreas susceptíveis ao processo de desertificação, o que demanda
ações voltadas para a recuperação ambiental minimação desses impactos. Porém em
todo caso devem ser estabelecidas metas não somente para reverter o quadro atual
como também medidas preventivas que evite o aumento desses setores degradados/
desertificados.
A análise sistêmica a partir do estudo da sub-bacia foi de extrema importância
para a pesquisa pois verificou-se a interação dos elementos geomorfológicos como
por exemplo o clima semiárido quente influencia no tipo de vegetação da área que é
caatinga e mata ciliar, contribuindo para a compreensão dos tipos de solos analisados,
podendo observar o alto nível de intemperismo físico. Através da pesquisa realizada
constatou-se que a área em estudo se compreende em uma rica biodiversidade em
seu meio físico-natural. Neste contexto as marcas de degradação ambiental se expõem
através das variações que se evidencia na aceleração do processo erosivo.
Quanto a proteção e manejo sustentável dos recursos naturais deve ocorrer
a revitalização das bacias hidrográficas através da fiscalização do uso dos recursos

954

naturais com destaque aos biológicos :água, solo e vegetação. Conservar a vegetação
local e propor a reposição da mata desmatada, associada a projetos de educação
ambiental que vise diminuir o desmatamento ocasionado pela prática agrícola
inadequada auxiliando na proteção e uso dos recursos hídricos. Dentre esses e outros
fatores que se torna indispensável o estudo sistêmico com base nas bacias hidrográficas.
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O USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO DE MARABÁ-PA E OS DESEQUILÍBRIOS
NA BACIA DO RIO TOCANTINS
Érika Vivianne Nascimento Araújo1
Nathalia Karoline Feitosa dos Santos2
Jordanio Silva Santos3
Andrea Hentz de Mello4
Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 1960, por decisões políticas tomadas pelo governo
federal com características exógenas sem levar em consideração a realidade local,
que se determinou a integração da região amazônica ao resto do país, sendo os
interesses voltados para o uso do subsolo, aonde esse espaço vai se configurando
territorialmente com a presença de novos atores como as grandes empresas nacionais
e internacionais, os imigrantes e as populações tradicionais, sob a perspectiva inserção
do desenvolvimento econômico regional (GONÇALVES, 2010).
A dinâmica de ocupação intensificou-se cada vez mais, pois além dos rios que
tiveram uma grande contribuição na circulação de produtos amazônicos no período
da borracha, também sofrem modificações em sua trajetória, e em seguida, surgem
rodovias, entre elas a Transamazônica que possibilitou ao governo realizar um projeto
de colonização ao longo dessa rodovia. À medida que as grandes empresas foram
recebendo incentivos fiscais pelo governo, serviram também de atrativo aos migrantes,
onde surgiram os povoamentos (MONTEIRO et al, 2000).
Os problemas socioambientais em diferentes territórios da Amazônia brasileira
tem se acentuado em grande escala nos últimos anos, principalmente no que se refere
à destruição das florestas e degradação dos recursos hídricos que tem sido alvo das
interferências humanas, e assim, induzindo a pensar em ação que legitime a importância
do equilíbrio dinâmico das bacias hidrográficas (BOTELHO, 2011).
Resultante das políticas de ocupação da Amazônia, o espaço urbano de Marabá
dota-se de múltiplas temporalidades sobrepostas e dialeticamente articuladas que
revelam as especificidades da formação socioespacial. Ao considerar a cidade enquanto
totalidade social possibilita evidenciar a coexistência de um tempo lento da cidade
ribeirinha, convivendo com um tempo da cidade beira de estrada, à margem da ferrovia,
da cidade conectada à aerovia, relacionada a um ritmo mais acelerado decorrente das
novas verticalidades e horizontalidades instaladas na região (RODRIGUES, 2010).
Apesar de o momento recente traduzir-se em iminente crescimento, mesmo que
seja apenas no âmbito econômico, a cidade de Marabá continua servindo a alguns
como cidade provisória, onde a qualquer momento, ao aparecer uma oportunidade
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melhor, a troca acontecerá (LOBATO, 2012). Nesse sentido, a estrutura social, política e
econômica formada em Marabá em função do uso corporativo do território criou uma
lógica de reprodução social, fruto do processo de ocupação exploratória sem promoção
de políticas sustentáveis, o que culminou em fortes implicações na degradação da bacia
do Rio Tocantins, no perímetro urbano e rural da cidade.
Dentro do processo histórico de ocupação territorial da cidade de Marabá e sua
relação com os rios é importante ressaltar que até o final da década de 1950 é possível
perceber que o crescimento urbano ocorreu predominantemente na confluência dos
rios Tocantins e Itacaiunas, (HALMENSCHLAGER et al, 2008). As regiões construídas
em função da atração da água e pela valorização das beiradas receberam a denominação
“territó-rios”, um termo mais específico capaz de superar e transcender o jogo de
palavra e enfatizar mais claramente no elemento-chave do rio (DROULERS, 2017).
Na vanguarda do processo de uso corporativo do território Amazônico, a
exemplo da cidade de Marabá-PA, o presente estudo de caso visa promover análises
pautadas em revisão bibliográfica de estudos que tratam dos impactos socioambientais
que a política de ocupação territorial da Amazônia via empreendimentos econômicos,
que a implantação da hidrelétrica de Tucuruí ocasionou na bacia do Rio Tocantins, em
especial na vida dos moradores da orla de Marabá.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Políticas e incentivos para ocupação territorial de Marabá e região
Durante o governo militar a cidade de Marabá recebeu duas rodovias (BR-230,
PA-150), que se constituem nos principais eixos rodoviários do estado, uma ferrovia,
que escoa a produção de ferro da mina de Carajás para o porto de Itaqui em São Luis
(MA) e um aeroporto para aeronaves que fazem rotas nacionais para Belém e Brasília
(CARDOSO et al, 2013). Com isso, Marabá assumiu o comércio especializado em
revenda e manutenção de veículos, além de postos de gasolina e suporte para atividades
agropecuárias, que potencializou a condição de nó regional (LIMA; CARDOSO, 2009).
O discurso de tornar a Amazônia viável na perspectiva econômica, mesmo
por tempo determinado, foi necessário estabelecer a intervenção no espaço visando
criar condições de implantação de infraestrutura necessária à reprodução do capital
(OLIVEIRA, 2013). Em decorrência dessa política, no Estado do Pará ocorre a mudança
do eixo de circulação do rio para a estrada. Surgem a partir disso, novas cidades
originárias da construção de grandes projetos ou que sofreram influência destes.
Os rumos econômicos a serem seguidos pelas regiões, a cidade de Marabá e
a região do sudeste paraense podem ser entendidos como um ponto convergente de
periódicos fluxos migratórios, desde seu “desbravamento”, logicamente motivados
por diversas condições políticas e econômicas, até o período atual. No entanto, a última
metade do século XX é sem dúvida nenhuma, a mais importante para o entendimento
do cenário socioespacial atual (LOBATO, 2012). Paralelamente, há de se refletir sobre
a condição de desigualdade e exclusão que estão presentes na realidade de Marabá e
dispersas pela Amazônia.
A condição de Marabá como “cidade da colonização oficial”, cuja função
atribuída consistiu em ocupar a posição de liderança na hierarquia urbana da região
proposta pelo governo federal contribuiu para o fortalecimento da centralidade urbana
de Marabá em âmbito da sub-região sudeste do estado do Pará, posto a importância que
esta cidade passou a exercer como ponto estratégico para a expansão de contingentes
demográficos e do grande capital na sub-região (RODRIGUES, 2010).
As políticas e práticas implementadas fizeram com o espaço da cidade de
Marabá integrasse a um intenso processo de estruturação produtiva decorrente do
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estabelecimento de novas verticalidades advindas da implantação do Projeto Ferro
Carajás (PFC), que tendeu a promover profundas alterações nas relações horizontais
existentes no espaço local, em razão da imposição de arranjos organizacionais de
origem exógena ao respectivo território (RODRIGUES, 2010 apud SILVA, 2003).
No conjunto de estratégias do Governo Federal de incentivo ao desenvolvimento
e à cadeia produtiva da mineração, foi criada em 1973 as Centrais Elétricas do Norte
do Brasil S.A (Eletronorte), com a finalidade de viabilizar a implantação da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, considerada à época, indispensável ao suprimento de energia
para transformação industrial da alumina em alumínio (MONTEIRO, 2005). Os efeitos
emanados sobre o conjunto do tecido social e econômico nos locais em que ocorreram
essas iniciativas acabaram por atingir todos os setores sociais, com destaque para
a população de ribeirinhos dos municípios atingidos, dentre eles os de Marabá-PA
(ABRAMOVAY, 2010).
Ao longo do processo histórico, a dinâmica de ocupação e estruturação do
território de Marabá-PA é retratada como resultado de um conjunto de decisões
políticas que estimularam a vinda de massa de trabalho para atuar na região. A
forte concentração populacional no núcleo da Cidade Velha, próximo da orla do Rio
Tocantins contribuiu para ampliar os aspectos de vulnerabilidade da região com fortes
implicações na dinâmica socioambiental do Rio Tocantins.
2.2 O uso corporativo do Território de Marabá-PA e os impactos no Rio Tocantins
A lógica de reestruturação territorial com vistas a atender as demandas
empresariais é que gerou o uso corporativo do território (LIMA, 2015). Essa condição
pauta-se na concepção de território como um recurso utilizado em garantia da
realização de interesses particulares, implicando em ações que o conduz a constante
adaptação de seu uso, com adição de uma materialidade funcional ao exercício das
atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social e territorial do trabalho
mediante a seletividade dos investimentos econômicos (SANTOS, 2000).
O processo de modernização do território, impulsionado pelos grandes projetos,
particularmente o Projeto Ferro Carajás (PFC), contribuiu para o desenvolvimento de
uma lógica de regulação no território da cidade de Marabá, posto que o ritmo das
atividades produtivas de comércio e serviços estava direta ou indiretamente relacionado
aos interesses empresariais diretos e indústria correlata (RODRIGUES, 2010). Assim
sendo, a “cidade corporativa” teve sua condição de centro regional fortalecida a partir
dos anos de 1980 e 1990 (RODRIGUES, 2010).
O ritmo de transformações da “cidade corporativa” revela-se nas paisagens
urbanas de Marabá, pela expansão dos assentamentos urbanos na cidade, pela
intensificação do fluxo de transportes no seu respectivo espaço intraurbano, pelo
aumento do número de ocupações, pela diversificação das atividades comerciais e de
serviços que surgiram em Marabá com vias a atender as novas demandas do mercado
produtivo (RODRIGUES, 2010). Com a construção da hidrelétrica de Tucuruí entre
1970 e 1987, a criação do Projeto Grande Carajás e com a descoberta da mina de ouro
em Serra Pelada, ocorreu a aceleração da migração inter e intraregional, povoamentos
que vinham para servirem de mão de obra para os grandes empreendimentos
(RODRIGUES, 2010).
O aspecto migratório combinado as demais ações de aceleração da modernização
capitalista da Amazônia pautadas na exploração mineral, grandes projetos,
agropecuária, circulação rodoferroviária e no espaço de orla fluvial, que está ligado
aos rios Tocantins e Itacaiunas (HALMENSCHLAGER et al, 2008) provocou grandes
transformações sociais, territoriais e econômicas em Marabá.
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Historicamente, a ocupação ribeirinha e a fundação de cidades foram
progressivas, e acompanhou os ciclos econômicos. Em meados do século 17, o padre
Antônio Vieira, Visitador-Geral das Missões dos Estados do Pará e Maranhão,
explorou o rio Tocantins, estabeleceu núcleos missionários e criou a entidade “região
amazônica” (DROULERS, 2017). Esse contexto evidencia o fato de que grande parte
desses aglomerados, vilas, povoados e cidades amazônicas apresentarem íntima
relação e interação funcional e simbólico-cultural com a floresta e com os rios (LIMA,
2016), conforme representado pela Figura 1.
Figura 1 – Delimitação da orla de Marabá-PA à margem do Rio Tocantins e
Itacaiúnas.

Fonte: Elaborado por Ismael Amorim (2018).

Na concepção de Botelho (2011), bacias hidrográficas urbanas como a evidenciada
na Figura 1 são marcadas pela redução do tempo de concentração de suas águas e
pelo crescimento dos picos de cheias, quando comparadas as condições anteriores
à urbanização. Para esta autora, ainda “na busca de novos espaços de ocupação, e
principalmente, na solução do problema das enchentes,
o
homem alterou profundamente os rios, tornando-os urbanos”, podendose desta forma, aqui fazer uma relação com a bacia do Rio Tocantins e os aspectos
atinentes à área da Orla de Marabá.
Dentre os arranjos institucionais possíveis, a ser aplicado à dimensão físicoterritorial de uma bacia hidrográfica, Bordalo e Costa (2013) chamam a atenção para
a representação das organizações civis de recursos hídricos, que são as entidades que
deverão atuar no setor de planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos. O alerta
corrobora com a preocupação de Arroyo (2003) ao inferir que a herança histórica de
uma educação vinculada às formas concretas de produção, leva a precarização das
relações humanas no ambiente produtivo.
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2.3 Políticas ambientais e gestão dos recursos hídricos no Estado do Pará e em
Marabá
A preocupação com políticas ambientais foi reforçada com a Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972,
inicia-se uma fase que se estende até 1992 e se caracteriza pela busca de uma nova relação
entre meio ambiente e desenvolvimento (BARBIERI, 2011, p.29). Essa conferência deu
uma contribuição significativa para gerar um novo entendimento sobre os problemas
ambientais e o modo como a sociedade provê sua subsistência.
No que se refere às políticas ambientais voltadas para a sustentabilidade
dos recursos naturais, a Constituição Federal apresenta a Política Estadual do Meio
Ambiente criada pela Lei de nº 5.887, de 9 de maio de 1995 que é desencadeada por
vários princípios no sentido de defender o patrimônio da nação brasileira. Sendo
assim, o art. 1.º descreve:
“A política Estadual do Meio Ambiente é o conjunto de princípios objetivos e instrumentos
de ação, medidas e diretrizes fixadas nesta Lei, para o fim de preservar, conservar e
recuperar e melhorar o meio ambiente antrópico artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento econômico social,
visando assegurar a qualidade própria de vida” (Lei 5887/95, p.7).

O referido Artigo 1° da CF direciona para a necessidade da participação da
sociedade civil, por meio da representação tornou-se de grande relevância nesse
processo, pois inseridos em um mesmo ambiente, atores com demandas de diferentes
dimensões podem ter a possibilidade de intervir na questão ambiental (AYRES,
TONELLA, 2018). Para os autores, um ambiente que possibilite a participação social
de modo institucionalizado, modificando a natureza do Estado de mero aplicador de
imposições a aberto para diálogo e receptor de opiniões e ideias, propicia um espaço
democrático benéfico para a maioria de seus cidadãos.
A construção de políticas públicas passa de fato pelo engajamento político da
população, pois a participação social nos debates governamentais gera o efeito de
confirmação/conscientização (AYRES, TONELLA, 2018). No mesmo sentido, Barbieri
(2011) afirma ser possível inferir que questões de ordem política, econômica e cultural
que estão nas raízes dos problemas ambientais, retardam ou inviabilizam a adoção
de soluções, o que reforça a necessidade de buscar alternativas disponibilizadas pelo
avanço da ciência e tecnologia, na atualidade.
Do ponto de vista da gestão ambiental, as iniciativas governamentais
encontravam-se no meio de divergências e convergências, recebendo de um lado
apoios dentro e fora do país, e de outro, fortes críticas (THÉRY, 2005). Essa dinâmica
de ocupação territorial da Amazônia era moldada por progressos e retrocessos das
políticas públicas, e pressões exercidas sobre a ação do governo. Nesse sentido, é
importante destacar a atuação do Ministério Público Federal e dos Estados, baseados
em leis que permitiam respaldar a ação popular e algumas obras de grande porte,
como a hidrovia Araguaia-Tocantins, que foram embargadas.
Borgo (2011) e Souza (2017) reforçam a necessidade de uma cuidadosa reflexão
sobre o uso das águas superficiais no território brasileiro, afirmando que há um
desequilíbrio de uso da água doce, pois de acordo com os autores verifica-se que da
demanda de água, a maior parte do consumo (56%) está destinada para uso de irrigação
e 12% para a indústria. Os dois juntos correspondem a 68% desse total, enquanto os
outros 32% estão distribuídos para o consumo urbano, rural e animal.
Ao discorrer sobre novas tendências, o Plano Amazônia Sustentável-PAS
delineado para a Amazônia neste século XXI, Becker (2009) destaca que as mudanças
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ocorridas na região amazônica revelam que não se trata mais de ocupar o território,
pois este já está ocupado, deseja-se que as florestas existentes sejam mantidas com
suas relativas populações e as políticas públicas sejam voltadas para a consolidação do
desenvolvimento esperado atualmente por todos os grupos sociais.
A legitimidade de escolhas de políticas públicas ocorre pela pactuação entre
as partes: o governo como produtor de políticas e a sociedade civil, como receptora e
questionadora (AYRES, TONELLA, 2018). Para os autores, a legitimidade das decisões
políticas decorre de procedimentos dos quais participam aqueles que possivelmente
serão afetados por elas. Uma boa deliberação caminha em direção ao consenso,
minimizando ou suprimindo os elementos de conflitos existentes.
2.3.1 Políticas públicas locais
A Lei nº 17.846 de 29 de março de 2018 faz a revisão do Plano Diretor
Participativo da cidade de Marabá-PA, instituído pela lei municipal nº 17.213 de 09
de outubro de 2006, no qual busca a consolidação das políticas públicas, princípios,
diretrizes e objetivos sucessivamente implantados no município, e incorpora novos
princípios, diretrizes e objetivos alinhados às demais disposições legais e as dinâmicas
demográfica, social, econômica e ambiental, orientando as ações futuras de adequação
da estrutura urbana.
Após uma série conferências para discussão da temática ambiental, a fase
atual que molda a gestão ambiental global caracteriza-se pela implementação e
aprofundamento de acordos multilaterais, o que implica colocar em prática as
disposições e recomendações pelos estados nacionais, governos locais, empresas e
outros agentes, pautados em políticas ambientais (BARBIERI, 2011). A necessidade de
combater as causas da degradação ambiental no âmbito local reforça a importância de
consolidação e cumprimento das diretrizes e objetivos da Lei 17.846 de 2018.
No rol de compromissos assumidos no novo Plano de Diretor do município
de Marabá-PA está incluído “preservar os recursos hídricos e naturais, com especial
atenção à vegetação de cabeceiras das nascentes, matas ciliares e recuperar as áreas
de preservação ambiental degradada por ocupações urbanas”. O documento orienta
que a lei de zoneamento deverá definir faixas proibitivas e restritivas de uso do solo
ao longo das margens dos rios Tocantins e Itacaiunas, respeitando a Função Social da
Cidade e o Código Florestal.
A pesquisa de campo realizada por Borgo (2011) em janeiro de 2019, a partir de
conversas informais com alguns pescadores de Marabá-PA, estes apontaram que o uso
das eclusas de Tucuruí ocasiona mortandade de peixes. O relato extraído da pesquisa,
o pescador cita “Exatamente depois que fizeram essa barragem os peixes arriaram todinho,
agora ele ficou por lua. Vida de pescador é difícil ficar no sol o dia todo para no final trazer só
um pouco de peixe para casa” (Pescador ribeirinho da orla de Marabá-PA). Diante disso, há a
percepção de que houve relevantes alterações na dinâmica do rio com impacto na vida
dos pescadores. Nesse sentido, diante dos relatos faz emergir demandas por atuações
das instituições que trabalham em defesa do ecossistema sustentável, como é caso do
Ministério Público e suas ações em Marabá-PA.
Na mesma pesquisa de Borgo (2011), ao questionar os pescadores sobre a
influência do rio em suas vidas os mesmos afirmaram que era tudo para eles, pois
além de meio transporte da produçaõ, a água em que utilizavam para as diversas
atividades do sítio onde pescavam para alimentação interna da família e ainda, que
nos últimos anos percebiam diminuição de algumas espécies de peixes, destacado por
eles a espécie tucunaré (Chicla ocellaris).

961

Figura 2: Registro da apreensão e incineração de 530m de redes de pesca no Rio
Tocantins.

Fonte: Semma e Ministério Público (4/12/2018).

A pesca é uma prática característica da região e de grande relevância
socioeconômica para os ribeirinhos por ser fonte alimentar da família. Porém, os
pescadores explicam a Borgo (2011), que há uma diversidade grande de espécies
encontradas e que cada espécie tem uma temporada diferente em que aparecem nos
rios, e que esta atividade é realizada nas margens do lote com uso de malhadeira e
canoa. Esta prática é realizada no período de abril a outubro, pois nos outros meses
ocorre a chamada piracema, meses que é proibido pescar. Entretanto, foi observado
que nem sempre a legislação é obedecida, conforme figuras 2 e 3.
Em atendimento ao disposto em políticas de regulação e controle da exploração
econômica dos rios, há registro de atuação conjunta do Ministério público e da
Secretaria de Meio Ambiente de Marabá-PA (figuras 2 e 3), na tentativa de inibir a
pesca irregular e assegurar a sustentabilidade das famílias que dependem da pesca
para viver. Sabe-se que são diversos os fatores que podem influenciar no processo
de redução dos estoques pesqueiros no rio Tocantins, cujo seu espaço é densamente
ocupado nas margens e possui um grande potencial econômico e social.
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Figura 3: Apreensão de 280kg de peixes na Feira da 28 e Feira da Laranjeira.

Fonte: Semma e Ministério Público (4/12/2018).

Também é possível relacionar a queda do pescado em Marabá, com outros
fatores de degradação socioambiental, corroborando assim também com a primeira
hipótese do trabalho, visto que culturalmente as pessoas geralmente não fazem relação
da diminuição do pescado com os impactos ambientais. Com a evolução das políticas
ambientais e com a preocupação com o Meio Ambiente, várias ações da Polícia
Ambiental, e da Secretária do Meio Ambiente de Marabá (SEMMA) estão sendo
realizadas no intuito de coibir a pesca predatória no período do defeso, apreendendo
redes de pescas e peixes fora do peso e tamanho indicado pela legislação, nas águas
dos rios Tocantins e Itacaiúnas, em vários locais de Marabá, como as feiras da 28 e
Laranjeiras.
É importante destacar o papel do judiciário diante de certas tendências para
a judicialização da política, pelos novos papéis ocupados pelo Ministério público,
designado pela constituição, como o defensor dos chamados direitos difusos. Assim,
em questões de infração à legislação socioambiental, o órgão pode iniciar um processo
judicial sem o envolvimento do indivíduo ou do grupo cujo direito tenha sido violado.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das análises apresentadas no estudo convém ressaltar que a ineficiência
na implementação de políticas públicas sociais e ambientais somados à força dos
grupos econômicos historicamente vinculados aos ciclos econômicos e dos prósperos
migrantes, demonstram que a única saída para uma possível sustentabilidade seria a
organização da sociedade em torno de temas como saneamento ambiental, migração e
desenvolvimento sustentável, em um debate que deve extrapolar a cidade de Marabá
e novamente atingir a esfera federal, uma vez que as intervenções ocorridas na
região, sempre resultaram no reforço da desigualdade sócio espacial e na exploração
predatória do meio ambiente (LIMA, CARDOSO, 2009).
As políticas de reestruturação do território de Marabá por empreendimentos
econômicos, em especial a implantação hidrelétrica de Tucuruí, fez com que houvesse
o crescimento econômico e inserção da região ao circuito econômico por um lado, e ao
mesmo tempo impactou negativamente no meio ambiente natural, por impulsionar a
ocupação desordenada e ainda representar o grande responsável pela degradação do
rio Tocantins, com impactos diretos na condição de vida da população ribeirinha, que
passou a encontrar dificuldades de manter o sustento pela atividade pesqueira, que
representava a principal fonte de renda dessa população.
A degradação do rio Tocantins e a diminuição do pescado são reconhecidas como
as consequências de mais fácil percepção pela população ribeirinha. Nesse sentido, é
possível estabelecer uma lógica-empírica de que a construção da usina hidrelétrica
de Tucuruí tenha afetado o desempenho da atividade pesqueira com a diminuição e
desaparecimento de algumas espécies de peixes.
REFERENCIAS
ABRAMOVAY, R. Desenvolvimento Sustentável: qual a estratégia para o Brasil?
Novos Estudos. CEBRAP, v. 87, julho, 2010. Disponível em: < http://www.scielo.
br/pdf/nec/n87/a06n87.pdf>.Acessado em 18 de julho, 2019.
AYRES, W. D’A.; TONELLA; C. Conferências Nacionais do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável: Participação e efetividade. Revista debates, Porto
Alegre, v. 12, n. 2, p. 97-120, maio-ago. 2018.
ARROYO, Miguel G. Pedagogias em movimento – o que temos a aprender dos
Movimentos Sociais? Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp. 28-49, Jan/Jun 2003.
Disponível em: https://www.curriculosemfronteiras.org/vol3iss1articles/arroyo.
pdf. Acessado em 02 de julho de 2019.
BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.
– 3.ed. atual e ampliada. – São Paulo: Saraiva, 2011. 458p.
BECKER, B. K. Amazônia: geopolítica na virada do terceiro milênio. Rio de Janeiro:
Garamond, 2009. 180p.
BORDALO, C. A. L.; COSTA, F. E. V. Uma análise das primeiras experiências de
gestão em bacias hidrográficas na Amazônia. In: SILVA, Christian Nunes da ... [et
al.]. Sociedade, espaço e políticas territoriais na Amazônia paraense. /1.Ed. - Belém:
GAPTA/UFPA, 2013.

964

BORGO, J. D. H. Diagnóstico do uso socioeconômico e ambiental do Rio Tocantins
em Marabá – Pará. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Faculdade de
Ciências Agrárias de Marabá, da Universidade Federal do Pará – Campus Universitário
de Marabá. Marabá – PA. 2011. 144p.
BOTELHO, R. G. M. Bacias Hidrográficas Urbanas. In GUERRA, Antônio José Teixeira
(Org.). Geomorfologia Urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. Cap. 3, p. 72-115.
CARDOSO, A. C. D.; LIMA, J. J. F. A influência do governo federal sobre cidades na
Amazônia: os casos de Marabá e Medicilândia. Novos Cadernos NAEA, v. 12, n. 1, p.
161-192, jun. 2009. Disponível em: < http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/
view/285>, acesso em: 18 de julho, 2019.
CARDOSO, A. C. D.; PEREIRA, G. D. J. C. e NEGRÃO, M. R. G. Urbanização e
estratégias de desenvolvimento no Pará: da ocupação ribeirinha aos Assentamentos
Precários. Novos Cadernos NAEA, v. 16, n. 2, p. 255-279, dez. 2013. Disponível em: <
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/viewFile/873/1865>, Acesso em: 18 de
julho, 2019.
DROULERS, M. Fazer Territó-rios na Amazônia. Revista franco-brasilera de geografia.
Dossiê Araguaia. V. 31, n.31, Confins, 2017.
HALMENSCHLAGER, F.; OLIVEIRA, M.; ASSIS, W. S. D. Dinâmicas territoriais e as
complexidades das áreas de fronteira agrária na Amazônia oriental. Estudos Sociedade
e Agricultura, Rio de Janeiro, vol. 16, no. 2, 2008: 228-261.
LIMA, M. M. A produção social do espaço e a relação cidade-rio na ribeira de MarabáPA: modernização, conflitos e resistências. Geousp – Espaço e Tempo (Online), v. 20,
n. 2, p. 267-280, mês. 2016. ISSN 2179-0892.
LIMA, Ronei Coelho de. O uso corporativo do território pelo agronegócio e a
questão da logística de transportes em Mato Grosso. Apresentado em 2015. (Tese de
doutorado do Programa de pós-graduação em Geografia). Universidade de Brasília –
Unb. Brasília, 2015.
LOBATO, M. M. Migração na fronteira: pelos caminhos do migrante até MarabáPA. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - Núcleo de Altos
Estudos Amazônicos – Belém: UFPA, 2012. Disponível em: <http://www.naea.ufpa.br/
naea/novosite/index.php?action=Tcc.arquivo&id=278>, acesso em: 18 de julho, 2019.
MONTEIRO, M. de A. Meio século de mineração industrial na Amazônia e suas
implicações para o desenvolvimento regional. Estudos Avançados. 19 (53), 2005.
OLIVEIRA, J. A. D. As cidades na natureza, a natureza das cidades e controle
do território. 2013. Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/
Jose%20Aldemir%20de%20Oliveira.pdf>, acessado em: 18 de julho, 2019.
PINHEIRO, S. L. G. O enfoque sistêmico e o desenvolvimento rural sustentável:
uma oportunidade de mudança da abordagem hard-systems para experiências com
soft-systems. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre:
v. 1, n.2, 2000, p. 27-37. Disponível em: < http://www.geocities.ws/grupopeap/artigos/
Pinheiro_2000_ADS.pdf>. Acesso em 18 de julho, 2019.

965

RODRIGUES, J. C. Marabá: centralidade urbana de uma cidade média paraense
/ Jovenildo Cardoso Rodrigues; Orientadora, Rosa Elizabeth Acevedo Marin.
Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento)- Núcleo de Altos
Estudos Amazônicos – Belém: UFPA, 2010. Disponível em:<http://repositorio.ufpa.br/
jspui/bitstream/2011/2706/1/DissertacaoMarabaCentralidadeUrbana.p df>, acesso em: 18 de
julho, 2019.
SANTOS, Milton. O Papel ativo da geografia: um manifesto. Revista território. Rio de
Janeiro. Ano v. nº 9, pp.103-109. 2000. Publicado por ocasião do XII Encontro Nacional
de Geógrafos. Florianópolis. Julho de 2000.
THÉRY, H. Situações da Amazônia no Brasil e no continente. Estudos Avançados 19
(53), 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v19n53/24079. Acessado
em 18 de julho, 2019.

966

ANÁLISE DAS MUDANÇAS NO PADRÃO DE DRENAGEM NO SETOR JUSANTE DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO QUARENTA
Wesley Rito Maia Barbosa1
Adoréa Rebello da Cunha Albuquerque2
Eixo: 3 Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Erosão, transporte e deposição, consistem nos mecanismos que
controlam o perfil hidro/geomorfológico de um canal hidrográfico. Quaisquer
intervenções nos cursos d’água mudam a dinâmica desse equilíbrio, fazendo com que
o percurso do rio siga para um novo ajuste (BOTELHO, 2011). O equilíbrio fluvial,
pode ainda ser alterado como resultado das intervenções antrópicas nos cursos d’água
(CUNHA, 2012).
Ocasionadas pelo processo de urbanização, as obras de engenharia como, canalização, alargamento de margem e aprofundamento do canal, podem ser diretamente relacionadas ao desequilíbrio fluvial (CUNHA, 2017). Já o assoreamento,
o despejo de esgotos e resíduos sólidos em canais são associados indiretamente ao
desequilíbrio fluvial.
A bacia do Quarenta, é uma das bacias hidrográficas de Manaus, que tem
recebido diversas obras de engenharia elaboradas pelo Programa Social e Ambiental
dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM). Tais obras, foram deflagradas em decorrência
do processo de ocupação, nas margens dos canais da bacia hidrográfica do Quarenta
desde a segunda metade do século XX.
No final da década de 60 a cidade de Manaus foi fortemente atingida por um
crescimento urbano bastante acelerado, proveniente da Zona Franca de Manaus. A
expansão urbana desta cidade ocorreu pelo contingente migratório, tanto dos municípios
amazonenses como dos demais estados à capital do Amazonas, especificamente entre
os anos de 1970 a 1980 (ARAÚJO, 2009).
Silva e Albuquerque (2016) ao estudarem o igarapé do Mestre Chico, um dos
tributários da bacia do Quarenta, destacam que a população que chegava a Manaus
foi se estabelecendo em torno dos vales e canais da bacia do Quarenta, o motivo é
que essas áreas, mesmo estando próximas ao centro da cidade, oferecem baixo valor
imobiliário.
O PROSAMIM como citado anteriormente atuou com obras nas margens dos
Igarapés da bacia do Quarenta, principalmente no médio e baixo setor da bacia. Ao
retirar a população em torno dos canais, o programa desenvolveu obras como, a
canalização gerando o alargamento e aprofundamento do canal.
Desta forma, ao se reconhecer a bacia hidrográfica como um sistema de
entrada e saída de energia, entende-se que atividades como canalização, retificação,
alargamento e aprofundamento, ocasionadas pelas intervenções antrópicas no canal,
deflagram resultados, sejam positivos ou negativos. Sendo assim, o presente trabalho
tem como objetivo, analisar as mudanças no padrão de drenagem do baixo setor da
bacia do Quarenta e compreender os condicionantes dessas mudanças.
1
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Para as mudanças do padrão de drenagem, o estudo consistiu em análise
temporal de imagens de satélite do Google Earth e o uso de suas ferramentas. A fim
de aplicar estudos e retratar as mudanças, fez-se o uso de programas, como Qgis 3.6.0.
Para a interpretação das análises, a pesquisa baseou em levantamento biográfico,
especificamente em estudos de Christofoletti (1980; 1981).
2 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está localizada na foz da bacia do Quarenta, sendo esse trecho
também conhecido como bacia do Educandos (Fig. 1), situa-se na Zona Sul da cidade
de Manaus, sendo afluente esquerdo do Rio Negro.
Figura 1: Localização da área de estudo: Bacia hidrográfica do Educandos-Quarenta.

Autor: Wesley Barbosa, 2019.

3 MUDANÇAS NO PADRÃO DE DRENAGEM
No baixo setor da bacia a poucos quilômetros de sua foz, verificaram-se
mudanças no padrão de drenagem (Fig. 2), estas mudanças se tornaram evidentes a
partir das análises sobre a direção do percurso do canal ao longo de sete anos. Esse
intervalo temporal foi selecionado pela disponibilidade de imagens de satélite. A
variação no percurso e nos points bar foi perceptível entre os anos de 2011, 2013, 2016
e 2019. Nestas imagens os trechos do canal receberam deposições de sedimentos, que
foram erodidos e transportados por toda a bacia até atingir à jusante, modificando o
percurso do rio.
É importante destacar que os setores médio e alto do Quarenta, já foram
retificados.
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Figura 02: Mudanças no baixo setor do percurso do canal principal.

Fonte: Google Earth. Organizado por: Wesley Barbosa, 2019.

Em relação a esses aspectos, Cunha (2012) aponta que devido às obras de
engenharia nos rios, pode ocorrer o aumento da quantidade de sedimento transportado
e depositado, na área correspondente à foz, causando o desequilíbrio no canal, onde
surgem novos depósitos. Tal afirmação confirma o que tem se evidenciado no trecho
do baixo setor da bacia do Quarenta.
Diante das mudanças no canal e através da comparação de imagens de satélite,
foi elaborada a análise temporal do canal no baixo curso da bacia (Fig. 3). Os percursos
do canal foram analisados em período de vazante, estabelecendo-se o intervalo de 7
(sete) anos, entre 2011 e 2018.
Figura 3: Análise espaço-temporal no baixo setor nos anos de 2011 e 2018

Elaborado por: Wesley Barbosa, 2019.
Ao analisarmos a figura 3 se torna evidente a mudança do meando na foz do
canal principal, ocorrendo à migração do talvegue para a direção noroeste, próximo ao
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ponto de inflexão dos meandros. O afastamento do canal ocorreu em 67 metros, sendo
esse ocasionado pelos processos de deposição dos sedimentos.
Utilizando como base os estudos de Christofoletti (1980; 1981) foi elaborado a
análise na morfologia do meandro (Fig. 4), com o intuito de verificar o aumento do
point bar.
Figura 4: Análise do Meandro em 2011 e 2018. (A) Análise em 2011; Figura. (B)
Análise em 2018.

Elaborado por: Wesley Barbosa (2019) adaptado de Christofoletti (1980; 1981)

As interpretações indicaram que em 2011, superfície do meandro direcionada
ao Norte apresentava um point bar com 217 metros, entretanto no ano de 2018 as
mensurações indicaram 247 metros, ou seja, essa superfície entre os anos de 2011 a
2018 foi estendida por 30 metros, em decorrência do sedimento depositado (CUNHA,
2011).
A barra de meandro com direção ao Sul, situa-se próximo ao Teatro Chaminé,
compreendendo à foz do Quarenta, que neste local é denominada bacia do Educandos
(Fig. 4). Essa barra sedimentar, exibia no ano de 2011, 186 metros, todavia em 2018
apresentava 195 metros, ou seja, o material sedimentar ali depositado estendeu por
9 metros o tamanho da superfície entre os anos de 2011 e 2018, correspondendo a
aumento de 1,28 m/ano. Assim como, ocorreu a extensão da área de meandro, o
comprimento do canal consequentemente aumentou, adquirindo 139 metros.
O baixo curso do canal foi classificado como padrão meandrante e, ao logo de
sete anos, verificou-se o aumento do point bar, fato demonstrado nas figuras 3 e 4.
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Diante disso, se definiu conhecer o grau de sinuosidade especifico desse percurso,
para isso, foram aplicadas medidas no leito de vazante do canal, utilizando como
base estudos de Christofoletti (1981). Para a análise de sinuosidade foi estabelecido o
intervalo entre os anos de 2011 e 2018 (Fig. 5).
Figura 5: Análise de sinuosidade do baixo setor nos anos de 2011 e 2018. (A) Índice
de sinuosidade em 2011. (B) Índice de sinuosidade em 2018.

Elaborado por: Wesley Barbosa (2019), a partir de Christofoletti (1981).

No Ano de 2011 o baixo setor do canal apresentava o índice de sinuosidade de
1,43, já em 2018 a sinuosidade deste apresentava o índice de 1,5 o que indica que ocorreu
a alteração no padrão de drenagem. Seguindo a classificação de Schumm citado por
Christofoletti (1981) em ambos os anos de análise (2011 e 2018) os percursos dos canais
transitam entre os padrões do tipo “transicional” com o valor de 1,3 e “meandros
regulares” com 1,7. Sendo assim, a sinuosidade de 2011 assemelha-se a um canal
transacional, quanto ao de 2018 está propícia a se tornar um meandro regular. Para
Cunha (2017) a sinuosidade com o valor de 1,5 considera-se um padrão meândrico.
Diante das mudanças de sinuosidade e o afastamento do meandro na bacia
do Educandos, observou-se impactos ocasionados pelo processo de deposição de
sedimentos e modificações na extensão da barra do meandro. O impacto ocasionado
pelo aumento do meandro está localizado na margem direita do canal, sob as estruturas
da Avenida Lourenço da Silva Braga, em frente ao Centro Cultural Usina Chaminé.
(Fig. 5).
Figura 5: Representação do leito do canal e seus impactos

Fonte: SILVA, E. S. Organizado por: Wesley Barbosa, 2019.
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Ao longo dos anos estudados, verificou-se o fluxo das águas das águas, que ao
entrar em atrito com as estruturas edificadas para construção da avenida Lourenço
Braga, provocou movimento de massa nas margens. As fundações da avenida estão
expostas e vulneráveis a desmoronamentos, o que pode causar abalo ao monumento
histórico local. No período de vazante, foi possível perceber que a faixa do point bar
inflexiona no sentido da margem oposta (Fig. 5).
Vale ressaltar que, assim como a margem da avenida está sendo desmoronada
e erodida, a ponte do Educandos também evidencia resultados de impactos, como
fissuras e desgastes nas estruturas de fundação. Em maio de 2018, esta ponte foi
interditada por apresentar riscos, porém no mesmo mês o Tribunal de Justiça do
Amazonas (TJAM), voltou atrás com a decisão, liberando a ponte novamente para o
tráfego.
4 CONDICIONANTES DAS MUDANÇAS NO PADRÃO DE DRENAGEM
Como citado anteriormente na bacia hidrográfica do Quarenta são feitas
intervenções nos canais, especificamente nos do médio e baixo setor da bacia. As
principais obras como, a canalização, alargamento de margem e aprofundamento do
canal, foram elaboradas pelo programa PROSAMIM. Este programa teve por objetivo
resolver os problemas ambientais, urbanístico e social, ocasionado pelas ocupações
irregulares que atingiram a cidade. (MANUAL DO PROSAMIM, 2007).
Nesse contexto, as obras de canalização do PROSAMIM na bacia do Quarenta,
condicionaram o aumento do fluxo de sedimentos transportados pelos canais, em
direção a foz na bacia do Educandos. O resultado desse processo foi o aparecimento e
aumento de barras de meandros. Diante disso, Botelho (2011) confirma as evidencias
observada ao abordar que:
Os meandros formados pelos rios não são, por assim dizer, “caprichos” da natureza. Eles se
formam porque o rio precisa dissipar a energia acumulada nos trechos de maior declive, a
montante. Quando adentra áreas de baixa declividade, suas águas meandram ou divagam,
sendo o processo de deposição o predominante (BOTELHO, 2011 p. 77).

Sendo assim, confirmam-se os resultados que se evidenciaram ao longo deste
estudo. Os processos de erosão, transporte e deposição são mecanismos de uma
dinâmica fluvial, que possibilita ao rio gerar seu equilíbrio. Ao dissipar a energia o
canal, deposita os sedimentos no setor jusante da bacia, como verificado no EducandosQuarenta.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As intervenções antrópicas ocasionadas pelo PROSAMIM, como as obras de
canalização, condicionaram mudanças nos canais da bacia do Educandos-Quarenta,
comprometendo o sistema fluvial da bacia, mudando assim o padrão de drenagem no
baixo setor.
Na bacia do Educandos, foz da bacia do Quarenta, evidenciou-se a formação de
uma barra de meandro, que aumenta gradativamente, devido os processos de erosão
no médio e alto curso, com fase de deposição na faixa de desembocadura, transportada
em todo sistema da bacia. No que diz respeito a esse padrão fluvial e o comprimento da
onda, pode-se dizer que este canal ainda apresentará mudanças futuras, o que poderá
torná-lo ainda mais sinuoso.
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ANÁLISE ESPACIAL DA FRAGILIDADE AMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO
DO CEDRO-PRESIDENTE PRUDENTE-SP
Beatriz Alves Umbelino1
Beatriz de Azevedo do Carmo2
Paulo Cesar Rocha3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
O estudo das drenagens fluviais, leva à compreensão e à elucidação de numerosas
questões geomorfológicas, pois os cursos de água constituem processo morfogenético
dos mais ativos na esculturação da paisagem terrestre. Por drenagem entende-se a
rede que a água constrói para si mesma percorrer, sendo os padrões de drenagem a
maneira como a água se relaciona com o substrato. Os desenhos formados nos padrões
de drenagem representam a estrutura e os tipos de rochas presentes no local.
Ao se tratar da perspectiva hidrológica, lembrando que por bacia hidrográfica
entende-se “à área correspondente drenada por um rio ou conjunto de rios”,
Christofoletti a definiria como um sistema de processos-respostas, onde é formado
pela combinação de sistemas morfológicos e sistemas em sequência. Os sistemas em
sequência indicam o processo, enquanto o morfológico representa a forma, a resposta
a determinado funcionamento. Ao definir os sistemas de processos-respostas, a ênfase
maior está focalizada para identificar as relações entre o processo e as formas que dele
resultam, caracterizando a globalização do sistema (CHRISTOFOLETTI, 1999).
Entre as alterações que podem modificar os regimes fluviais estão a alteração no
uso e ocupação do solo e desmatamento de bacias hidrográficas; mudanças climáticas;
construção de canais de drenagem, hidrovias, rodovias; alterações no uso de nutrientes
e defensivos agrícolas.
“A funcionalidade dos ambientes naturais é alterada pelas ações humanas e comandada
pela energia solar através da atmosfera, e pela energia do interior da Terra através da
litosfera. A troca permanente de energia e matéria que se processa nessas duas grandes
massas, aliada à presença da água em seus três estados físicos, é a responsável pela dinâmica
e pela presença da vida vegetal e animal na Terra. São os materiais fluidos, ou seja, a água e
o ar, os condutores dos fluxos de energia e matéria entre as partes componentes da Terra”
(ROSS, 2009, p. 53).
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Dessa maneira, pode-se ter uma noção de que com a devastação do meio
ambiente pelo homem e o uso das bacias hidrográficas altera também os fluxos de
matéria e energia entre os organismos e o meio, que obedecem às leis termodinâmicas.
A história do processo de ocupação do território brasileiro tem demonstrado
que a terra sempre foi utilizada de modo intensivo e numa visão imediatista, até o
limite de sua potencialidade (CASSETI, 1991). Desse modo, a apropriação do relevo
e rede de drenagem de bacia hidrográfica possui como consequências negativas
para a sociedade assim como para o ambiente o desmatamento seguido do manejo
inadequado do solo, fazendo com que dificilmente sua biodiversidade seja recuperada
sozinha, aumentando a possibilidade de ocorrer poluição das águas, solos, atmosférica
e do lençol freático.
Segundo Ross,
“A crescente industrialização concentrada em cidades, a mecanização da agricultura em
sistema de monocultura, a generalizada implantação de paisagens construídas e a intensa
exploração dos recursos energéticos e de matérias-primas, como carvão mineral, petróleo,
recursos hídricos e minérios, têm alterado de modo irreversível o cenário da Terra, levando
com frequência a profundos processos degenerativos da natureza”. (ROSS, 2009, p. 51)

Dessa forma, pode-se destacar que os impactos das atividades humanas sobre a
degradação da qualidade e no ciclo da água é resultado de muito tempo, principalmente
o grande avanço nesse sentido após a Revolução Industrial. Na área correspondente à
bacia do córrego do Cedro, município de Presidente Prudente, não foi diferente.
Partindo da preocupação com o meio ambiente, este estudo tem como principal
foco a análise do estado de fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Córrego do
Cedro.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
Marcada historicamente por irregularidades ambientais, sociais e por deficiências
nas leis da época do processo de ocupação do interior do Brasil, a região de Presidente
Prudente, oeste do estado de São Paulo sofre nos dias atuais as consequências de tais
apropriações no âmbito social, ambiental e econômico.
A bacia hidrográfica do Córrego do Cedro se encontra no Oeste do estado de
São Paulo, pertencendo à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI)
– Pontal do Paranapanema.
O local de estudo é caracterizado pelo crescente número de núcleos urbanos,
assim como de urbanização após a instalação da Estrada de Ferro Alta Sorocabana.
É interessante frisar também que, o córrego do Cedro pertence como sub-bacia ao
manancial do rio Santo Anastácio, que por sua vez deságua no rio Paraná. O córrego
é “cortado” pelas rodovias Assis Chateaubriand e pela Raposo Tavares. Além disso,
conta com expressiva área urbanizada.
A unidade espacial de análise é a bacia hidrográfica, visto que a mesma pode ser
entendida enquanto um sistema aberto, em decorrência da entrada e saída de energia.
O córrego do Cedro é um afluente do reservatório responsável por parte do
abastecimento de água da cidade a que pertence (Presidente Prudente/SP), e vem
sendo intensamente degradado por ações antrópicas. Os principais fatores que levam
à degradação de tal bacia são a impermeabilização do solo, resultante da urbanização;
a falta de controle das erosões; o desmatamento; a contaminação e o assoreamento dos
corpos hídricos e a ocupação desordenada do solo (DIBIESO, 2007).
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O córrego do Cedro nasce a uma altitude aproximada de 440 metros, seguindo no sentido
E-SW, até desaguar na represa de abastecimento público de Presidente Prudente. O
córrego Botafogo é seu principal afluente, localizado na sua margem direita [...] possui 1,15
segmentos de canais fluviais por km² (densidade hidrográfica) e 1,41 km de canais por km²
(densidade de drenagem). A área mínima necessária para a manutenção de um metro de
canal de escoamento permanente é 709,22m² (coeficiente de manutenção). (DIBIESO, 2007).

É possível notar, na figura 1, que parte da bacia se localiza em área urbana e no
restante possivelmente há aspectos de área rural, desta forma presume-se que a mesma
sofre influência das duas esferas espaciais. Assim, pode-se dizer que possui os mais
diversos aspectos (positivos e negativos), sendo correlacionados com o assoreamento,
ocupações irregulares (que está em evidência na porção Oeste, sentido Norte no mapa),
poluição, dentre outros.
Figura 1 – Mapa de localização bacia hidrográfica do Córrego do Cedro

Organizado pelas autoras

2.2 Material e métodos
Estudos de cunho científico possuem uma gama de etapas e procedimentos que
devem ser seguidos, este como qualquer outro, fez uso da revisão de literatura, que é
base para qualquer pesquisa, para além foi realizado o trabalho de gabinete e pôr fim
a ida a campo.
É tido em mente que a pesquisa bibliográfica é uma etapa de fundamental
importância em qualquer trabalho científico e este irá influenciar em todas as etapas da
pesquisa, pois este irá dar suporte para todo o embasamento teórico para o trabalho,
para tanto é possível dizer que o mesmo é imprescindível realizá-lo antes da realização
de qualquer trabalho científico (AMARAL, 2007).
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No trabalho de gabinete foram levantados dados através do software ArcGIS 10.5,
onde foi possível a obtenção de dados referentes aos tipos de solo presentes na bacia,
como também os tipos de uso e ocupação do solo, até mesmo dados de declividade e
curvatura (estes referentes exclusivamente ao relevo). Zanella et al. (2013) explana que
a utilização das geotecnologias, com ênfase nos SIG’s, tem demonstrado eficácia em
análises referentes às relações humanas sobre o meio físico e biológico, possibilitando
a aquisição de informações complementares sobre as influências mútuas.
2.2.1 Coleta de dados
No que tange a produção de mapas que a fragilidade ambiental, para Kawakubo
et al. (2005) uma ferramenta de importância fundamental a ser utilizada pelos órgãos
públicos com vistas a utilização no planejamento territorial ambiental. Completando o
raciocínio o autor supracitado explana que o mapeamento das fragilidades ambientais
possibilita a análise das competências do meio de forma unificada, realizando a
compatibilização de suas peculiaridades naturais e de suas restrições.
No software, inicialmente foram modificadas as tabelas de atributos dos produtos
(declividade e curvatura), posteriormente foi realizado o cruzamento das variáveis;
uso do solo, declividade e curvatura. Estes serão cruzados através da ferramenta
Weighted overlay, onde cada variável recebeu um valor de influência, sendo 40, 30 e
30, respectivamente, o produto a ser gerado foi o mapa de fragilidade do relevo (figura
4), fruto da sobreposição entre o mapa de curvatura do relevo (figura 2) e o mapa de
declividade (figura 3). O mapa de fragilidade do relevo por sua vez, foi correlacionado
com o de solos (figura 5), para que fosse possível a obtenção do mapa de fragilidade
ambiental potencial (figura 6), este processo através da mesma ferramenta, e a influência
atribuída para cada variável foi 50 e 50 respectivamente. Por fim, foi elaborado o mapa
de uso e ocupação do solo (figura 7), que serviu como melhor embasamento para os
mapas anteriores.
Posteriormente foi extraído os valores quantitativos para a identificação das
classes com maior representatividade na bacia.
O último procedimento adotado foi a ida à campo, conforme Cervo e Bervin
(1974), sua principal finalidade é recolher e registrar de forma ordenada os dados
referentes ao assunto escolhido como objeto de estudo.
O campo ocorreu em dois pontos da bacia hidrográfica do Córrego do Cedro,
que se encontram na zona urbana do município de Presidente Prudente/SP. Realizado
no período da tarde do dia 15/06/2019, a observação e coleta de dados da área de
estudo se deu no período do ano considerado como a estação de seca na região.
No primeiro ponto foi observado a presença de resquícios do que seria uma
mata ciliar, com vegetação arbórea nas duas margens do córrego, salvo a presença
de cerca que não impede a entrada de cavalo ou gados para beber água. Notou-se
um pequeno volume de água do córrego, visto à estação do ano e ao fato de que não
chovia há algum tempo na região, apesar disso, conseguiu-se visualizar através de
galhos enroscados em árvores onde o nível em que a água chegou no período de cheia
do córrego. Perto da área de análise há a construção de condomínio residencial fechado
de alto nível, como consequência disso, foram encontrados materiais de construção
(tijolos, latas de tinta e etc.) dentro da vegetação que margeia o córrego como também
dentro do próprio córrego.
No segundo ponto, localizado perto da foz do córrego do Cedro, foi observado
cenário diferente do ponto anterior. Ali se via uma área grande destinada à pastagem,
com presença de alguns gados, neste ponto foi possível a melhor visualização de
um córrego “encaixado”, que esculpiu o relevo ao seu redor. Ademais, ficou nítido
relacionar o ponto em questão com área de deposição do córrego, sendo o local próximo
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da foz do córrego. Foi possível ver a presença de pequenos peixes (cascudo) nesta área
e uma pequena área verde.
2.3 Resultados e discussão
O relevo exerce enorme importância no tratar das erosões, ou áreas de
erosões potenciais de uma determinada área. Assim, na figura 2, é possível verificar
a espacialização de três tipos de curvaturas presentes na área, sendo elas côncava,
retilínea e convexa.
Figura 2 – Mapa de curvatura do relevo

Organizado pela autora

Com a espacialização representada na figura 2, pôde-se observar que a
curvatura convexa é a que possui maior expressividade frente às côncavas e retilíneas.
Kirkby & Chorley (1967) afirmam que as mesmas potencializam os fluxos hídricos e a
convergência destes, assim, estão entre os principais fatores associados aos processos
erosivos.
Além desta variável, foi gerado o mapa referente a declividade do relevo, que
está disposto na figura 3. A declividade do relevo influencia diretamente na quantidade
de sedimento que será escoado para os cursos d’água, pois, a mesma possui relação
direta com a velocidade de um determinado fluxo.
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Figura 3 – Mapa de declividade

Organizado pelas autoras

Por meio da figura 3, é possível observar que as classes de vertente com maior
expressividade são as de 6 – 12 e posteriormente as de 3 – 6. É válido lembrar que
quanto maior a classe, maior é o índice de escoamento e dependendo da cobertura
vegetal ou de sua inexistência o índice irá aumentar ou até mesmo diminuir. Desta
forma a análise do uso e cobertura da terra possui grande relevância, como também
influência significativa na hora de estabelecer os índices de fragilidade ambiental.
A figura 4 é fruto da correlação entre os dados de declividade e curvatura. A
partir deste foi possível chegar aos dados referentes à fragilidade do relevo, que é
fundamental para a geração do mapa síntese de fragilidade ambiental. Para tanto, no
mapa apresentado a seguir, é possível ver a espacialização dos índices de fragilidade
do relevo na área. O índice para a fragilidade do relevo se divide em quatro; Fraco,
Médio, Alta e Muito Alta (a muito baixa não foi encontrada).
Figura 4 – Mapa de fragilidade do relevo
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Na figura acima, referente a fragilidade do relevo, é possível observar que há
áreas com índice mediano à fragilidade, como também áreas com alta fragilidade. Essa
situação vai de encontro especificamente com a fragilidade dos solos, as áreas com
esses índices (médio e alto), possuem solos rasos desenvolvidos e solos desenvolvidos
já curvatura do terreno são de convexas a côncavas, em decorrência da declividade que
é relativamente alta nesses locais. Assim, pode-se dizer que esse quadro ocorre pelas
características do relevo e solo, desconsiderando, neste caso, os diferentes usos do solo
que influenciam diretamente no cenário e que podem ou não serem encontrados no
local.
O gráfico 1 representa os dados quantitativos extraídos por meio do software,
ArcGIS 10.5. Tais dados são referentes a expressividade dos índices encontrados na
área e ajudam a melhor visualizar o panorama em que se encontra a bacia hidrográfica
estudada.
Gráfico 1 – Dados referentes a fragilidade do relevo

Organizado pelas autoras

Os dados expostos no gráfico mostram que a fragilidade no relevo possui uma
classe mediana, seguida pela alta. Tais classes representam um quadro onde se é
possível controlar a situação de erosões através da cobertura vegetal, contudo com a
ausência da mesma, este cenário pode ser potencializado.
Os processos erosivos além de conter forte relação com o relevo, possui relação
com os tipos de solo presentes nas áreas, Chagas et al. (2013) explana que o plano de
curvatura e a espessura dos solos possuem uma relação bem próxima, assim, os solos
mais profundos ocupam áreas de encostas convexas e os solos mais rasos e menos
desenvolvidos encontram-se em áreas com encostas côncavas. Desta forma, a análise
da espacialização dos solos em consonância com a análise das variáveis do relevo
possui uma enorme importância. Na figura 5, é possível visualizar a espacialização
dos tipos de solo na área de estudo. A divisão se dá em: área urbana, solos rasos, solos
desenvolvidos, solos hidromórficos e rasos desenvolvidos.
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Figura 5 – Mapa com os tipos de solo

Organizado pelas autoras

Através da espacialização observada na figura 5, é possível constatar que há a
predominância de solos rasos desenvolvidos e solos desenvolvidos, como também fica
exposto “manchas” de áreas urbanas de forma bastante significativa.
Para melhor representar o panorama encontrado na bacia, é necessário gerar
um mapa de fragilidade ambiental. Este, em contrapartida ao mapa de fragilidade
do relevo, leva em consideração os diferentes usos do solo na área. Para tanto foi
correlacionado o mapa de fragilidade do relevo com o mapa de solos, sendo dividido
em classes: Fraca, Média, Alta e Muito Alta. Quando correlacionadas as variáveis,
pode-se encontrar um quadro que leve em consideração a fragilidade dos solos com o
uso do solo, fator esse que implica diretamente nos índices encontrados.
Na figura 6, é possível observar a espacialização dos níveis de fragilidade
ambiental da bacia hidrográfica do córrego do cedro, na qual pode-se dizer que há
muita expressividade nos níveis de média a alta fragilidade.
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Figura 6 – Mapa de fragilidade ambiental

Organizado pelas autoras

Neste mapa, figura 6, houve uma pequena diferenciação quanto ao que foi
exposto no mapa de fragilidade do relevo, áreas que possuíam locais com índices muito
alto, passou a ser alta, como também áreas onde se tinham índices muito alto, passou a
ser fraco. Além disso, os níveis encontrados com maior expressividade são os médios
e altos. As áreas onde esses estão o uso do solo predominante é a pastagem, o que
deixa o solo mais exposto e favorece no escoamento superficial e consequentemente o
surgimento de erosões.
O gráfico 2 traz os dados quantitativos de forma a representar ao mais significativos na
área, comprovando assim, os índices encontrados na área de estudo.
Gráfico 2 – Dados referentes a fragilidade ambiental

Organizado pelas autoras
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Como observado no gráfico, o índice de maior incidência é o médio seguido
pelo alto, desta forma tornando a análise do mapa mais precisa.
A figura 7 traz representado e espacializado os diferentes tipos de uso do solo, os
quais foram divididos em: área urbanizada, cultura temporária, pastagem, silvicultura,
campestre, corpos d’água e florestal. É imprescindível destacar a importância da figura
7, uso e ocupação do solo, que fornece uma melhor análise da área estudada.
Figura 7 – Mapa de uso e ocupação do solo

Organizado pelas autoras

A forte intensidade de pastagem na bacia sugere que há um índice elevado
de escoamento em direção aos cursos d’água, principalmente pelo fato de que, com
a representação, fica claro que as Áreas de Preservação Permanente (APP) não estão
em plena ordem. Desta forma é possível dizer que há um fluxo direto de entrada de
sedimentos nos corpos hídricos, via escoamento, além de estabelecer uma relação
direta com a possível ocorrência de erosões, pela falta de cobertura vegetal, como
também nos mais diversos índices de fragilidade.
O solo e a água são elementos fundamentais de sustentação dos sistemas
agrícolas e naturais. É desafiador conseguir modificar a degradação em áreas extensas
como pastos e áreas agricultáveis, de modo a otimizar o uso desses recursos conforme
a necessidade, sem desperdício, mitigando os impactos ambientais e melhorando os
sistemas de produção, que serão resultado de sustentabilidade social, ambiental e
econômica, cumprindo com a legislação e vivendo em harmonia com o meio ambiente.
Sendo este um dos maiores desafios atuais de manejo e conservação desses elementos
devido ao uso e ocupação de terras (ANDRADE, et al, 2010).
Vê-se hoje o resultado de anos de apropriação que aconteceram de maneira
desordenada, provocando a degradação do ambiente, dando ênfase à sua fragilidade.
Pensando nisso, torna-se importante refletir sobre essa temática, que envolve
sociedade-natureza, e que precisa ser discutida pensando na realidade em que a bacia
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hidrográfica do córrego do Cedro está inserida (presença de área urbana e presença de
área de pastagem).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Delimitar os índices de fragilidade ambiental de uma determinada área auxilia
no planejamento e na gestão desses ambientes. É notório que as áreas com maiores
índices de fragilidade ambiental ocorrem próximo dos canais de água do Córrego do
Cedro, logo pode-se destacar estas áreas como sendo as mais vulnerais principalmente
aos processos erosivos. Ainda assim, deve-se ressaltar a interferência do uso e ocupação
do solo, que no histórico já vem se mostrando cada vez mais impactante.
Contudo, com uma gestão adequada da área, é possível a recuperação das
áreas degradadas, como também o controle das áreas de risco. Para que a situação
seja contornada é preciso a presença e interesse do poder público, pois sem o auxílio
do mesmo a situação poderá piorar de modo alarmante. A gestão ambiental realizada
de modo efetivo impactará diretamente e positivamente na vida da população do
município de Presidente Prudente-SP que possui contato direto com a bacia hidrográfica
do Córrego do Cedro.
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ÁGUA EM AMBIENTE URBANO: ESCOAMENTO SUPERFICIAL E SUB-SUPERFICIAL
NA SUB-BACIA DO IGARAPÉ DOS FRANCESES
Emile Diana Mendes de Azevedo1
Etianne Monteiro Braga2

Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Na atualidade, é possível observarmos o ciclo hidrológico natural do planeta
sendo modificado por diversos fatores relacionados à urbanização, principalmente ao
que se refere ao escoamento superficial e infiltração de água no solo. Em consequência,
surgem os impactos e déficits hídricos devido a esse crescimento ocupacional.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em censo
realizado no ano de 2010, 84,4% da população é concentrada em áreas urbanizadas
(BRASIL, 2010), e a previsão é que, em 2030, chegue à porcentagem de 91,1%. O
município de Manaus acompanha este cenário e, apresenta uma população de
aproximadamente 99% urbana.
Segundo VIOLA (2008), a coordenação da gestão de águas pluviais deve ser
feita diante diferentes autoridades políticas para o gerenciamento integradamente do
recurso da bacia, aonde a bacia hidrográfica deve ser a unidade territorial da gestão
e demais municípios devem estar integrados na atuação. Ainda segundo o autor, é
necessário que haja integração da gestão de águas pluviais com o plano urbanístico,
o crescimento urbano, a gestão de águas superficiais e subterrâneas, a gestão de
saneamento e principalmente com o uso do solo.
Segundo AZEVEDO (2010), considerando o surgimento da Zona Franca de
Manaus, a dificuldade da concessionária em atender às crescentes demandas, e por
ser, a construção de um poço mais barata e rápida que os sistemas convencionais de
abastecimento de água, ocorreu demanda intensa para captação de água subterrânea
em Manaus, através de poços profundos.
A super-explotação do recurso hídrico subterrâneo, em uma região, compromete
sua qualidade e disponibilidade, o que inevitavelmente reflete uso inadequado do
recurso, podendo gerar exaustão e problemas geotécnicos por captação excessiva. Este
era o cenário da cidade de Manaus no início do século (BENTO, 2010) e, atualmente,
há esforços, pelos gestores públicos, para amenizar estes impactos existentes. Essa
chamada super-explotação em associação com o desequilíbrio do processo de recarga
natural pode causar potencial rebaixamento na potenciometria dos aquíferos, para isso,
há necessidade de implementação de metodologias que preservem o aquífero, com
devida recuperação de níveis de pressão e reposição gradual dos volumes retirados
nos últimos anos (BARBOSA e MATTOS, 2008).
O presente trabalho tem por objetivo estudar a influência da água em ambiente
urbano, no caso, água da chuva, considerando o escoamento superficial e subsuperficial, em função da urbanização intensa e seus impactos nas proximidades do
Igarapé dos Franceses, na cidade de Manaus/AM, entre os anos de 2008 a 2016.
1
2
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Sub-Bacia Hidrográfica do Igarapé dos Franceses
A área delimitada para estudo abrange a sub-bacia do Igarapé dos Franceses,
localizado na bacia hidrográfica do São Raimundo. Foi feito um mapa de localização
com a divisão das zonas urbanas de Manaus, a qual foi utilizado o auxílio do software
Google Earth Pro e software ArcGIS para reconhecimento e mapeamento. Além desses,
utilizou como base o mapa/imagem da sub-bacia delimitado por OLIVEIRA (2018),
que leva em consideração o traçado do polígono da sub-bacia com as cotas mais altas
e mapa hidrográfico (Figura 1).
Figura 1 - Mapa de localização e delimitação da sub-bacia do Igarapé dos Franceses

Fonte: Autora (2019)

A partir da Figura 1 é possível observar a sub-bacia Igarapé dos Franceses,
situada na bacia do São Raimundo, a qual tem a nascente em área urbana da cidade,
nas coordenadas 3°05’28.34”S e 60° 1’48.52”O. Conforme OLIVEIRA (2018), o igarapé
delimita os seguintes bairros de Manaus como: Chapada, Alvorada, Colônia Santo
Antônio, Flores e Novo Israel. A Figura 1 ilustra a delimitação da área entre as zonas
centro-sul e norte do município de Manaus. A delimitação desta área teve início a
partir de um rompimento de galeria em uma importante avenida, e assim, este ponto
foi considerado o exutório. OLIVEIRA (op. cit.), realizou a delimitação da sub-bacia
acompanhando o ponto mais alto do terreno, com uma área aproximada de 8,68 km².
A divisão da sub-bacia em bairros seguiu o mapa topográfico da cidade de
Manaus e encontra-se na Figura 2.
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Figura 2 - Mapa de delimitação da área de estudo por bairros

Fonte: Autora (2019)

Através da Figura 2 é possível perceber a delimitação da sub-bacia em quarto
bairros objetos de estudo: Colônia Santo Antônio, Cidade Nova, Flores e Novo Israel.
2.2 Análise de Escoamento Superficial
A análise de escoamento superficial na área de estudo seguiu uma análise do
coeficiente run-off nos dois últimos anos de estudo de OLIVEIRA (op. cit.), 2008 e 2016,
por tratar-se de uma linha de pesquisa igualmente sobre a problemática de urbanização
e relacionada inicialmente ao rompimento de uma galeria na Av. Torquato Tapajós
(exutório da sub-bacia) ocorrido no município de Manaus no ano de 2017 (G1, 2017) e
a relação entre áreas permeáveis e impermeáveis na área de estudo.
Inicialmente considerou-se analisar o aumento de área impermeável através de
dados de cobertura vegetal e áreas asfaltadas, conforme pesquisa de OLIVEIRA (op.
cit.), e os resultados encontram-se na Tabela 1.
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Tabela 1 – Aumento de área imperméavel
Característica

Anos

Área Permeável

2008
4.664.271,21

2016
4.089.242,21

Área Impermeável

4.013.386,79

5.024.612,17

Impermeabilização

46,25%

55,13%

Δ% (2008-2016)
8,88%

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (op. cit.)

Observa-se na Tabela 1 que a área impermeável sofreu um crescimento de 8,88%
entre os anos de estudo, crescimento visível visto que as áreas impermeabilizadas são
decorrentes da diminuição de cobertura vegetal e aumento de áreas asfaltadas, devido
processo de urbanização.
Logo após, considerou-se o Método Racional para os anos de estudo com k =
0,278, a fim de obter a vazão de projeto, conforme Tucci (2013) e Oliveira (op. cit.). A
precipitação máxima utilizada foi fornecida pela estação meteorológica do Laboratório
de Instrumentação Meteorológica, situado na Escola Superior de Tecnologia da
Universidade do Estado do Amazonas (UEA/EST), sendo um valor apontado, em 05
de abril de 2017, de 145,8mm. Os valores encontrados seguem na Tabela 2.
Tabela 2 – Aumento de coeficientes hídricos importantes à Drenagem Urbana

Coeficientes Hídricos

2008

2016

Run-off

0,61

0,69

Δ%
(2008-2016)
13,11%

Vazão de projeto (m³/s)

2,48

2,82

13,71%

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (op. cit.)

Os resultados de coeficientes run-off de 0,61 (2008) e 0,69 (2016), mostram
uma variação de 13,11% desse coeficiente de escoamento, valores que estão entre
um intervalo de 0,60 - 0,70 classificado como áreas de edificações não muito densas
(WILKEN, 1978): partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitações, mas
com ruas e calçadas pavimentadas. Porém, com a crescente urbanização a tendência
é que logo mais torne-se o intervalo de 0,70 – 0,95, de edificações muito densas, o que
está bem próximo, conforme a análise do crescimento em uma diferença de 8 anos
entre os anos de estudo do índice.
2.3 Escoamento Sub-superficial
Através da crescente urbanização é necessário afirmar que não somente o
escoamento superficial é parte significante no ciclo hídrológico, pois há também a
parcela de infiltração (relacionado ao escoamento sub-superficial) e evapotranspiração
na sub-bacia hidrográfica. Para tanto, para efeitos de estudo e simplificação, os métodos
aqui utilizados serão com base na Equação 1 adaptada de FREEZE et al (2017).
P = Es + In (1)

989

Onde:
P = precipitação;
Es = escoamento superficial;
In = infiltração.
A análise do escoamento sub-superficial (ESS) seguiu a relação entre a variação
do potencial de infiltração ao longo dos anos de estudo e por efeitos de simplificação
encontrou-se um potencial coeficiente de escoamento sub-superficial, baseada na
Equação 1. Os resultados encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3 – Potencial Coeficiente de Escoamento Sub-Superficial devido urbanização.

Coeficiente Hídrico
Potencial coeficiente de ESS

Ano 2008
0,39

Ano 2016
0,31

Δ%
(2008-2016)
-20,51%

Fonte: Autora (2019)

Utilizando a analogia de que quanto maior o coeficiente run-off menor o potencial
coeficiente de escoamento sub-superficial (potencial coeficiente de ESS), os coeficientes
encontrados - 0,39 em 2008 e 0,31 em 2016 - demonstram uma redução de 20,51% de
potencial coeficiente de ESS. Analisando em conjunto com a variação anteriormente
mencionada de 8,88% de área impermeável entre esses anos, é possível visualizar a
influência direta na redução do coeficiente devido processo de urbanização.
Através das análises citadas é possível perceber que o processo de urbanização
é fator importante no conhecimento de coeficientes hídricos necessários para a
drenagem urbana, principalmente quanto à tomada de decisões quando o assunto é
sobre os impactos da urbanização na água em ambiente urbano, visto que, o aumento
de coeficientes como o run-off nos indica (TUCCI, 1997): um aumento de vazão de
escoamento superficial, que pode ser visualmente verificado visualmente quando há
ocorrência de inundações ou rompimentos de galerias; e, redução de evapotranspiração,
escoamento subterrâneo (sub-superficial) e qualidade das águas subterrâneas e
superficiais.
Fato importante a ser verificado é quanto ao escoamento sub-superficial,
pois de fato, se há redução do escoamento subterrâneo, também há indícios de que
a água infiltrada no processo do ciclo hidrológico, assim como a água subterrânea,
precisa de um controle quanto ao volume infiltrado, pois, quando se trata de volume
infiltrado, não é somente de recarga de aquífero que há preocupação, mas também há
a preocupação sobre a explotação de águas subterrâneas. Para isso, o volume infiltrado
na sub-bacia será encontrado através da equação simplificada, Equação 2.
Vin = Vp – Ve (2)
Onde:
Vin = volume infiltrado (m³);
Vp = volume precipitado (m³);
Ve = volume escoado (m³).
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Devido à disponibilidade de dados no ano de estudo de 2008, adaptou-se esse
ano de estudo para o ano de 2010, visto que a preferência era utilizar dados da mesma
estação meteorológica em que saíram os resultados de escoamento superficial.
Os volumes precipitado e escoado na sub-bacia foram determinados através
das Equações 3 e 4.
Vp = Pma . A (3)
Ve = C . Vp (4)
Onde:
Pma= precipitação média do ano (m);
A = área da sub-bacia (m²).
C = coeficiente run-off ou coefiente de deflúvio;
Os valores encontrados seguem na Tabela 4 com base de 30 dias mensais, ou
seja, para simplificação, todos os meses dos anos foram considerados com 30 dias para
cálculo dos volumes.
Tabela 4 – Valores médios da relação mensal entre precipitação e volumes precipitado,
escoado e infiltrado (em 30 dias mensais)
média
Ano de Estudo Precipitação
Vp (106 m³)
diária (mm)

Ve (106 m³)

Vin (106 m³)

%Vin

2010

5,85

1,52

0,93

0,59

39%

2016

6,29

1,64

1,13

0,51

31%

Fonte: Autora (2019)

Observa-se na Tabela 4, que mesmo com o crescimento da precipitação média
diária entre os anos de estudo, o volume infiltrado entre os mesmos reduz decorrente
do aumento do coeficiente hídrico de escoamento superficial e a crescente zona urbana
em que a sub-bacia se encontra.
Para tanto, mesmo que esse volume infiltrado seja o restante da precipitação
total que não foi interceptada pela impermeabilização, ainda existe outro fator a ser
considerado para análise da água subterrânea em ambiente urbano: sua explotação
para fins de abastecimento predial. Para que seja, então, analisada essa parcela e a
influência que ela causa no ciclo hidrológico foram analisados fatores que se encontram
cadastrados no banco de dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas
(SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), como o tipo de uso da água, a vazão
após estabilização e a profundidade de poços - com status de bombeando, dentro da
sub-bacia, nos anos de estudo de 2010 e 2016.
A triagem dos dados seguiu a partir dos quantitativos na sub-bacia de: poços
dentro dos bairros; poços dentro da sub-bacia; poços com status bombeando; e, poços
sem dados de vazão. O resultado de quantitativos encontra-se na Tabela 5.
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Tabela 5 – Quantitativo de poços na sub-bacia Igarapé dos Franceses
Quantitativo de poços
Total nos
Bairros
410

Total na
Sub-bacia
134

Bombeando (sub-bacia)
2010
44

2016
83

Sem dados de
vazão
32

Fonte: Autora (2019)

A Tabela 5 mostra o quantitativo de poços que a sub-bacia contém e como ao
longo de 6 anos, pelo menos, 39 poços se cadastraram no SIAGAS e continuaram a
bombear até atualmente, ou seja, houve um crescimento de aproximadamente 89% de
poços em cima do primeiro intervalo dos anos de estudo.
Em prosseguimento, houve a retirada das informações de cada poço em situação
de bombeamento e os mesmos foram georreferenciados no software Google Earth Pro e,
são mostrados na Figura 3.
Figura 3 – Localização dos poços em situação de bombeamento na sub-bacia Igarapé
dos Franceses

Fonte: Autora (2019)

Após o georreferenciamento, foi feito levantamento do quantitativo de vazões
de poços bombeando em função do tipo de uso de água subterrânea (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Vazões de poços bombeando após estabilização por tipo de uso nos anos
de estudos

Fonte: Autora (2019)

Nas análises de constatação dos 44 poços cadastrados, ativos e bombeando,
dentro da sub-bacia até o ano de 2010, havia o total de vazão de estabilização de 565,12
m³/h, sendo a maior vazão, entre os tipos de usos da água - aproximadamente 260
m³/h - de abastecimento urbano. Vale constatar que da porcentagem de poços dentro
da sub-bacia por tipos de uso de água segue o Gráfico 2.
Gráfico 2 - Porcentagem de poços dentro da sub-bacia por tipos de uso de
água em 2010 (44 poços)

Fonte: Autora (2019)

Nas análises de constatação dos 83 poços cadastrados, ativos e bombeando até
o ano de 2016, havia o total de vazão de estabilização de 726,91 m³/h, com variação
próxima a 29% em cima da vazão de 2010. A porcentagem de poços dentro da subbacia por uso de água segue no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Porcentagem de poços dentro da sub-bacia por tipos de uso
de água em 2016 (83 poços)

Fonte: Autora (2019)

Conforme análise em conjunto dos Gráficos 1, 2 e 3, entre todas as vazões por
tipo de uso de água, a maior ainda foi constatada como aproximadamente 260 m³/h,
de abastecimento urbano, porém, o crescimento de vazão em outros tipos de uso ainda
foi visível. Por exemplo, da vazão decorrente de abastecimento múltiplo e doméstico,
que em cima da vazão inicial, tiveram crescimentos respectivos de 73% (102,13 m³/h
para 176,65 m³/h) e 62% (94,16 m³/h para 152,26%).
Foi também constatado no SIAGAS/CPRM o quantitativo de poços em função
da profundidade dos mesmos nos anos de estudo e os resultados seguem no Gráfico 4.
Gráfico 4 - Quantitativo de poços bombeando em função da profundidade nos anos
de estudo

Fonte: Autora (2019)

No Gráfico 4 vemos que, em 2010, haviam poços com profundidade entre
80 à 99 m duplicaram de quantidade e poços com profundidade entre 120 à 139 m
chegaram a quase duplicar no ano de 2016. Além do mais, constatou-se também que
a profundidade média dos poços em situação de bombeamento cresceu em torno de
42,6%, sendo 63,85 m em 2010 e, 91,06 m em 2016.
Por fim, foi possível realizar uma última análise da relação entre volume
infiltrado e volume explotado, aonde o volume infiltrado transformou-se em vazão
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infiltrada em unidade de tempo (hora), para ser comparado com a vazão explotada. O
resultado encontra-se na Tabela 6.
Tabela 6 – Volume infiltrado e vazão de poços cadastrados no SIAGAS/CPRM nos
anos de estudo

2010

Vazão média infiltração
(m³/mês)
590.000,00

Vazão média infiltração
(m³/h)
819,44

Vazão dos poços
(m³/h)
550,00

2016

510.000,00

708,33

700,00

Ano de estudo

Fonte: Autora (2019)

Percebe-se através da Tabela 6 que a vazão média infiltrada em m³/h decresceu
entre os anos de estudo e a vazão dos poços em m³/h cresceu, demonstrando que
os usuários continuaram e, acrescentaram uma demanda de vazão bem próxima à
infiltrada. Claramente que a vazão média infiltrada é superior à explotada, já que é
uma vazão constante, porém, não exclui o fato de que a vazão dos poços é influência
direta na retirada dessa quantidade do aquífero a que pertence.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É indubitável que o aumento da vazão do escoamento superficial é um agravante
causador de impactos na drenagem urbana e infiltração do solo, aumentando a
interferência no fluxo de água natural e diminuindo o potencial coeficiente de ESS, à
medida que o run-off aumenta. Assim, percebe-se visíveis alterações no escoamento
superficial com a urbanização, visto que 8,88% de urbanização entre os anos de estudo
resultaram em 20,51% de decréscimo no coeficiente de ESS.
É possível perceber que nos anos de estudo a demanda de água subterrânea
foi crescente, aumentando em 27,3% - no intervalo de 6 anos: entre 2010 e 2016, com
respectivas demandas de 550m³/h e 700m³/h. Assim, constata-se que mesmo com
a oferta de água para abastecimento público, pela concessionária local, o uso de
água subterrânea para abastecimento é crescente pela população, sendo necessário
monitoramento para que não haja futura demanda excessiva.
Em análise preliminar foi possível observar que até mesmo as profundidades
dos poços aumentaram em 42,6% entre os mesmos 6 anos, indo de aproximadamente
64 à 91 m, sem contar que a maior profundidade chega a ser de 233 m.
É necessário que se continuem os estudos de avaliação de disponibilidade/
comportamento da água superficial e subterrânea em conjunto no ambiente urbano
da cidade de Manaus/Am, pois o escoamento superficial e infiltração são fatores que
merecem atenção por influência direta um ao outro, até mesmo no que se diz respeito a
uma futura localização de área para recarga do aquífero, visto que há poços perfurados
e em uso, desde os limítrofes norte ao sul da sub-bacia em estudo.
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DENSIDADE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DA UGRHI 14 - ALTO
PARANAPANEMA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE METEREOLOGIA (OMM)
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Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
As crescentes demandas por água para as diversas atividades humanas
firmam um desafio para o planejamento de recursos hídricos, seja no aspecto de sua
disponibilidade, seja em razão da qualidade da água disponível (ROCHA; ARAÚJO,
2016).
O entendimento de como se comportam as águas superficiais é fundamental
para o efetivo gerenciamento dos recursos hídricos. Para que de fato isso aconteça,
faz-se necessária a existência de uma boa rede de monitoramento operando, sem
interrupção, para que se possa fazer a acertada coleta de informações que subsidiam o
atendimento dos usos múltiplos da água (JUNIOR, 2007).
Segundo a Agência Nacional de Águas – ANA (2009), “o levantamento
das informações necessárias à hidrologia é realizado através de redes de estações
hidrométricas, cujas séries de dados têm sua importância proporcional à sua extensão
temporal”. Estações hidrométricas podem registrar dados fluviométricos e/ou
pluviométricos.
O fluxo de um curso d’água é uma medida fluviométrica, que varia naturalmente
na ordem de horas, dias, estações do ano etc. Neste sentido, são necessários vários anos
de observação para conseguir retratar suas características, em termos de quantidade,
periodicidade e variabilidade (POFF et al., 1997).
Segundo a Organização Meteorológica Mundial – OMM (1994), para que a
rede de monitoramento fluviométrica alcance máxima eficiência, é necessário que haja
uma adequada densidade de estações na área de drenagem da bacia, considerando as
características do relevo predominante, bem como apropriada distribuição espacial
das mesmas, de modo a permitir, com boa precisão, a interpolação de dados e
características hidrológicas de qualquer ponto do sistema.
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a densidade de estações
fluviométricas existentes na UGRHI 14 - Alto Paranapanema (UGRHI-ALPA), de acordo
com a área de drenagem das UPH’s (Unidade de Planejamento Hídrico) presente na
UGH levando-se em conta a declividade predominante do local, segundo orientação
da OMM, bem como recomendar, conforme o resultado da análise, a instalação de
novas estações.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de estudo
A bacia hidrográfica do Alto Paranapanema é integrante da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 14, localizada a sudoeste do Estado
de São Paulo, integrando o Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Paranapanema
(CBH-ALPA). De acordo com a Divisão Hidrográfica Estadual em vigência, existem 34
municípios com sede no território da UGRHI 14, possuindo área territorial de 20.738,2
km² e uma área de drenagem de 22.689 km², tendo como principais cursos d’água
que compõem sua rede hidrográfica: o Rio Paranapanema, o Rio Apiaí-Guaçu, o Rio
Taquari, o Rio Itapetininga, o Rio Verde, o Rio Capivari, o Rio Itararé, e o Ribeirão das
Almas. Além disso, estão contidos na UGRHI 14 também os reservatórios Boa Vista,
Jurumirim, Piraju e Chavantes (CBH-ALPA, 2017).
Três principais cabeceiras formam o rio Paranapanema, localizadas no município
de Capão Bonito, na Serra dos Agudos, a aproximadamente 900 metros do nível do
mar. Percorre cerca de 929 quilômetros de sua nascente até sua foz no rio Paraná, a
239 metros em relação ao nível do mar, apresentando uma declividade ao longo do
percurso equivalente a 61cm/km (CBH-ALPA, 2014).
Dentro dos limites da UGRHI 14, o rio Paranapanema possui extensão de 530Km,
desde a sua principal nascente, em Capão Bonito, até a Usina Chavantes, localizada
a cerca de 3 km à jusante da confluência com o rio Itararé, divisa com o Estado do
Paraná. Cerca de 200 km da extensão do rio Paranapanema estão hoje represados
pelas Usinas de Chavantes e Jurumirim. A bacia ainda tem os reservatórios das Usinas
Paranapanema, em Piraju, e Pilar, em Pilar do Sul, com volume total reservado de
aproximadamente 16.000.000.000 m³ (dezesseis bilhões de metros cúbicos) de água
(CBH-ALPA, 2013).
O clima da UGRHI 14 é classificado como tropical úmido. Em relação ao regime
de chuvas, a região registra média de 1.200 mm/ano, com exceção das áreas próximas à
Serra do Paranapiacaba, com médias anuais de até 1.800 mm/ano. O período chuvoso
compreende os meses de setembro a março, sendo janeiro o mês mais chuvoso e agosto
o mês mais seco (CBH-PARANAPANEMA, 2019).
A população da UGRHI 14 está representada por 791.452 habitantes (SEADE,
2018). De acordo com o Relatório da Situação da Bacias Hidrográfica do Alto
Paranapanema (2017), dentre as atividades econômicas da UGRHI 14, a pecuária é
a que mais se destaca no setor primário. Na agricultura, destacam-se as culturas de
milho, feijão, batata e cana-de-açúcar. A vegetação natural remanescente apresenta
4.677 km², ocupando aproximadamente 20 % da área da UGRHI, sendo as categorias
de maior ocorrência: a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila Densa e
a Floresta Ombrófila Mista.
A GRHI-14 possui quatro sub-bacias principais, escolhidas como Unidades de
Planejamento Hídrico (UPH) para a gestão e gerenciamento dos seus recursos hídricos,
por meio do CBH-ALPA, as quais foram previamente denominadas Sub-bacia 1, Subbacia 2, Sub-bacia 3 e Sub-bacia 4. A figura 1 representa a área de estudo.
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Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: Os autores

2.2 Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento do trabalho foram executadas sequencialmente as
seguintes etapas: levantamento das estações fluviométricas cadastradas na área de
estudo, elaboração da carta de declividade e análise da densidade das estações segundo
as recomendações da OMM.
2.2.1 Levantamento das Estações Fluviométricas em Operação na UGRHI-14
A metodologia empregada consistiu na busca de informações hidrológicas
do tipo fluviométrica junto aos responsáveis pelo monitoramento hidrológico do
Estado de São Paulo: Agência Nacional de Águas (ANA) através do portal Hidroweb
<http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf>e
Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE-SP) através
do portal <http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/ >.
Após o levantamento das estações cadastradas na UGRHI estudada foi realizada
uma filtragem dos dados no qual foram selecionadas apenas as estações fluviométricas
com medidas de vazão e para a plotagem do mapa foram selecionadas apenas as
estações que possuíam dados até o período de 2018 assumindo que estas estão em
funcionamento.
Com os dados de posicionamento geográfico (latitude e longitude), as estações
foram plotadas em ambiente SIG no qual foi utilizado o software livre QGIS®, as estações
foram agrupadas em razão do órgão responsável por sua operação. Foram excluídas
as 3 estações posicionadas no Rio Itararé (um dos afluentes do Rio Paranapanema),
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pois o mesmo é curso d’água interestadual, fazendo divisa com o estado do Paraná e,
por isso, sob gestão do CBH – Paranapanema (Integração Paraná / São Paulo).
2.2.2 Modelo Digital de Terreno e Cálculo das Declividades da UGRHI-14
Para análise da área de estudo foi elaborada a carta de declividade da UGRHI-14
e, em seguida, estabelecida a classe predominante em cada uma das quatro UPH’s que
a compõe. Para o processamento das informações, foi utilizado o software livre QGIS5;
a elaboração da Carta de Declividade para a UGRHI-14, foi realizada a partir o Modelo
Digital de Elevação (MDE) disponibilizado pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) acessado em <http://www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php> em escala
1:250.000 com resolução de 30 metros e referenciadas no sistema de coordenadas
WGS84 que foi posteriormente projetado para Sirgas 2000.
Inicialmente, foi realizado o download das 38 imagens que abrangiam todo o
estado de São Paulo, em seguida foi efetuada a composição dessas imagens (mosaico)
em um único arquivo raster. Através da base de dados ambientais DATAGEO-SP <
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/> foi realizado do download de um arquivo
shapefile com a delimitação de todas as UGRHI’s do estado de São Paulo, este arquivo
foi utilizado como máscara para o recorte do MDE que abrange a UGHRI -14, contendo
os dados de elevação da bacia hidrográfica.
Em seguida foi realizado o processamento desse recorte do MDE, por meio da
extensão GRASS, versão 7.4.1, aplicando a ferramenta ‘r. Slope’, gerando como produto
uma imagem da declividade da bacia, com dados expressos em porcentagem.
A declividade gerada na etapa anterior, embora já estivesse com dados
em porcentagem, ainda precisava ser reclassificada, para tanto, foi utilizada a já
consagrada classificação preconizada pela EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, no ano de 1979, cuja classificação está representada na tabela abaixo:
Tabela 1 - Classificação da declividade em (%)
Relevo
Plano
Suave ondulado
Ondulado
Forte ondulado
Montanhoso

Declividade (%)

0-3
3-8
8-20
20-45
45-75

Fonte: Embrapa (1979)

Para aplicar a classificação foi necessário utilizar a função ‘r. Reclass’, definindose as regras necessárias para tanto, para isso, criou-se um arquivo de texto denominado
(classes declividade embrapa.txt), como o mostrado na figura 2, que serviu de parâmetro
para a reclassificação.

5

QGIS - Um Sistema de Informação Geográfica livre e aberto. Disponível em https://www.qgis.org/
pt_BR/site/
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Figura 2 - Arquivo de texto contendo as regras de reclassificação

Fonte: Os autores

Realizada a reclassificação, foi então elaborada a carta de declividade para a
UGRHI-14, o passo seguinte foi determinar as declividades predominantes em cada
UPH que compõem a área de estudo, para extrair os recortes do mapa de declividade,
foi utilizado um arquivo shapefile contendo os contornos das quatro Unidades de
Planejamento Hídrico (UPH’s) que formam a UGRHI-14; utilizando a função ‘r. Report’,
foi elaborado um relatório contendo o valor referente a área (em km²) de cada classe de
declividade de cada UPH.
2.2.3 Recomendações de Densidade de Estações segundo a OMM
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) apresentou em 2008 a
recomendação de densidade mínima de estações hidrométricas, de acordo com o tipo de
relevo predominante; neste trabalho foram utilizadas somente as recomendações que
se aplicam as estações fluviométricas (de medição de vazão), conforme representada
na figura abaixo (Figura 3).
Figura 3 - Recomendação de densidade mínima de estações em função do relevo

Fonte: OMM (2008)
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2.3 Resultados e Discussões
2.3.1 Levantamento das Estações Fluviométricas em Operação na UGRHI-14
A UGRHI-14 possui 35 estações fluviométricas cadastradas nos cursos d’água
de seu território, sendo que 17 delas são operadas pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo e as outras 19 tem seu funcionamento
delegado à iniciativa privada, sob supervisão da Agência Nacional de Águas, segundo
os dados coletados nos sites dos dois órgãos estatais. Dentre estas, 19 estações se
encontram em operação. A figura 4 mostra a distribuição das estações em operação ao
longo das sub-bacias ou (UPH’s) que compõem a UGRHI-14 e o quadro 1 representa
as estações fluviométricas cadastradas na UGRHI-14.
Figura 4 - Distribuição das estações fluviométricas em operação na UGRHI-14

Fonte: Os autores
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Quadro 1- Estações fluviométricas cadastradas na UGRHI-14
Município

Estação

Latitude

Longitude

Operando

Código

Buri

UHE JURUMIRIM BURI

S 23° 47’ 54.96’’

W 48° 35’ 12.12’’

Sim

64119000

S 23° 35’ 34.08’’

W 48° 29’ 29.04’’

Sim

64080000

S 23° 46’ 42.96’’

W 49° 3’ 15.12’’

Sim

64198000

S 23° 37’ 31.08’’

W 48° 6’ 16.92’’

Não

64065000

S 23° 57’ 41.04’’

W 48° 56’ 58.92’’

Não

64185000

PALMEIRAS DO RICARDO S 23° 57’ 24.12’’

W 48° 59’ 22.92’’

Não

64191000

Itapetininga

UHE JURUMIRIM
CAMPINA DO
MONTE ALEGRE
UHE JURUMIRIM
FAZENDA
AGROLIN
PORTO VELHO

Itapeva

ITAPEVA

Campina do
Monte Alegre
Itaberá

Itapeva
Itapeva

PCH SANTA MARIA
JUSANTE

S 24° 1’ 4.08’’

W 48° 43’ 27.12’’

Sim

64115000

Itapeva

PCH SALTO DA BARRA
JUSANTE

S 24° 3’ 45.00’’

W 48° 43’ 27.84’’

Sim

64105800

Itaporanga

UHE CHAVANTES
ITAPORANGA

S 23° 43’ 59.16’’

W 49° 25’ 49.08’’

Sim

64250010

S 24° 8’ 0.96’’

W 48° 57’ 59.04’’

Sim

64182000

S 23° 12’ 36.00’’

W 49° 13’ 45.12’’

Sim

64215080

UHE CHAVANTES PIRAJU S 23° 10’ 45.12’’
JUSANTE
UHE PIRAJU JUSANTE
S 23° 9’ 37.08’’

W 49° 23’ 31.92’’

Sim

64220050

W 49° 22’ 42.96’’

Sim

64219200

Nova Campina CGH SÃO JOSÉ JUSANTE
Piraju
Piraju
Piraju

UHE JURUMIRIM
BARRAMENTO

Piraju

UHE PARANAPANEMA
JUSANTE

S 23° 10’ 44.04’’

W 49° 23’ 31.92’’

Sim

64221500

Ribeirão Branco

PCH CORREDEIRA DO
CAPOTE

S 24° 10’ 5.88’’

W 48° 42’ 51.12’’

Sim

64101000

W 48° 42’ 21.96’’

Sim

64098000

W 48° 43’ 46.92’’

Sim

64099000

W 49° 27’ 51.12’’

Não

64222000

PCH CORREDEIRA DO
CAPOTE
S 24° 12’ 47.88’’
MONTANTE
PCH CORREDEIRA DO
Ribeirão Branco
CAPOTE
S 24° 11’ 18.96’’
RIBEIRÃO BRANCO
Sarutaiá
CGH BOA VISTA JUSANTE S 23° 13’ 44.04’’
Ribeirão Branco

Buri

TAQUARIVAI

S 23° 55’ 27’’

W 48° 39’ 32’’

Não

5E-001

Itapeva

ITAPEVA

S 23° 57’ 41’’

W 48° 56’ 59’’

Sim

5E-002

Capão Bonito

FERREIRA DAS ALMAS

S 23° 56’ 34’’

W 48° 12’ 47’’

Não

5E-003

Capão Bonito

BAIRRO CERRADO

S 24° 00’ 48’’

W 48° 16’ 23’’

Não

5E-004

Itapetininga

PORTO VELHO

S 23° 37’ 35’’

W 48° 06’ 19’’

Sim

5E-006

Itaí

FAZENDA BOI BRANCO

S 23° 28’ 59’’

W 48° 54’ 33’’

Não

5E-007

Buri

BURI

S 23° 47’ 56’’

W 48° 35’ 14’’

Não

5E-008

Itapetininga

TURVO

S 23° 51’ 00’’

W 48° 12’ 39’’

Não

5E-009

Angatuba

ANGATUBA

S 23° 27’ 59’’

W 48° 25’ 12’’

Não

5E-010

Taquarivaí

PONTE MARCOLINO
NUNES

S 23° 56’ 04’’

W 48° 33’ 04’’

Não

5E-011

Angatuba

PONTE DOS TEODOROS

S 23° 27’ 59’’

W 48° 25’ 12’’

Sim

5E-013

Capão Bonito

CERRADINHO

S 23° 58’ 09’’

W 48° 16’ 37’’

Sim

5E-014

1003

Itapeva

PALMEIRAS DO RICARDO

S 23° 57’ 24’’

W 48° 59’ 23’’

Sim

5E-015

Capão Bonito

FREGUESIA VELHA

S 24° 09’ 23’’

W 48° 20’ 59’’

Não

5F-002

Guapiara

GUAPIARA

S 24° 10’ 51’’

W 48° 32’ 02’’

Não

5F-003

Fartura

PASSO DOS LEITES

S 23° 24’ 05’’

W 49° 36’ 04’’

Não

6E-002

Piraju

JURUMIRIM

S 23° 12’ 31’’

W 49° 14’ 04’’

Não

6E-007

Fonte: ANA (2019); DAEE-SP (2019). Organizado pelos autores

2.3.2 Características do Relevo da UGRHI-14
De acordo com Bressane et al. (2015), as características altimétricas da UGRHI
- 14 apresentam predomínio de altitudes acima de 550 metros, com exceção das
calhas hídricas; possui declividade inferior a 3% no entorno da hidrografia principal e
declividade entre 3 - 7% nas demais áreas predominantes. Porções de área com maiores
altitudes se encontram situadas na região Sul e Sudoeste, com trechos atingindo
altitudes maiores que 1.000 metros.
Assim, embora com características bastantes distintas, nas quatro sub-bacias
da UGRHI -14 predominam declividades entre 3 – 8%, sendo a classe do relevo
denominada “ondulado”, de acordo com a classificação da EMBRAPA (1979). O
quadro 1 representa a área das classes de declividade encontrada nas sub-bacias da
UGRHI -14 e figura 5 representa a carta de declividade da UGRHI – 14.
Quadro 2 - Representação da área equivalente as classes de declividade
Área (em km²)
Tipo de Relevo
Plano
Suave-Ondulado
Ondulado
Forte-Ondulado
Montanhoso
Forte-Montanhoso
Fonte: Os autores

1004

Sub-bacia1
168,6
1443,2
2099,3
357,1
21,9
1,0

Sub-bacia 2
52,7
713,0
2063,5
505,8
44,8
2,0

Sub-bacia 3
159,5
1650,0
3253,4
767,6
48,7
2,5

Sub-bacia 4
236,4
2157,8
4802,3
2061,7
123,2
1,4

Figura 5 - Carta de Declividade

Fonte: Os autores

2.3.3 Recomendações de Densidade de Estações segundo a OMM e a Situação das
Estações Em Operação na UGRHI 14.
Tendo em vista o predomínio em toda extensão da UGRHI - 14, o relevo do tipo
“ondulado”, com declividade entre 3 – 8%, a densidade de estações fluviométricas
recomendada é da ordem de 1.875 km²/estação – ou seja, uma estação a cada 1.875 km²
de área de drenagem.
Dessa forma, o quadro 3 a seguir exibe as áreas de cada uma das UPH’s da
UGRHI -14, a quantidade de estações fluviométricas recomendada, em números inteiros
(aproximados para maior), e o número de estações implantadas em funcionamento.
Quadro 3 - Representação da quantidade de estações recomendadas e implantadas
UPH

Área (em km²)

Quantidade
Recomendada

Quantidade
Implantada

Sub-bacia 1

4091,10

~3

4

Sub-bacia 2

3381,80

~2

1

Sub-bacia 3

5881,70

~4

5

Sub-bacia 4

9382,80

~5

9

Total

Fonte: Os autores

14

19
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Observa-se que o número de estações fluviométricas implantadas na UGRHI
14 suplanta a quantidade mínima recomendada para a área total das sub-bacias que
compõem o Alto Paranapanema (quatorze estações), entretanto, a maior parte delas
está construída dentro dos limites das sub-bacia 4, sendo que a sub-bacia 2 não atinge
a quantidade sugerida.
Essa diferença pode ser atribuída, entre outros fatores, à classe e à importância
dos cursos d’água presentes ns Sub-bacia 4.
Outro problema encontrado se refere à confiabilidade dos dados apresentados
pelos órgãos públicos que detém a operação/supervisão das estações fluviométricas.
Mesmo após minuciosa pesquisa, não se pode apontar, ao menos com o mínimo
de confiança, quais estações estão operando normalmente e aquelas que já foram
desativadas, pois os dados são bastante inconsistentes e sem uma periódica atualização.
Dessa forma, é possível recomendar a implantação de novas estações
fluviométricas, na sub-bacia 2 no qual apresenta deficiência em relação as quantidades
mínimas recomendadas e em relação as outras bacias é possível recomendar uma
melhor distribuição destas ao longo da área de drenagem.
Além disso, faz-se extremamente importante a atualização dos dados
divulgados pela ANA e pelo DAEE, com relação ao funcionamento e operação das
estações fluviométricas e disponibilização dos dados coletados diariamente por elas.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve, como objetivo principal, a análise quantitativa e
qualitativa das estações fluviométricas existentes na UGRHI 14 - Alto Paranapanema
(UGRHI - ALPA), em razão da densidade de estações recomendada pela Organização
Meteorológica Mundial (OMM).
Conforme foi observado na Carta de Declividade da UGRHI 14, destaca-se a
predominância, em toda sua extensão, do relevo tipo “ondulado”, cujas declividades
se estabelecem entre 3 – 8%.
De acordo com a densidade de estações estabelecida como recomendação pela
OMM, para cada tipo de relevo foram calculadas as quantidades mínimas de estações
para cada uma das Unidades de Planejamento Hídrico (UPH’s) que compõe a UGRHI
-14. Foi observado que em uma delas, esse número chave não é atingido. Em termos
gerais, a UGRHI-14 atinge a quantidade mínima recomendada, porém necessita de
uma melhor distribuição das estações ao longo da rede de drenagem.
Contudo, o maior enfrentamento se dá em relação à confiabilidade dos dados
apresentados pelos sites da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE-SP), pois as informações
apresentadas não refletem a certeza sobre o funcionamento e operação das estações
sob seus domínios.
Há, nesse sentido, necessidade de maior eficiência da periodicidade da
atualização dos dados disponibilizados pelos órgãos públicos que operam e
supervisionam as estações fluviométricas, para que se possa, com maior grau de acerto
propor a reativação e/ou implantação de novas estações, bem como sua localização.
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS E DINÂMICA FLUVIAL NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO BUGRES – MATO GROSSO
Evandro André Félix1
Celia Alves de Souza2
Gustavo Roberto dos Santos Leandro3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
O estudo da dinâmica e da interação dos elementos ambientais (geologia, clima,
relevo e solo) de uma bacia é fundamental ao planejamento e à gestão. As interações
entre os componentes ambientais (climáticas, minerais, texturais) e estruturais resultam
em estruturas geomorfológicas e pedológicas distintas, que apresentam maior ou
menor resistência à ação dos processos erosivos que, impactam de diferentes formas a
rede de drenagem (SANTOS e ARAÚJO, 2013).
A diversidade de formas resultante da interação dos componentes ambientais, o
estudo e o levantamento morfométrico de bacias hidrográficas constituem importante
ferramenta de diagnóstico. Para Christofoletti (1980, p. 106), “esta técnica permite
a visualização do conjunto de canais sob a ótica quantitativa, permitindo novas
possibilidades metodológicas de análise”. Para Machado e Lobão (2011, p. 141), a
técnica “objetiva estabelecer as relações entre os parâmetros mensuráveis de uma
bacia hidrográfica e os seus condicionantes”.
Inseridos neste contexto, do modelado do relevo, estudos que abordam a
dinâmica fluvial em bacias hidrográficas são considerados de extrema importância,
pois investigam o funcionamento da
rede de drenagem, permitindo a compreensão
do comportamento hidrodinâmico e hidrossedimentológico dos canais fluviais e
a respectiva intensidade e sazonalidade por meio do fluxo de vazão (CARVALHO,
1994).
Nesta perspectiva, é relevante destacar os trabalhos internacionais, como os
de Brabets e Conaway (2009), sobre a Geomorfologia e dinâmica do rio do cobre no
Alaska, Estados Unidos; o monitoramento da dinâmica fluvial do sistema Solimões-Negro-Amazonas desenvolvido por meio de parceria entre Brasil (CPRM) e França; a
investigação da dinâmica fluvial e do regime hidrológico na bacia hidrográfica do rio
Paranapanema - Araújo (2011), e os trabalhos de Aher et al. (2014), voltados à quantificação, à caracterização morfométrica e à priorização de bacias hidrograficas para o
planejamento gerencial nos trópicos semi-áridos da Índia, com uso de GIS.
Em termos nacionais, entre os trabalhos relacionados às mudanças morfológicas,
ao processo de sedimentação e à hidrodinâmica destacam-se os estudos de Souza
(2004), Aquino et al. (2005), Brito et al. (2009), Cavalcante e Cunha (2011) e Leandro e
Souza (2012). Sobre os aspectos morfométricos, destacam-se Arraes et al. (2010), Salles
(2010) e Soares e Lopes (2016).
1
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Curso de Geografia, Universidade do Estado de Mato Grosso – celiaalvesgeo@globo.com
3
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – gustavogeociencias@hotmail.
com
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Na região sudoeste de Mato Grosso, a bacia hidrográfica do Alto rio Paraguai
configura importante sistema hidrográfico (SOUZA, 2004; AVELINO-MIRANDOLA,
2006). Sobretudo, do ponto de vista ambiental pois, contribui diretamente para a
dinâmica do Pantanal mato-grossense. Desse modo, o conhecimento sobre seus
rios, e respectivas bacias hidrográficas, torna-se fundamental para o planejamento e
gerenciamento, o que inclui as características ambientais em suas interações. Nesse
sentido, o presente estudo teve por objetivo analisar aspectos físicos e morfológicos,
bem como a morfometria e dinâmica fluvial, na bacia hidrográfica do rio Bugres,
afluente pela margem direita do sistema Cabaçal-Paraguai.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. MATERIAL E MÉTODOS
2.1.1. Atividade de gabinete
A aquisição das bases de dados e MDE (Modelo Digital de Elevação) foi por
meio de dados oficiais em arquivos shapefile do Serviço Geológico Nacional (CPRM),
Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN-MT), Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Imaflora), Instituto SOS Pantanal, WWF- Brasil e INPE - Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais.
A base de dados do Serviço Geológico Nacional (CPRM) na escala 1:1.000.000
(CPRM) compôs os Mapas das Unidades geológicas, geomorfológicas e sistema de
aquíferos. Os dados da Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAN-MT (2001)
compuseram os Mapas das Unidades pedológicas na escala de 1:250.000. As bases
cartográficas de Unidades Geomorfológicas (CPRM), Hipsometria (MDE- Modelo
Digital de Elevação) e Unidades Climáticas (SEPLAN-MT). A comparação das bases de
dados foi realizada com auxílio do software ArcGIS® versão 10.3. O mapa da sub-bacia
hidrográfica do rio Bugres foi gerado automaticamente na ferramenta “ArcHydro” do
ArcGIS®. Uma vez delimitada, foram definidas 3 seções transversais para a análise da
dinâmica fluvial.
2.1.1.1. Morfometria
Os procedimentos foram conduzidos a partir do acesso às imagens do Modelo
Digital de Elevação (MDE) disponibilizado pelo projeto Topodata, referentes à área
que recobre a bacia hidrográfica. O banco de dados em formato raster foi processado
no software ArcGis 10.1. O mapa do modelo digital de elevação foi gerado com a
ferramenta “Calculate Geometry” para quantificar a área e o perímetro da bacia.
Para o mapeamento da declividade, as imagens do MDE foram convertidas
para o datum UTM SIRGAS 2000 – Zona 21 S, no software Qgis 2.18. Em seguida as
imagens foram processadas na ferramenta “Análise do Raster”, no modo declividade
em (%).
Os intervalos de declividade foram estabelecidos conforme a Embrapa (1979),
de modo que as classes foram apresentadas da seguinte maneira: 0% – 3% (plano),
3 % – 8% (suave), 8% - 20% (ondulado), 20 % - 45% (forte ondulado), 45 % - 75%
(montanhoso), acima de 75%, escarpado.
Na confecção do mapa de rede de drenagem ordenada foram utilizadas as
ferramentas contidas no “Spatial Analyst Tools” do ArcGis, o uso dessa técnica permitiu
a obtenção dos shapefiles dos canais fluviais e, consequentemente, a capacidade
de extrair automaticamente os dados de área de drenagem - A (km²), perímetro, P
(km), ordem, altitude máxima (m), altitude mínima (m), comprimento da Bacia – km,
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comprimento total dos canais, número total de canais, comprimento do canal principal
(Km); A hierarquia fluvial foi obtida conforme os critérios estabelecidos por Strahler
(1957).
2.1.1.2. Cálculo de vazão e de descarga sólida em suspensão
Os valores da área da seção molhada foram obtidos com a fórmula: A = L x P
(Cunha, 2009), em que: A = Área da seção; L = Largura do canal; P = Profundidade
média. Para obter o cálculo da vazão, utilizou-se a seguinte fórmula: Q = V x A (CUNHA,
2009, p. 157-167), em que: Q = Vazão; V = Velocidade das águas; A = Área. Para obter
os valores de descarga sólida em suspensão (QSS), foi determinada a fórmula Qss =
Css x QL x 0,0864 (CARVALHO , 2015, p. 152), sendo que: QSS = Descarga sólida em
suspensão (t dia-1); CSS= Concentração de sedimento em suspensão da vertical (mg/
L-1); QL = Descarga líquida da respectiva vertical (m³/s); 0,0864 = total de segundos/
dia.
2.1.2. Trabalho de campo
Para a coleta da carga suspensa, foi utilizado o amostrador pontual denominado
“garrafa de Van Dorn”. Uma vez coletada, a amostra foi armazenada em garrafas
plásticas de 1 L, enxaguada duas vezes com a própria água do rio, a fim de eliminar
possíveis interferências. Em seguida as garrafas foram etiquetadas com dados
referentes a cada ponto.
Os sedimentos de fundo foram coletados com a draga do tipo Van Veen
(amostrador de mandíbulas). As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas
transparentes de 1 Kg e etiquetadas com dados sobre a localização para análise
granulométrica.
A medição da profundidade dos canais foi realizada com régua e ecobatímetro,
auxiliado com GPS Garmin 420s.A velocidade, por sua vez, foi conferida com uso
do molinete fluviométrico modelo CPD-10. Para obtenção da largura, foi utilizada
ferramenta régua do programa Google Earth, trena a laser de 100 metros Bosch.
2.1.3. Atividade de laboratório
2.1.3.1. Sedimentos de fundo (Granulometria)
Para processo de quantificação das frações de areia, silte e argila, foi utilizado o
processo da pipetagem (dispersão total) (EMBRAPA, 1997), utilizando-se amostras de
20 g de sedimentos, mantidas por 12 horas em contato com a solução do dispersante
químico (NaOH 0,1 M.L-1), seguido de agitadas em alta rotação (12.000 rpm) por 15
minutos. A obtenção da fração de argila usou o método da pipeta, que consiste em
pipetar um volume da suspensão seguida de secagem em estufa.
2.1.3.2. Concentração de sólido suspenso
Para a obtenção dos percentuais de sedimentos suspensos foi aplicado o método
de evaporação, em que o volume de amostra é colocado em Becker pré-pesado e levado
à estufa modelo TE-394/2 (65°C) para a retirada da umidade. Por meio de contraste
de peso, extrai-se a quantidade de sedimento em suspensão, representado em mg/L
(LELI et al., 2010).
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2.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A sub-bacia do rio Bugres está localizada na porção NO da bacia hidrográfica
do rio Cabaçal, rede de drenagem disposta na diagonal, sentido NO/SE. Tem onze
formações geológicas, sete unidades de relevo e duas subunidades climáticas, com
desenvolvimento de sete tipos de solo até o terceiro nível categórico. O uso da terra é
composto por 83,05% de pastagens, restando apenas 14,72% de vegetação remanescente,
favorecendo assim o escoamento superficial.
2.2.1. Unidades geológicas
Na sub-bacia, predomina a Formação Alto Guaporé (Tabela 1 e Figura 1),
ocupando 49,77%. As outras dez unidades geológicas somadas totalizam 50,23 % da
área.
Tabela 1. Sub-bacia do Rio Bugres: unidades geológicas
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Total

Unidades geológicas
Alto Guaporé
Alto Jauru
Alvorada
Araras, ,embro superior
Coberturas detrito-lateríticas ferruginosas
Fortuna
Pantanal - fácies depósitos aluvionares
Pantanal - fácies terraços aluvionares
Puga
Santa Cruz
Tonalito Cabaçal

Fonte: Organizado a partir dos dados CPRM (2004).

Figura 1. Sub-bacia do rio Bugres: unidades geológicas.

Fonte: Elaborado a partir de dados CPRM (2004).
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Área km²
565,27
155,47
23,62
37,75
5,73
3,38
31,12
105,33
15,12
161,52
31,40
1.136,00

%
49,77
13,69
2,08
3,32
0,50
0,30
2,74
9,27
1,33
14,22
2,76
100

Caracterizado como formação predominante, o complexo alto Guaporé, de
natureza intrusiva, é constituído de rochas metamórficas (paragnaisse — parcialmente
migmatizado—, ortognaisse, granodiorito, tonalítico, gnaisse migmatítico,
subordinadamente anfibolito, xisto e quartzito). Seguindo o padrão das demais
formações ígneas intrusivas, tem rede de drenagem dendrítica típica com canais
entralhados no relevo com leito encaixado.
O Grupo Alto Jauru apresenta afloramentos metabasitos toleíticos com raros
níveis e metatufo andesítico a riodacítico, xisto pelítico, BIF, grafita xisto quartzo
sericita xisto, sericita-clorita-quartzo xisto, quartzito e paragnaisse (CPRM, 2004).
Menoncello (2016) classifica a formação como uma sequência metavulcanossedimentar,
constituída principalmente por anfibólitos, micaxistos e paragnaisses, com disposição
dos afloramentos no sentido NO/SE. Ocorre na parte central do médio curso da bacia
e nos limites topográficos com a bacia do Jauru. O padrão de drenagem é do tipo
dendrítico típico, refletindo um padrão de drenagem comum de áreas sobre formações
de rochas cristalinas (STEVAUX e LATRUBESSE, 2017).
A formação denominada Tonalito Cabaçal refere-se ao corpo intrusivo em
rochas metavulcano-sedimentares do complexo Cabaçal e gnaisses e migmatitos dos
gnaisses Aliança. Apresenta-se de forma alongada e marcada por foliação tectônica.
Comumente apresenta xistosidade, no entanto, em áreas de alta deformação, adquire
o aspecto milonítico típico de zonas de cisalhamento (ARAÚJO, 2008, p. 49).
A suíte intrusiva Santa Cruz é composta por rochas monzogranito rosa, de
granulometria de média a grossa e foliado (CPRM, 2004). Para Ruiz (1992) apud Araújo,
(2008, p. 39) trata-se de um batólito com direção NN/W, o qual foi indentificado
na região de Cachoeirinha. Conforme o autor, tem uma fácie dominante (rochas
leucocráticas, de cor rosa, inequigranulares grossas a médias, foliadas, classificadas
como biotita monzogranitos e biotita sienogranitos).
A Formação Puga, integrando o grupo Cuiabá, é composta por rochas de
diamictito associado a paraconglomerado, arenito, siltito e folhelho, por diamictitos
com intercalações de arenitos finos e siltitos depositados em discordância angular sobre
o embasamento do Cráton amazônico e recoberta concordantemente pela formação
Araras (CPRM, 2004).
2.2.2. Unidades do relevo
A sub-bacia dispõe de ampla diversidade de unidade do relevo, com predomínio
de colinas amplas e suaves ocupando 54,33% dos 1.135,70 km² da sub-bacia (Tabela 2).
Abrangendo 20,61 % da área da bacia, o domínio de morros e serras baixas é o segundo
maior; ambos preenchem a porção central da rede de drenagem, estendendo-se de alto
a baixo curso (Figura 2).
Tabela 2. Sub-bacia do rio Bugres: unidades do relevo.
N°
01

Unidades do relevo
Superfícies aplainadas conservadas

02 Degraus estruturais e rebordos erosivos
03 Domínio de colinas amplas e suaves
04 Domínio de colinas dissecadas e morros baixos
05 Domínio de morros e serras baixas
06 Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas
07 Terraços fluviais
Total
Fonte: Organizado a partir dos dados da CPRM (2004)

Area km²
15,71

%
1,38

120,67
617,06
234,05
35,49
7,40
105,33
1.136,00

10,62
54,33
20,61
3,12
0,65
9,27
100,00
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O domínio das colinas amplas e suaves ocorre de NO a SE e compreende uma
área de 620,95 km². Estendendo-se de alto a baixo curso da bacia, compõe o divisor
topográfico da bacia hidrográfica do rio Cabaçal e Jauru. Integra também as sequências
vulcânicas komatiítica, associadas a talco-xistos, anfibolitos, cherts, formações ferríferas
e metaultrabasitos.
Figura 2. Sub-bacia do rio Bugres: distribuição das unidades do relevo.

Fonte: Elaborado a partir de dados CPRM (2004).

O domínio de colinas dissecadas e morros baixos compreendem a porção centro
leste da bacia, no divisor topográfico dos rios Cabaçal e Bugres, e abrangem uma área
de 234,05 km². O caimento topográfico é moderado, e há predomínio de sistema de
aquífero fissural de potencial hidrogeológico local bastante irregular, tem canais,
entralhados no relevo. Caracterizado como um domínio quase que exclusivo da subbacia do rio Bugres, o domínio dos morros e serras baixas ocupa uma pequena porção
(35,49 km²), localizada a leste da transição do médio e baixo curso, no limite entre os
municípios de Mirassol D’Oeste e Curvelândia.
2.2.3. Subunidades do clima
A sub-bacia dispõe de duas subunidades climáticas. Nas áreas de cabeceiras
predomina clima mesotérmico quente e úmido da fachada meridional do planalto dos
Parecis (IIIC3) (1600 a 1700 mm), com a estação seca se estendo por cinco meses (Figura
3).
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Figura 3. Sub-bacia do rio Bugres: subunidades do clima.

Fonte: Elaborado a partir de dados SEPLAN (2001).

De alto a baixo curso, prevalece a subunidade climática do baixo planalto
Jauru-rio Branco (IIID2b), que apresenta precipitação anual entre 1400 a 1600 mm,
com período de estiagem podendo se estender por até seis meses (maio a outubro).
A diferença de meses entre as estações pode chegar a um mês entre as cabeceiras e o
restante da bacia.
2.3.4. Unidades Pedológicas
Conforme SEPLAN (2001) a sub-bacia é composta principalmente por argissolos
vermelho-amarelos eutróficos (54,89%), ocupando áreas de alto e médio curso,
latossolos vermelhos eutróficos e nitossolo vermelho eutrófico (de médio a baixo
curso) (Figura 4 e Tabela 3).
A classe dos argissolos e latossolos constitui os grupos pedológicos de maior
ocorrência na sub-bacia; somados ocupam pouco mais de 90% da área, com predomínio
da atividade pecuária em toda extensão da bacia.
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Figura 4. Sub-bacia do rio Bugres: unidades pedológicas.

Fonte: Elaborado a partir de dados SEPLAN (2001).

Tabela 3. Sub-bacia do rio Bugres: unidades pedológicas.
Nº Unidades pedológicas
01
LVAd-Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos
02
LVe-Latossolos Vermelhos Eutróficos
03
NVe-Nitossolo Vermelho Eutrófico
04
PVAa-Argissolos Vermelho-Amarelos Alumínicos
05
PVAe-Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos
06
RLe-Neossolos Litólicos Eutróficos
07
RYbd-Neossolos Flúvicos Tb Distróficos
Total
Fonte: Organizado a partir de dados SEPLAN (2001).

Área Km²
2,52
396,26
73,41
18,54
622,89
20,21
3,01
1.136,00

%
0,22
34,92
6,47
1,63
54,89
1,78
0,27
100,00

2.2.5. Morfologia e morfometria
A sub-bacia dispõe de 2.446,05 km de rede de drenagem sobre estruturas
geológicas de origem ígnea intrusiva e extrusiva de baixa porosidade primária (0 a
15%) (CPRM, 2004). Esta característica geológica lhe confere uma relação de bifurcação
de 4,57, representando elevado nível de ramificação da rede de drenagem, de padrão
dendrítico, classificada como sendo de 7ª ordem (Figura 5). Com relevos caracterizados
por degraus estruturais e rebordos erosivos, colinas amplas e suaves, tem seu uso da
terra marcado pela atividade pecuária, com crescimento da agricultura de médio a
baixo curso.
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A análise linear mostra que a sub-bacia dispõe de gradiente de canais de 5,60% de
declive, com índice de sinuosidade de 1,66. Este valor próximo a padrão retilíneo pode
estar relacionado ao substrato geológico de origem ígnea com sistema de faturamento
variável, entre zonas de cisalhamento e formações intensamente fraturadas (batólitos
e tonaliços) que influenciam a orientação da drenagem nos vales.
Os dados de área representados pelo fator de forma de 0,26, índice de
circularidade de 0,12 e índice de compacidade de 2,37 revelam uma sub-bacia não
propensa a inundação, por apresentar formato alongado que, associado ao gradiente
de canais, lhe confere um sistema de escoamento eficiente, reduzindo o tempo de
concentração das águas superficiais em condições normais e anormais de precipitação.
Figura 5. Sub-bacia do rio Bugres: rede de drenagem ordenada.

Os valores obtidos com a densidade de drenagem de 2,17 km/km² e a densidade
de rios de 2,84 canais por km² e coeficiente de manutenção de 460 m² para cada metro
de canal confirmam a elevada capacidade de drenagem da sub-bacia.
O levantamento dos dados hipsométricos (Figuras 6) aponta para o predomínio
das altitudes médias e baixas (100 e 300 m). As altitudes mais elevadas estão concentradas
no extremo das cabeceiras e bordas divisórias e zona de confluência, prevalecendo
assim um típico padrão de vale, com relevos suaves ondulados (Tabela 36) na porção
central. A sub-bacia apresenta desnível de 7,05 metros de declive a cada quilômetro
linear que, associado à densidade de drenagem, evidencia um relevo com taxa de
rugosidade de 1007,2 e razão de textura de 7,72, indicando relevo de textura fina. Tais
parâmetros indicam a predominância de relevo marcado por colinas suavizadas, com
canais moderadamente entalhados.
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Figura 6. Sub-bacia do rio Bugre: declividade e elevação.

Os dados corroboram com parâmetros morfométricos de gradiente de
canais, densidade de drenagem e índice de rugosidade que evidenciam alto nível de
entalhamento do relevo. Contribuída predominantemente por substrato geológicos
ígneo intrusivo de baixa porosidade e ocupada por mais de 80% da área, por pastagens,
a sub-bacia apresenta elementos que favorecem o escoamento superficial. Se forem
mal manejadas, estas áreas poderão sofrer desequilíbrios, impactando a vasta rede
de drenagem, por meio de assoreamento e lixiviação do solo. A supressão drástica da
vegetação remanescente também pode comprometer a disponibilidade hídrica de sub
superfície.
A Sub-bacia do rio Bugres possui 92 % de área sob domínio do aquífero Fraturado
centro sul. Neste contexto hidrogeológico, favorável ao escoamento superficial, e baixa
retenção de águas de aquífero, foram monitoradas três seções na bacia: a primeira
no alto curso, a segunda no médio e a terceira seção no baixo curso do rio Bugres,
próximo da confluência com o rio Cabaçal, onde predomina o aquífero Pantanal de
natureza porosa.
Na seção I, a vazão no período de cheia foi de 28,07 m³/s e 8,82 m³/s na
estiagem, com redução de 69 %. A Concentração de Sólido Suspenso foi de 200 mg/l¹
no período chuvoso e de 100 mg/l¹ na estiagem. A descarga sólida foi de 485,05 ton/dia
no período chuvoso e 76,20 ton/dia na estiagem. No período de chuvoso apresentou
maior concentração de areia fina e média (52,55% fina, 41,05% média).
Na vazante ocorreu aumento da concentração de areia média e grossa (20,35 %
fina, 61,75% média e 16,45% areia grossa), com presença de barras de sedimentos. Na
margem direita, a mata ciliar apresenta regeneração, já a margem esquerda é ocupada
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por pastagem, em que o gado acessa a água do rio. Aspecto comum nos domínios da
sub-bacia, uma vez que a pecuária ocupa quase que a totalidade das áreas (83,052%),
elementos de uso que potencializa o escoamento superficial, comprometendo ainda
mais as taxas de recarga do sistema de aquífero naturalmente de baixa disponibilidade
hídrica.
Na seção II no médio curso, o rio Bugres apresentou vazão de 96,03 m³/s
no período de cheia e de 21,00 m³/s na vazante, uma queda de 78% na vazão. A
Concentração de Sólido Suspenso de 160 mg/l¹ nos dois períodos. A carga suspensa
foi de 1.327,52 ton/dia no período chuvoso e 290,30 ton/dia na estiagem. Entre os
sedimentos de fundo nos dois períodos, predominou areia fina, acima de 80 %.
A seção III apresentou vazão de 61,64 m³/s no período de cheia, enquanto que,
na vazante, decresceu para 13 m³/s, uma queda de 79 % da vazão entre os períodos. As
concentrações de Cssi foram de 230 mg/l¹ no período chuvoso e 70 mg/l¹ na vazante,
com descarga sólida suspensa de 1.224,30 ton/dia, e 78,62 ton/dia respectivamente. Os
sedimentos de fundo no período chuvoso apresentaram oscilação de areia média, fina
e silte. Na estiagem houve aumento da concentração de sedimentos mais grosseiros,
com distribuição entre areia média e fina. No trecho representado pela seção III, o rio
possui áreas de preservação permanente em ambas as margens, com predomínio de
vegetação nativa.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características físico-ambientais contribuem para a complexidade da
sub-bacia hidrográfica do rio Bugres. Principalmente no que se refere as unidades
geológicas e geomorfológicas, o que se torna evidente quando se observa o sistema
de drenagem. A quantidade de canais, e sua hierarquização demonstram o papel do
relevo na distribuição das águas superficiais.
A análise conjunta e integrada da dinâmica fluvial demonstra o padrão variável da vazão entre as três seções.
Conforme os dados obtidos nas seções I e II,
sob domínio do aquífero Fraturado Centro-sul, houve aumento da vazão para ambos
os períodos. Sob domínio do sistema de aquífero Pantanal (poroso) e Araras (cárstico
porosidade variável) a seção III registrou diminuição da vazão em relação a seção II
em ambos os períodos. Desse modo, as formações geológicas podem contribuir para a
transferência de parte do volume de água para canais subterrâneos, com escoamento
subsuperficial. Associado ainda à variação da precipitação na região com períodos
bem distintos de chuva e estiagem.
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COMPARAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS ENTRE ÁGUAS DA
MICROBACIA DO MINDU E IGARAPÉS SOB INFLUÊNCIA ANTRÓPICA NA
CIDADE DE MANAUS-AM
Elton Alves de Souza Filho1
Samara Beatriz da Silva Mendonça Alves2
Renato Kennedy Ribeiro Neves3
Ieda Hortêncio Batista4
Carlossandro Carvalho de Albuquerque5
Solange Batista Damasceno6
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1. INTRODUÇÃO
No âmbito deste estudo é levantada a questão da degradação e poluição do
igarapé do Mindu, pertencente à bacia hidrográfica do São Raimundo, que possui
predominância na zona urbana de Manaus, capital do Amazonas. A palavra igarapé é
comumente chamada na região para córregos ou rios de canais estreitos. O igarapé do
Mindu é um dos igarapés urbanos da cidade de Manaus responsáveis por absorver e
diluir as fontes de poluição e difusa da cidade, haja visto o estado de contaminação das
águas, com destaque para o lançamento de resíduos sólidos e esgoto doméstico nas
proximidades das nascentes do qual são revelados neste estudo. Apesar da cidade de
Manaus possuir uma das maiores arrecadações do Produto interno Bruto (PIB) do país,
em virtude dos impostos gerados pela zona franca de Manaus, e estar localizada na
maior bacia hidrográfica do mundo (bacia amazônica) e possuir ainda um dos maiores
aquíferos de água subterrânea do mundo (Alter do chão), a cidade apresenta em sua
intrincada malha hidrográfica que recorta toda a cidade, impactos que vão desde a
ocupação das margens, retiradas da mata ciliar, lançamento de esgoto doméstico e
efluente industrial, erosão e assoreamento do leito dos igarapés, e lançamento de
resíduos sólidos em suas águas. Estes impactos tem sido quantificados com modificação
das características naturais das águas, com alteração do pH, elevada concentração de
sais dissolvidos nas águas, presença de nitrogênio e fósforo, baixas concentrações de
oxigênio dissolvido e impactos na vida aquática e seres fotossintéticos presentes nos
igarapés. Em contraponto a essas características, os igarapés com águas preservadas
apresentam baixa condutividade elétrica, pH ácido, e baixos valores de nutrientes
dissolvidos nas águas como nitrogênio, fósforo e baixas concentrações de metais
dissolvidos, estando as concentrações encontradas relacionadas as características
intrínsecas de formação das águas amazônicas (Pinto et al., 2009; Melo et al., 2005;
Ferreira et al., 2012).
Pinto et al. (2009) descreveu que a crescente ocupação urbana provocou a
retirada da mata ciliar (resta apenas alguns fragmentos em áreas que abrangem órgãos
Universidade do Estado do Amazonas – (easf891@gmail.com);
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estaduais e federais), assoreamento do leito e, consequentemente, transbordamento
dos mesmos, quando ocorrem eventos pluviométricos de grande escala. A microbacia
do Tarumã localizada na zona Oeste de Manaus ainda mantém alguns aspectos
naturais preservados, como áreas de vegetação nativa. Mas, as atividades econômicas
se ampliam na medida em que a área urbana da cidade se expande.
Para reforçar este questionamento verificamos que Pinto et al. (2009) destacou que
na região Amazônica, a contaminação dos igarapés está se tornando um dos problemas
mais relevantes, pois, além da poluição visual, vem crescendo, em importância, a
contaminação dos recursos hídricos por metais tóxicos cujos tratamentos são difíceis
e caros. Este tipo de efeito vem sendo observado, também, nos igarapés urbanos de
Manaus, os quais são tributários do Rio Negro, principal agente de drenagem da
cidade. Na orla de Manaus, este rio recebe a contribuição das microbacias dos igarapés
São Raimundo e Educandos (urbanas) e, também, da microbacia do igarapé Tarumã,
que drena principalmente área rural. Na Figura 1 consta o mapa da cidade de Manaus
e seu ordenamento geográfico e urbano, com destaque para a delimitação para a
microbacia do igarapé do Mindu.
Figura 1: Ordenamento geográfico da cidade de Manaus e delimitação da microbacia
do igarapé do Mindu na zona urbana de Manaus.

Fonte: Souza Filho et al., 2019.

Em estudos levantados sobre a influencia antrópica sobre as águas urbanas de
Manaus destacamos os realizados por Melo et al. (2005), e Elias e Silva (2011) avaliando
estes córregos desde suas nascentes, passando por trechos urbanos até sua foz. Os
igarapés avaliados possuem nascentes em área rural (microbacia do tarumã) e em
zona urbana (Igarapé do Quarenta e Mindu).
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Este trabalho tem como objetivo a discussão dos resultados levantados por Pinto
et al. (2009) que classificou; as águas do igarapé do Mindu e igarapé do Quarenta sob
forte influência antrópica, a microbacia do tarumã com avaliação das águas do igarapé
Barro Branco e Acará sob moderada influência antrópica, e classificou o rio Negro
com características naturais, sem modificação da qualidade das águas, estando pois
estas classificações organizadas em tabelas com seus respectivos dados físico-químicos
levantados pra cada um destes córregos.
Para a avaliação da qualidade das águas realizou-se as coletas e análises de
campo dos parâmetros físico-químicos de pH, condutividade elétrica, oxigênio
dissolvido e no laboratório para nitrogênio amoniacal sob a metodologia descrita pela
Agencia Nacional de Águas (ANA) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) no “Guia nacional de coleta e preservação de amostras: Água, Sedimento,
Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos”
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
A avaliação da qualidade das águas do igarapé do Mindu foram realizadas
em onze pontos de coleta, selecionados em todo o curso do córrego, partindo das
nascentes, no alto curso, até sua foz, no baixo curso. Os onze pontos selecionados foram
dispostos conforme a facilidade de acesso a coleta da água e transporte das garrafas de
amostragem. A localização dos pontos de amostragem estão organizados no mapa da
Figura 2.
Figura 2 – Identificação dos pontos de amostragem no curso do igarapé do Mindu.

Fonte: Souza Filho et al., 2019.
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As amostras foram coletadas em 3 períodos, em julho e outubro de 2017 no
período seco ou de poucas chuvas em Manaus-AM, e janeiro de 2018 no período
chuvoso. Foram coletadas amostras em garrafas de polietileno de 0,5 L para análise
de nitrogênio amoniacal com metodologia descrita em APHA 4500-NH3 D/1997 Ammonia-Selective Electrode Method, e realizada em laboratório no equipamento
Metrohm 781 pH/Ion meter. As análises de pH, condutividade elétrica e oxigênio
dissolvido foram realizadas em campo com o auxílio do equipamento Multiparâmetro
HANNA HI 98194 conforme Figura 3.
Figura 3 – À esquerda o equipamento multiparâmetro HANNA HI 98194, e à direita
exemplo da utilização do equipamento com acesso da sonda na zona superficial das
águas para obtenção de dados.

Fonte: Autor, 2019.

As coletas e análises foram realizadas conforme as metodologias descritas na
Resolução ANA nº 724/2011, a qual define o “Guia Nacional de Coleta e Preservação
de Amostras de Água, Sedimentos, Comunidades aquáticas e Efluentes líquidos”. A
Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com a CETESB tem buscado realizar
uma padronização nos procedimentos de coleta de águas entre os estados da federação,
por isso organizou estes procedimentos em um livro com as devidas instruções.
Seguindo esta resolução no artigo 14 no parágrafo 3° as análises de pH, condutividade
elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura da água e turbidez devem ser avaliados no
ponto de amostragem. Os dados levantados nas coletas foram dispostos em planilha
Excel e em seguida realizou-se a média aritmética simples para cada análise. Na Tabela
1 foram reunidos os métodos utilizados e suas respectivas unidades.
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Tabela 1 - Representação dos parâmetros físico-químicos e respectivas metodologias.
Parâmetro
pH

Condutividade elétrica

Método
Eletrométrico
Condutimetria

Observação
In loco
In loco

Oxigênio dissolvido

Eletrométrico

In loco

Unidade
N/A
uS.cm-1
mg.L-1

Nitrogênio amoniacal

Eletrodo seletivo

APHA

mg.L-1

Fonte: Autor, 2019.

No ponto de amostragem – Saída nascentes do Mindu, verificou-se que em suas
proximidades foi construído um bueiro que lança esgoto in natura diretamente nas
águas do córrego. Foi identificado ainda o lançamento de resíduos sólidos em seu
leito, conforme Figura 4. Tais fatos foram verificados na coleta do mês de outubro de
2017.
Figura 4 – À esquerda ponto de saída da nascente do Mindu, à direita indicado pela
seta azul o bueiro encontrado na saída das águas da nascente, a seta vermelha identifica
a presença de resíduos sólidos lançados nas águas.

Fonte: Autor, 2019.

Na coleta do mês de janeiro de 2018, foi verificado no ponto de amostragem do
conjunto Petros, que um fragmento de floresta foi removido das margens do igarapé
neste ponto. Tal condição propiciou condições de assoreamento sobre o leito do córrego
conforme Figura 5 e agravou as condições de oxigênio dissolvido e condutividade
elétricas neste trecho.
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Figura 5 – Derrubada de árvores e assoreamento foram identificados na coleta do mês
de janeiro de 2018 no ponto de amostragem do conjunto Petros.

Fonte: Autor, 2019.

2.2 Resultados e Discussão
2.2.1 Aspectos Qualitativos das Águas
Excetuando-se às águas da saída das nascentes cuja amostra apresentou-se na
cor escura, sem odor característico e aspecto de condições naturais, com vegetação
ciliar e curso preservado, os demais pontos as águas apresentaram-se cor marrom
esverdeada, forte odor desagradável, diversos pontos com remoção da remoção da
mata ciliar e trechos assoreados, como Avenida Autaz Mirim e Itaúba, conjunto Petros,
Novo Aleixo, SESI e Parque dos bilhares.
No ponto de amostragem do Parque Municipal do Mindu, no médio curso foi
identificado grande quantidade de resíduos sólidos acumulados no córrego, o mesmo
por estar localizado no centro do igarapé recebe todo o lixo proveniente dos bairros a
montante e carrega para os demais pontos do córrego todo o lixo acumulado. No ponto
de amostragem do Novo Aleixo as águas apresentaram características turvas e grande
quantidade de areia em seu curso, provavelmente relacionados ao assoreamento
do curso neste ponto. O ponto localizado no Parque dos Bilhares e conjunto Petros
apresentaram odor forte e desagradável, provavelmente relacionados ao lançamento
de esgoto in natura no córrego. Os pontos de amostragem UEA/EST e Passeio do
Mindu possuem vegetação comprometida, pois são canalizados em seu curso por
pedra e concreto nas margens. Às águas nestes pontos por estarem localizadas do
médio para o baixo curso do córrego ganham velocidade e carregam os poluentes para
a foz, chegando ao ponto de amostragem São Jorge, e posteriormente sendo diluídos
em parte pelo rio Negro.
2.2.2 Características Físico-químicas
Verificou-se através dos resultados obtidos por Melo et al. (2005) que o pH
nas nascentes apresentou características ácidas com média de 3,2 a 5,6. Na avaliação
de Melo et al. (2005) de áreas impactadas por fontes antrópicas no conjunto Petros e
Parque Municipal do Mindu, o pH apresentou oscilação para valores de até 7,2. Nas
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médias da condutividade elétrica de Melo et al. (2005) as faixas obtidas foram de até
267 uS.cm-1.
O parâmetro condutividade elétrica para este estudo conforme gráfico na Figura
6 (à direita), os menores valores foram encontrados no ponto de amostragem saída
nascentes do Mindu, todavia os resultados de 50 até 100 uS.cm-1 já é um indicativo que
os resíduos sólidos e esgoto lançados nas águas já denota caso não haja preservação, o
inicio de comprometimento do trecho.
Figura 6: À esquerda (gráfico do pH) e a direita gráfico da condutividade elétrica.

Fonte: Autor, 2019.

Para os demais pontos de amostragem que estão localizados em áreas de
ocupação urbana, os valores obtidos foram de até 423 uS.cm-1, o que é um forte
indicativo de lançamento de efluentes domésticos e industriais no córrego, haja visto
que a presença de resíduos sólidos é fortemente conotada pelas fontes de poluição
dispostas sobre as águas, com presença destacável de resíduos sólidos sobre diversos
pontos do córrego, identificação de lançamentos de esgotos domésticos, presença de
sedimentos depositados no fundo do córrego por assoreamento.
O oxigênio dissolvido o obtido por Melo et al. (2005) apresentou pontos de forte
ocupação antrópica como característica dos baixos teores de oxigênio dissolvido onde
encontrou-se valores de <2,38 uS.cm-1. Confrontando estes resultados com os valores
obtidos no igarapé do Mindu verificou-se que as águas de proximidades das nascentes,
com águas de características escuras e apresentando-se em condições naturais, o pH
apresentou-se em condições levemente ácido com valores de até 6,6. Nos demais
pontos de coleta, os resultados mostraram médias de até 7,2.
As médias para oxigênio dissolvido foram encontradas para a água da saída das
nascentes o valor de até 3,88 mg.L-1. Os outros pontos de amostragens apresentaram
teor de oxigênio dissolvido de <2,80 mg.L-1. O menor valor encontrado para o teor
de oxigênio dissolvido foi no ponto de amostragem do conjunto Petros com valor de
0,16 mg.L-1 em outubro de 2017 conforme gráfico da Figura 6 (à esquerda). Melo et
al. (2005) destacou que os menores valores do oxigênio dissolvido na área de estudo
(Igarapé do Quarenta e Mindu) estão relacionadas à decomposição da matéria orgânica
proveniente de despejo industrial e esgotos domésticos.
Para o parâmetro nitrogênio amoniacal os valores oscilaram de 1,14 mg.L-1 nas
águas da saída das nascentes até 10,9 mg.L-1 obtidos no conjunto Petros conforme
gráfico da Figura 7.
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Figura 7 – À esquerda gráfico do teor de oxigênio dissolvido e a direita gráfico do
parâmetro de nitrogênio amoniacal.

Fonte: Autor, 2019.

Os altos valores podem estar relacionados ao lançamento de resíduos domésticos
e industriais lançados no leito do igarapé, haja visto que a presença de nitrogênio
na forma amoniacal é oriundo da fonte de excretas nitrogenadas, e urina conforme
destacou Emerson et al. (1975), além de estar relacionada ao lançamento de efluentes
industriais.
A grande dificuldade para oxidação de nitrogênio e fosforo em córregos e lagos
reside na capacidade de espécies de algas utilizarem estes compostos como nutrientes e
promoverem o fenômeno da eutrofização do córrego, pois através deste alimento haveria
um aumento exponencial das algas e microrganismos presentes. Consequentemente
com menos oxigênio dissolvido, pois as algas reduziriam a passagem de luz na zona
límnica, prejudicando dessa forma a vida aquática e fotossintética do meio.
2.2.3 Comparação de Parâmetros Físico-químicos entre autores com estudos em
igarapés da zona urbana de Manaus-AM.
Buscou-se comparar estes resultados obtidos no igarapé do Mindu em 2017
e janeiro de 2018 com os trabalhos obtidos sob influência antrópica de igarapés de
bacias hidrográficas da zona rural (Tarumã) e zona urbana de Manaus-AM (Quarenta
e Mindu), além de discorrer ao que foi discutido por Pinto et al. (2009) que classificou
o rio Negro através de suas características naturais, a microbacia do Tarumã como
característica de moderada influência antrópica, pois destacou que seus tributários,
como o igarapé Acará, cujas nascentes se encontram em área de proteção, a reserva
Adolpho Ducke, ainda estão preservadas, mas grande parte dos demais tributários,
entre eles os igarapés Bolívia e Matrinxã, se encontram em processo de degradação
causada por efluentes domésticos e pelo aterro controlado da cidade, segundo estudos
de Barroncas (1999) e Santos et al. (2006).
Conforme Pinto et al. (2009) a zona urbana dos Igarapés Quarenta e Mindu
foram classificados como possuindo forte influência antrópica em virtude da grande
densidade populacional e de atividades industriais no seu entorno. São comparados
neste os trabalhos desenvolvidos por; Melo et al. (2005) que avaliou a microbacia do
Tarumã, Mindu e Quarenta; Elias e Silva (2001) com limites nos Igarapés do Quarenta
e Mindu; Pinto et al. (2009) com trabalho ons Igarapés do Quarenta e Mindu, Souza
Filho (2017) que obteve resultados na microbacia do Tarumã, em confronto com
os resultados obtidos neste trabalho realizado no igarapé do Mindu da saída das
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nascentes até suas foz com resultados de 2017 e janeiro de 2018. Dentre os resultados
dispostos na Tabela 2 é possível destacar aspectos físico-químicos alterados nas águas
e relacionados a influência antrópica conforme discussão de Pinto et al. (2009).
Tabela 2 - Comparação dos valores de pH, Condutividade elétrica (uS.cm-1), Oxigênio
dissolvido (mg.L-1), Nitrogênio amoniacal (mg.L-1) em ambientes; naturais (1), sob
moderada influência antrópica (2) e sob forte influência antrópica (3), em Manaus-AM.

*características naturais (1); **moderada influência antrópica (2); ***forte influência antrópica (3).
Fonte: Autor, 2019.

Sob a ótica da classificação levantada por Pinto et al. (2009), vemos que os
menores resultados de pH foram obtidos para áreas de nascentes, principalmente as
localizadas em zona rural, em áreas de fragmentos florestais e de preservação por
decretos municipais como as Áreas de Preservação Permanente (APP). Os resultados
indicaram acidez das águas (pH<7,0), reforçado por Melo et al (2005) com pH entre
3,2 a 5,6, por Pinto et al (2009) com pH oscilando entre 4,8 a 6,9, por Elias e Silva (2001)
com pH entre 5,7 a 6,5, e também por este trabalho cujo pH obtido foi de até 6,7 para às
águas da saída das nascentes, o que condiz com a característica dos rios amazônicos e
tributários que possuem coloração de águas escuras, possuindo características ácidas
conforme descreve Walker (1995). Os resultados para a microbacia do Tarumã obtidos
por Melo et al. (2005) e por Souza Filho (2017), verificou-se que as águas apresentaram
pH de características ácidas (pH<7,0), baixa condutividade elétrica e altos teores de
oxigênio dissolvido, o que indica que as águas apresentam suas características naturais.
Em análise dos pontos que se encontram na zona urbana de Manaus e sob forte
influencia antrópica, haja visto problemas decorrentes de ausência de tratamento e
coleta de esgoto em diversos trechos, ocupação das margens dos igarapés, crescimento
populacional desordenado, lançamento de efluentes industriais sem fiscalização, além
da falta de sensibilização ambiental da população que lança seus resíduos sólidos
sobre as águas, vem a agravar o problema da poluição e contaminação destes trechos
urbanos. Os resultados indicam que houve alteração do pH para a faixa básica (pH>7,0),
alta condutividade elétrica, com Pinto et al. (2009) e Melo et al. (2005) constatando
respectivamente valores de até 593,0 uS.cm-1 e 267,0 uS.cm-1, além de verificar-se neste
trabalho valores médios de 250 uS.cm-1 até 423 uS.cm-1 obtidos em diversos pontos de
coleta e em meses distintos.
Avaliando os resultados para o parâmetro nitrogênio amoniacal verifica-se que
os resultados obtidos neste trabalho entre 1,14 mg.L-1 até 10,9 mg.L-1 assemelham-se
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aos obtidos por Pinto et al. (2009) que oscilaram entre 1,12 mg.L-1 até 9,25 mg.L-1, além
de estarem próximos aos de Elias e Silva (2001) cuja variação esteve 0,1 mg.L-1 até 8,0
mg.L-1.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os pontos de forte influência antrópica, verifica-se que os resultados
obtidos neste estudo nos pontos da saída das nascentes até a foz do Igarapé do Mindu,
vem a corroborar com os resultados obtidos pelos diversos autores elencados, tendo
em vista que a oscilação apresentada nos parâmetros avaliados apresenta grande
incidência de transporte de carga de poluentes e contaminantes orgânicos haja visto
os altos valores obtidos de pH de 6,7 a 7,2; condutividade elétrica de 62-423 uS.cm-1;
nitrogênio amoniacal de 1,14-10,0 mg.L-1 e baixos valores de oxigênio dissolvido
oscilando de próximos de zero a 3,88 mg.L-1.
Os resultados obtidos da saída das nascentes até a foz do igarapé do Mindu
neste estudo indicam forte influência antrópica sobre as águas destes pontos, além
de levantar a percepção de que nos trabalhos desenvolvidos de 2001 até 2017 não
houve grandes alterações na qualidade da água dos trechos urbanos (Mindu) e que
em alguns pontos verifica-se que há parâmetros indicando manutenção da poluição e
contaminação das águas como; a concentração de oxigênio dissolvido que se apresentou
em vários pontos próximo de zero, a incidência de nitrogênio amoniacal, pH na
faixa básica (pH>7,), alta condutividade elétrica, identificação de trechos assoreados,
lançamento de esgoto in natura nas águas, lançamento de resíduos sólidos em área
de nascentes, e remoção da mata ciliar; tais parâmetros são indicativos da presença
de esgotos domésticos, lançamentos de efluentes industriais e potencial agentes de
proliferação de algas, vírus, bactérias e demais agentes microbiológicos sensíveis aos
compostos químicos à base de nitrogênio e fósforo.
A cidade de Manaus paradoxalmente alia a abundancia das águas em um lado,
com poluição e contaminação de suas águas urbanas de outro. A presença de nitrogênio
e outros nutrientes nas águas como, por exemplo, fósforo, associados com a remoção
da vegetação das margens destes cursos pode brevemente mudar a característica dos
trechos mais lênticos de seus igarapés, pois é o ambiente propício para proliferação de
algas, mosquitos, microrganismos, e também para provocar a morte completa da vida
aquática e fotossintética de alguns trechos por anóxia nas águas, podemos citar como
exemplo o ponto de amostragem no conjunto Petros que apresentou nesta avaliação
teores de oxigênio dissolvido de <1,0 uS.cm-1.
Nos estudos elencados de 2001, 2005, 2009 e 2017, com destaque para o principal
rio urbano (igarapé do Mindu), que corta toda a cidade e também é o maior, não houve
preservação das características naturais das águas, pois, os resultados refutam qualquer
politica de preservação ambiental das águas, ou de melhoria da qualidade, pois, além
de indicarem manutenção de suas características, ou seja, visivelmente poluídas por
fonte antropogênica, isso já há exatos 17 anos, apenas destacado por estes estudos.
É notório que deve haver trabalhos de sensibilização ambiental pelos poder
público na área do ponto localizado na saída das nascentes do Mindu, em virtude das
águas possuírem ainda características naturais, e ainda mais agravante deste ponto de
amostragem estar a poucos metros do Parque Nascentes do Mindu, administrado pela
Prefeitura de Manaus.
Somado a estas ações deve estar entre os objetivos o aumento da capacidade
de coleta e tratamento de esgoto da cidade, fiscalização dos lançamentos industriais,
realização do replantio da mata ciliar nas margens dos trechos impactados e
manutenção das que possuem, desassorear os trechos com leito comprometido, além
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de alçar trabalhos de educação ambiental para conscientizar a população da cidade
de Manaus sobre a importância da preservação dos recursos hídricos da cidade, não
apenas os que ficam localizados em área protegida, mas todo e qualquer trecho.
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FRAGILIDADEAMBIENTALPOTENCIALEEMERGENTENABACIAHIDROGRÁFICA
RIO ARICANDUVA, NO MUNCÍPIO DE SÃO PAULO/BR
Nayara Rodrigues da Silva1
Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia2
Eixo: 3. Bacias Hidrográficas como categoria de análise e gestão
1. INTRODUÇÃO
A cidade de São Paulo e toda a área ao seu entorno, denominada Região
Metropolitana, apresentava originalmente uma rica rede de drenagem. Ao longo da
história da formação de São Paulo a partir de 1554, os rios e córregos foram fundamentais para sua expansão (utilizados principalmente para navegação, abastecimento, , atividades domésticas e lazer) e as bacias hidrográficas dos Rios Tamanduateí,
Pinheiros e Aricanduva – afluentes do Rio Tietê – foram palco e cenário para a expansão da cidade que temos hoje. Porém, ao longo das transformações de uma São
Paulo “colônia para a cidade industrial”, ainda que as planícies fluviais ainda sejam
utilizadas como caminho para a mobilidade urbana, sendo chamadas de avenidas de
fundo de vale (Av. do Estado que corresponde ao Rio Tamanduateí e Av. Aricanduva
que corresponde ao Rio de mesmo nome) ou avenidas marginais (Marginal Pinheiros
e Tietê), os rios e córregos com sua morfologia natural tornaram-se empecilhos para a
expansão da mancha urbana e logo seus traçados e curvas naturais foram modificados
em prol do consolidação da urbanização.
Atualmente, São Paulo é dividida em cinco grandes zonas (ou porções), e temos
nessa configuração a zona oeste, zona central, zona sul, zona norte e zona leste.
A estruturação socio-territorial da zona leste se desenvolveu de forma contigua,
no qual uma série de núcleos se espalharam ao longo do caminho que ligava São Paulo
ao Rio de Janeiro, através da antiga ferrovia Central do Brasil no final do século XIX
(ROLNIK; FRÚGOLI JR, 2001).
Assim, a incorporação da zona leste à mancha urbana da cidade de São Paulo
ocorreu tardiamente em relação à outras zonas da cidade, porém a mesma lógica de
uso e ocupação da terra fora empregada, sendo orientada a partir dos canais fluviais e
morfologias da bacia hidrográfica.
À medida que a mancha urbana da cidade de São Paulo se desenhou à leste em
direção a bacia hidrográfica Rio Aricanduva acabou intensificando as transformações
nas vertentes, córregos, rios, várzeas, colinas e morros afim de facilitar a construção
de loteamentos, vias e obras de mobilidade. Tais obras de engenharia alteraram
drasticamente o relevo, os solos e a rede de drenagem.
Este trabalho direciona suas investigações para a determinação da Fragilidade
Ambiental Potencial e Emergente na Bacia Hidrográfica do Rio Aricanduva, situada
na zona leste da cidade de São Paulo/SP, utilizando a metodologia apresentada por
Ross (1994) e Moroz-Caccia Gouveia & Ross (2019).
1
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2. DESENVOLVIMENTO
A adoção da bacia hidrográfica como objeto de estudo, fundamenta-se na
abordagem sistêmica. Logo, entendemos a bacia hidrográfica como um sistema aberto,
constituído por subsistemas (conjuntos interflúviais, planícies e canais fluviais), no
qual o equilíbrio dinâmico, em termos hidrogeomorfológicos, depende do ajuste entre
formas, materiais e processos (MOROZ- CACCIA GOUVEIA, 2010).
A Bacia Hidrográfica Rio Aricanduva está localizada na zona leste do município
de São Paulo (figura 1), sendo sua área de drenagem aproximadamente 100,4 km². A
cobertura e uso são predominantes urbanizadas, com poucos fragmentos de vegetação
nativa e reflorestamentos. A figura 1 apresenta o mapa com a localização da bacia
hidrográfica e os bairros que a compõem. Engloba 11 bairros de quatro subprefeituras
distintas conforme se observa na Tabela 1.
Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica Rio Aricanduva

Tabela 1: Demografia dos bairros localizados na área da Bacia Hidrográfica do Rio
Aricanduva.
Subprefeitura
Penha

Bairros

Penha
Vila Matilde
Tatuapé
Itaquera
Cidade Líder
Parque do Carmo
São Mateus
São Mateus
São Rafael
Iguatemi
Aricanduva
Aricanduva
Vila Formosa
Vila Carrão
Fonte: IBGE (2010); Org.: Silva, N. R. (2019).

População
117.691
98.173
75.481
130.255
69.630
158.533
151.017
126.645
92.982
89.927
71.366

Densidade demográfica (hab/
km²)
104,15
110,31
92,05
127,7
45,21
121,95
114,41
64,61
140,88
126,82
95,15
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2.1 FRAGILIDADE AMBIENTAL EMERGENTE E POTENCIAL
De acordo com Ross (1995), a análise empírica da fragilidade ambiental é
resultado do estudo integrado das características do meio físico (feições do relevo,
tipos de solos, cobertura e uso da terra). Ross (1994), propões novos critérios para
delimitar unidades ecodinâmicas estáveis ou instáveis, a partir dos estudos de Tricart
(1997).
As “Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente ou
Unidades de Fragilidade Emergente”, são aquelas em que a ação antrópica modificou
intensamente os ambientes naturais através dos desmatamentos e práticas de atividades
econômicas diversas, com vários graus de instabilização e são classificadas entre
muito fraca à muito forte; já as “Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial
ou Unidades de Fragilidade Potencial”, são áreas em equilíbrio dinâmico não afetadas
pela ação antrópica, encontrando-se em seu estado natural, com graus de instabilidade
a classificação é a mesma (AMARAL & ROSS, 2009).
Para a determinação da Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente da Bacia
Hidrográfica Rio Aricanduva utilizou-se mapas intermediários (formas de relevo,
clinográfico, pedológico e de uso e cobertura da terra) e após a análise ponderada dos
mapas intermediários, obteve-se os mapas de fragilidade.
2.2. MAPAS INTERMEDIÁRIOS
MAPA PEDOLÓGICO
Para a elaboração do mapa pedológico da área de estudo foram utilizados como
base o Mapa Pedológico do estado de São Paulo de Rossi (2017) e o mapa geotécnico
disponibilizado pelo DataGEO (Sistema Ambiental Paulista).
Figura 2: Mapa de solos
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MAPA DE USO E COBERTURA DA TERRA
Para a elaboração do mapa de uso e cobertura da terra (Figura 3) foram utilizados
o shapefile da área de estudo e imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth.
Figura 3: Uso e cobertura da terra

MAPA DE DECLIVIDADES
Para a elaboração do mapa de declividade (Figura 4) foram utilizadas imagens
SRTM disponibilizadas pela EMBRAPA e o mapa foi gerado utilizando-se a ferramenta
Slope do software ArcGis 10.3.
Figura 4: Mapa de declividade.
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MAPA DE ELEMENTOS DAS FORMAS DE RELEVO
Moroz-Caccia Gouveia & Ross (2019), nos alertam que a morfologia do relevo é
fator determinante para a identificação de Unidades de paisagem e para a análise das
dinâmicas relacionadas à erosão e demais processos naturais.
Seguindo a proposta apresentada pelos autores, o mapa de elementos de
rmas do relevo (Figura 5) foi elaborado a partir dos dados de provenientes do radar
SRTM através do aplicativo on-line (http://sil.uc.edu/geom/app) que s baseia na
metodologia dos geomorphons de Jasiewicz& Stepinski (2013).
Figura 5: Mapa de elementos das formas de relevo

A metodologia proposta por Ross (1994), apresenta ainda parâmetros e valores
de fragilidade para cada componente das variáveis envolvidas na análise, respeitando
as especificidades de cada área de estudo.
FRAGILIDADE AMBIENTAL
Após a elaboração dos mapas intermediários mencionados anteriormente
efetuou-se a análise ponderada dos mesmos, através da ferramenta Weighted overlay
(Spatial Analyst tools) do ArcGIS10.3. A atribuição de pesos de importância relativa
das variáveis foi feita acordo com a Moroz-Caccia Gouveia e Ross (2019), conforme se
apresenta no fluxograma de produção dos mapas de fragilidade na Figura 6.
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Figura 6: Produção de mapas de fragilidade

Fonte: Moroz-Caccia Gouveia & Ross (2019).

Num primeiro momento, gerou-se um mapa de fragilidade do relevo,
resultante da correlação entre a declividade e os elementos de forma do relevo
(Figura 7).
Figura 7 – Mapa de Fragilidade do relevo
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A Figura 8 apresenta o gráfico de distribuição dos níveis de Fragilidade do
Relevo.
Figura 8: Gráfico de distribuição dos níveis de Fragilidade do Relevo.

Observa-se que predominam o nível Médio e Alto, o que indica que o relevo
por si só já apresenta susceptibilidade à erosão. Observa-se também que 10% da bacia
hidrográfica apresenta áreas susceptíveis à inundação.
O Mapa de Fragilidade Potencial (Figura 9) é o resultado da correlação entre a
variável relevo (Mapa de Fragilidade do Relevo, e a variável solos, que representa o
diagnostico ambiental sem intervenção da ação antrópica, levando em consideração
somente os aspectos do meio físico.
O Mapa de Fragilidade Emergente (Figura 10) é o resultado da correlação entre
o Mapa de Fragilidade Potencial (com peso de 50%) e a variável uso e cobertura da
terra (com peso de 50%), representando assim o diagnóstico ambiental levando em
consideração diversos usos e cobertura da terra.
A Figura 11 apresenta uma comparação entre os níveis de Fragilidade Potencial
e Emergente.
Figura 9: Mapa de Fragilidade Potencial
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Figura 10: Mapa de Fragilidade Emergente

Figura 11: Comparação entre a Fragilidade Potencial e Emergente

Ao analisar os Mapas de Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente, fica
claro como as intervenções e ações antrópicas potencializam a fragilidade ambiental
da Bacia Hidrográfica Rio Aricanduva, pois observa-se um aumento considerável de
áreas com níveis de fragilidade Alta no mapa de Fragilidade Emergente, enquanto no
Mapa de Fragilidade Potencial predominam áreas com os níveis Médio.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se os modelos produzidos, a área em estudo foi diagnosticada
como de Alta e Média fragilidade emergente, o que indica a susceptibilidade para
ocorrência de processos erosivos, considerando-se as características naturais, bem
como os atuais usos e coberturas da terra. Importante também destacar que 10% da
área apresenta susceptibilidade à inundações, pois correspondem às áreas de planície
fluvial.
No Mapa de Fragilidade Emergente destaca-se o papel da cobertura florestal
para a estabilidade no ambiente, reduzindo a área de fragilidade potencial média e alta
para o nível de fragilidade emergente baixo, conforme se observa na margem direita
do médio curso do Rio Aricanduva. Os mapas produzidos permitiram a identificação
de áreas prioritárias para a preservação e conservação ambiental, principalmente
em áreas próximas aos cursos d’água, que são de grande susceptibilidade natural à
inundações e ou nas áreas que correspondem à vertentes côncavas, ou ainda áreas
vinculadas aos declives mais elevados e com solos pouco desenvolvidos da região,
mais susceptíveis à erosão.
A metodologia proposta por Ross (1994) e por Moroz-Caccia Gouveia & Ross
(2019), evidenciam que os produtos cartográficos finais foram capazes de apresentar um
panorama ambiental de maneira prática, constituindo-se, portanto, em uma excelente
ferramenta para elaboração de diagnósticos. Assim, auxiliando no planejamento
sustentável das cidades e municípios, a partir da adoção de bacias hidrográficas como
categoria de análise.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO JARU/RO
Valério Magalhães Lopes1
Lucas Vazquez Sityá2
Deilton Wellington Ribeiro Nogueira3
Nara Luisa Reis de Andrade4
Ana Cristina Strava Correa5
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas são áreas de captação natural da água precipitada, formadas por um conjunto de superfícies e vertentes e uma rede de drenagem que conduz a água para um único ponto, conhecido como exutório (TUCCI, 2004; FURLAN et
al., 2007). No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL,
1997) define a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e gestão de recursos
hídricos. Destarte, torna-se importante para gestores e pesquisadores a compreensão
do conceito de bacia hidrográfica e de suas subdivisões (CAZULA; MIRANDOLA,
2010).
Para Jensen (2011), caracterizar uma bacia hidrográfica significa apresentar no
espaço e no tempo os principais aspectos socioambientais, possibilitando assim
uma visão abrangente dos principais usos dos recursos hídricos e do solo na bacia,
a identificação e espacialização dos principais elementos que mais se destacam na
situação atual, assim como as suas tendências evolutivas.
A caracterização morfométrica da bacia é um dos primeiros procedimentos
executados em análises hidrológicas ou ambientais, por facilitar o entendimento da
dinâmica ambiental local e regional, além de trazer informações para a previsão de
fenômenos como enchentes, inundações e erodibilidade (VILLELA & MATTOS, 1975;
CARDOSO et. al., 2006; TEODORO et al., 2007).
A morfometria da bacia hidrográfica pode ser obtida com base em informações
de relevo, utilizando sistemas de informação geográfica (SIG) (OLIVEIRA et al., 2010a),
que de acordo com Colombo (2010) reduz o tempo de levantamento de informações
quando comparado a avaliação manual de mapas topográficos, além de que, diversos
estudos vêm sendo desenvolvidos com a finalidade de analisar, comparar, e ou atualizar
informações de superfície terrestre por meio de dados da Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) (ALCARAZ et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010b; ELESBON et al., 2011;
FERREIRA et al., 2012).
Assim, este trabalho objetivou caracterizar a morfometria, as características
físicas e os principais usos e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Jaru,
utilizando-se das técnicas de geoprocessamento de forma a fornecer dados para o
planejamento e gestão de bacias hidrográficas do Estado de Rondônia.
1
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2
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4
Universidade Federal de Rondônia (naraluisar@unir.br),
5
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2 DESENVOLVIMENTO
2. 1 Material e Métodos
2.1.1 Localização da área de estudo
O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Jaru (Figura 1), localizada na
região central do estado de Rondônia, entre os paralelos de 10° a 11°15’ de latitude sul
e os meridianos de 62° a 63°15’ de longitude oeste de Greenwich, tendo a nascente de
seu rio principal (JARU), dentro da terra indígena dos Uru-Eu-Waw-Waw, no Parque
Nacional Pacaás Novos, e seu exutório no encontro do rio Jaru com o rio Ji-Paraná/
Machado, perfazendo delimitações com as seguintes bacias hidrográficas: Alto rio
Jamari, Rio Machadinho, rio Urupá, Médio e Alto rio Machado.
A bacia do rio Jaru abrange uma área total de 7.257,54 km² e ocupa o território
de nove municípios: Jaru, Theobroma, Vale do Paraíso, Governador Jorge Teixeira,
estas com sede localizada dentro da bacia. Ainda com representatividade na bacia,
porém apenas com parcelas da área rural, fazem parte Mirante da Serra, Nova União,
Ouro Preto do Oeste, e ainda Cacaulândia e Ariquemes, porém estes dois últimos com
área inexpressível.
Figura 1 - Mapa de localização da bacia do rio Jaru.

2.1.2 Processamento do modelo digital de elevação, características morfométricas e
do uso e ocupação da bacia
Para a caracterização da bacia do rio Jaru, foi realizado o levantamento de dados
secundários em relatórios técnicos, artigos científicos e bases de dados através de
arquivos do tipo shapefile. Na tabela 1 podemos observar as fontes utilizadas para cada
mapa temático.
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Tabela 1. Temas dos mapas com suas respectivas fontes e datas de informação.

Para processar as imagens SRTM e gerar os mapas temáticos e dados morfométricos,
utilizou-se o programa computacional ArcGIS Desktop 10.5 Student Trial, com sistema
de coordenadas DATUM SIRGAS 2000, sendo que para a classificação de ordem do rio
principal utilizou-se a função Strahler do programa QGIS 2.18, que adota a metodologia
de (Strahler), 1957. As características morfométricas da bacia foram calculadas pelas
equações propostas por Villela e Mattos (1975).
2.2 Resultados e discussões
2.2.1 Caracterização morfométrica
Na tabela 2 são apresentados os resultados das características morfométricas calculadas
para a bacia do rio Jaru.
Tabela 2. Características morfométricas da bacia do rio Jaru.
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A bacia do rio Jaru apresenta fator de forma de 0,33, coeficiente de compacidade
de 7,38 e índice de circularidade de 0,29, indicando que a mesma tem forma alongada
e não está sujeita a enchentes em condições normais de pluviosidade.
Resultados semelhantes foram encontrados nas microbacias dos rios D’Alincourt
(Rolim de Moura - RO), Bananeiras (Seringueiras - RO) e Conceição (São Francisco do
Guaporé - RO) (SILVA, 2017; JOHEM et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2017), demonstrando
que essa é uma característica da região, influenciada pelo tipo de relevo predominante
no estado de Rondônia (CPRM, 2010).
A bacia do rio Jaru possui uma densidade de drenagem pobre, pois o índice
encontrado foi de 0,68 Km/Km2, bem semelhante aos índices encontrados de 0,79 km/
km2 para a bacia do Tarumã-Açu e 0,78 km/km2 e para a do Puraquequara, na região
de Manaus (COSTA et al, 2013).
2.2.2 Caracterização geológica
O estado de Rondônia abrange a porção sul-ocidental do Cráton Amazônico,
apresentando registros de uma evolução geológica policíclica, resultando em um
substrato rochoso. De acordo com Mott Mcdonald (2018) o estado de Rondônia esta
localizado em duas províncias principais: Rondônia-Juruena de idade entre 1,82 - 1,42
Ga e Sunsás, de idade 1,45 - 0,90 Ga, sendo esta última preponderante no território
do estado. Na bacia do rio Jaru, conforme pode ser observado na figura 2, tem-se
predominância da formação do complexo Jamari, porém outras formações também
são encontradas na bacia, são elas: Alto Candeias, Arenito, Igarapé Lourdes, Palmeiral,
Quatro Cachoeiras e Serra da Providência.
Figura 2 - Mapa geológico da bacia do rio Jaru.

2.2.3 Caracterização geomorfológica
O relevo do Estado de Rondônia é composto basicamente por planícies
e planaltos baixos, esses possuem, em média, altitudes que variam entre 90 a 1000
metros em relação ao nível do mar. Desse modo, o tipo de relevo que predomina no
território varia de 100 a 600 metros, em aproximadamente 94% de toda área estadual, o
restante atingem elevações superiores a 600 metros. No entanto, o relevo apresentado
é constituído por quatro unidades geomorfológicas: Planície Amazônica, Setentrional
do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Paacás Novos e Vale do GuaporéMamoré (CPRM, 2010).
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No estado de Rondônia, destacam-se os seguintes padrões geomorfológicos:
planícies de inundação, baixadas fluviolacustres e terraços fluviais das várzeas dos
rios Madeira-Mamoré-Guaporé; tabuleiros de terra firme, sustentados por coberturas
neógenas, em parte laterizadas; superfícies aplainadas sobre o embasamento
précambriano; planaltos e serras modelados em coberturas plataformais ou litologias
mais resistentes à erosão. Esses ambientes estão submetidos a um regime climático
quente e úmido, com formação de solos profundos e quimicamente pobres que
permitem a formação de paisagens, em geral, monótonas, recobertas em quase sua
totalidade por vegetação florestal (CPRM, 2010).
Na figura 3 pode-se observar que a altitude na região da bacia do rio Jaru
predomina com elevações entre 101 a 243 metros.
Figura 3 - Mapa de elevações na bacia rio Jaru.

2.2.4 Caracterização do solo
Na figura 4 pode ser observado que na bacia do rio Jaru existem os seguintes tipos de
solos: Argissolos Vermelhos Amarelos distróficos, Argissolos Vermelhos eutróficos,
Latossolos Vermelho-Amarelo distróficos, Neossolos litólicos eutróficos, Neossolos
Quartzarenicos Orticos. De acordo com o Relatório final do Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Estado de Rondônia (SEDAM, 2018), revela-se que estes tipos de solo tem
alta aptidão para produção agrícola e pastagens.
Figura 4 - Principais tipos de solos na bacia rio Jaru.
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2.2.5 Caracterização dos aquíferos
Assim como é importante ter dados dos recursos hídricos superficiais, com os
subterrâneos não é diferente, pois são importantes reservas, imprescindível para o
desenvolvimento de qualquer região. Conforme pode ser observado na figura 5, na
bacia do rio Jaru ocorre a predominância do Domínio Fraturado Norte, região com
rochas cristalinas / metamórficas (SEDAM, 2018).
O aproveitamento desses recursos hídricos ocorre a partir de poços tubulares de
até 150 m de profundidade; porém Morais (1998) recomenda que se faça a perfuração,
a uma profundidade máxima de 100 m, já que a grande maioria das “entradas” de
água está situada até essa profundidade.
Há dois poços cadastrados na bacia do rio Jaru (figura 5). Um localizado no
limite geográfico do município de Governador Jorge Teixeira, do tipo tubular, com 100
m de profundidade e vazão de 8,8m3/s, destinado para fins industriais, de propriedade
da empresa Laticínios Canaã LTDA. O segundo localizado no limite geográfico do
município de Vale do Paraíso do tipo tubular equipado, com 97 m de profundidade e
vazão de 36 m3/s, destinado para fins industriais, de propriedade da empresa Yolat
Indústria e Comércio de Laticínios LTDA. Figura 5 - Aquíferos e poços cadastrados no
SIAGAS dentro do limite geográfico da bacia rio Jaru.
Figura 5 - Aquíferos e poços cadastrados no SIAGAS dentro do limite geográfico da
bacia rio Jaru.

2.2.6 Caracterização do uso e ocupação do solo
O estado de Rondônia tem como principal atividade econômica a agropecuária,
a qual é responsável pelo desmatamento dos redutos florestais remanescentes e
contaminação do solo e corpos d’água locais (SEDAM, 2018).
Na figura 6 e tabela 3, fica evidente que a pastagem (pecuária de corte e leite),
predomina sobre os demais usos. A agropecuária se faz a principal atividade econômica
na bacia do rio Jaru, com destaques para a produção de café, banana, cacau, arroz,
milho, feijão e mandioca. Porém o forte do agronegócio na região é a pecuária, em
especial a leiteira (IBGE, 2010).
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Figura 6 - Mapa dos principais uso e ocupação do solo na bacia do rio Jaru.

Na tabela 3, observam-se os principais usos na bacia com suas respectivas taxas de
ocupação do solo.
Tabela 3 - Taxa de ocupação do solo conforme os usos na bacia do rio Jaru.

Fonte: adaptado do IBGE, 2010

Sabe-se que a falta de manejo adequado em áreas de intensa atividade
agropecuária, traz problemas ambientais, tais como: o assoreamento de rios, formação
de erosão e a degradação da matéria orgânica do solo, além de, ao longo dos ciclos de
produção, torna-se menor a escala de produtividade de água, principalmente devido
à diminuição da infiltração, ao aumento do escoamento superficial e à redução da
capacidade de seu armazenamento (BOSSIO et al, 2011).
Encontra-se a sede de quatro municípios além de algumas vilas dentro da bacia
do rio Jaru, o que pode acarretar em alguns fatores como: a impermeabilização do
solo; ocupação de áreas de preservação permanente; lançamento de esgoto em locais
inadequados; descarte de resíduos sólidos em locais não apropriados; e diversos outras
questões que afloram com a urbanização da bacia, o que acaba comprometendo outros
usos, além de principalmente ocorrer a diminuição da cobertura vegetal.
De acordo com o censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a população esta disposta na bacia do rio Jaru, conforme tabela 4.
Tabela 4 - Censo demográfico dos municípios localizados na bacia do rio Jaru.
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Tabela 4 - Censo demográfico dos municípios localizados na bacia do rio Jaru.

Fonte: adaptado do IBGE, 2010.

Conforme dados do Atlas de Saneamento Básico (2017), Rondônia possui um
dos piores índices de tratamento de esgoto sanitário, o que não é diferente quanto aos
dados da bacia do rio Jaru, observa-se que os municípios tem condições extremamente
precárias relacionada ao esgotamento sanitário, conforme dados apresentados na
tabela 5.
Tabela 5. Percentual de esgotamento sanitário adequado nos municípios pertencentes
a bacia do rio Jaru.

Fonte: adaptado do IBGE, 2010.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia, diz que a
ocupação e distribuição populacional contribuem com impactos significativos sobre
os recursos hídricos, principalmente devido à inexistência de redes de esgotamento
sanitário nos municípios e o descarte do efluente doméstico diretamente em corpos
d’água (SEDAM, 2018).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) é uma importante
ferramenta para a caracterização de bacias hidrográficas, que por sua vez traz informações relevantes sobre fatores que influenciam o ciclo hidrológico.
A bacia do rio Jaru apresenta densidade hidrográfica pobre, porém tem formato alongado, o que reduz sua susceptibilidade a enchentes sob condições normais de
pluviosidade.
Com a caracterização dos solos da bacia do rio Jaru, pode-se observar a presença
de solos aptos para a exploração agrícola e de pastagens. E isso pode justificar um dos
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principais usos do solo na bacia para estas finalidades, com a agropecuária chegando
a aproximadamente 72% da taxa de ocupação do solo, sendo assim, fica o alerta para
os gestores da bacia, os quais devem urgentemente tomar medidas que ajudem a
recuperar as nascentes e áreas de preservação permanente (APP’s), evitando assim
que venha a se intensificar processos erosivos e de assoreamento dos rios.
Quanto ao desenvolvimento das áreas urbanas encontradas na bacia, o que
chama a atenção o baixo índice de esgotamento sanitário adequado, fato que pode
trazer passivos ambientais graves, como a poluição dos recursos hídricos além de
possíveis doenças de veiculação hídrica.
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USO MÚLTIPLO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: DINÂMICA TERRITORIAL NA
BACIA DO RIO PEDREIRA, NO AMAPÁ
Jodson Cardoso de Almeida1
Ricardo Ângelo Pereira de Lima2
Eixo: Bacia hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
No Amapá, a partir da década de 1970, fragmentos territoriais ou territórios
inteiros de bacias hidrográficas, com nascentes localizadas em áreas de cerrado, vêm
sofrendo intensas modificações causadas por diferentes formas de uso da terra, tais
como platation, agricultura familiar, segunda residência e atividades agroindustriais.
Por consequência da implantação de projeto agroflorestal, cerca de 50% da bacia hidrográfica do rio Pedreira (BHRP) e suas principais nascentes, sofreram profundas e
irreversíveis transformações socioambientais, decorrentes do intenso processo de
conversão de suas áreas nativas, originalmente de cerrado, para florestas plantadas,
isto é, áreas ecologicamente alteradas e ambientalmente impactadas pela silvicultura
de Pinus spp., Eucalyptus spp. e Acácia spp.
A partir de 2002, a porção existente de cerrado da BHRP, onde há maior ocorrência de uso múltiplo do território, principalmente por pequenos agricultores familiares remanescentes de Quilombo, tornou-se palco de outras atividades agroeconômicas, agora relacionadas à agricultura comercial de grãos, ensejando transformações
socioespaciais que resultam em uma nova dinâmica territorial.
Como problemática, o cerrado ainda existente na bacia do rio Pedreira, outrora
julgado como “improdutivo” para o desenvolvimento da agricultura, vem sofrendo
intensos processos de reconfiguração territorial, saindo sobremaneira de seu suposto
estado de inércia produtiva, para uma condição de dinâmica socioespacial, conectado
à lógica de expansão da fronteira agrícola contemporânea na Amazônia. Hipoteticamente, os argumentos agroempresariais e governamentais que justificam e reforçam a
importância da “marcha da soja” sobre o campo amapaense, apoiam-se em presumidos ganhos para o setor rural, com perspectivas de alcance de um desenvolvimento
local (ou regional) que, supostamente, o agronegócio seria capaz de proporcionar.
Frente ao exposto, este trabalho justifica-se pela carência de estudos a respeito
dos diferentes usos e ocupação do solo na BHRP, sobretudo, na porção remanescente
de cerrado, ocupada por monoculturas e comunidades tradicionais, onde ocorre
maior dinâmica de uso múltiplo (<DUM). Desse modo, objetiva-se analisar a dinâmica
territorial da BHRP, no cenário de 2018, a partir do processo de expansão das atividades
extensivas sobre o cerrado remanescente, com características do uso múltiplo de seu
território.
Por se tratar de uma pesquisa que exige uma compreensão das dinâmicas de
transformações territoriais e uso do solo em áreas de cerrado em bacia hidrográfica,
este trabalho foi realizado, utilizando-se o emprego de geotecnologias e de técnicas de
geoprocessamento, convalidação de campo, pesquisa bibliográfica e documental.

1 Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, jodson.almeida@ueap.edu.br,
2
UNIFAP, ricardoangelo_pereira@yahoo.es
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Bacia hidrográfica: conceito, uso e dinâmica territorial
As bacias hidrográficas3 são em sua maioria enfatizadas pela existência de fluxos
d’água, onde se destaca a importância desse elemento para manutenção da vida, haja
vista que a água é um recurso natural essencial para a sobrevivência, substância que
atua, segundo Souza, Rocha e Sobrinho (2016), em todos os componentes bioquímicos
dos seres vivos, imprescindível para a realização da maioria dos fenômenos físicos e
químicos que ocorrem na natureza, considerada, também, objeto representativo de
valores sociais e culturais.
Supervalorizar o elemento hídrico sem estabelecer a devida importância aos
demais recursos naturais (solo, fauna e flora, por exemplo), desqualifica e empobrece
o significado amplo de bacia hidrográfica, restringido sua complexidade a um
simplificado conjunto de redes de drenagem, posto que a interdependência e interação
entre seus elementos, bióticos e abióticos, possibilitam a manutenção da biodiversidade
e a sustentabilidade ecossistêmica do território.
Para Santos (2004, p. 85) “toda ocorrência de eventos em uma bacia hidrográfica,
de origem antrópica ou natural, interfere na dinâmica desse sistema, na quantidade
dos cursos de água e sua qualidade”. Ademais, os limites hidrológicos e topográficos
sempre devem ser considerados, pois, apesar das massas líquidas se encontrarem
delimitadas por divisores de água, as bacias hidrográficas não são sistemas fechados
ou isolados, podendo se comunicar de forma superficial ou subsuperficial.
Figueira (2012, p. 9) afirma que “a bacia hidrográfica é a unidade mais
apropriada para o gerenciamento, a otimização de usos múltiplos e o desenvolvimento
sustentável”, concepção definida a partir da Agenda 214, plano de ação formulado
na ECO/1992. Por essa razão, a compreensão do sistema humano-ambiental ou
sociobiofísico é fundamental para a caracterização e planejamento socioambiental dos
recursos naturais renováveis e não renováveis do território de uma bacia.
Segundo Ojeda (2017, p. 11) “Las cuencas son territorios bien delimitados y
sistemas eficaces. Todas las superficies continentales se organizan en cuencas, no
hay mejor estructura para la planificación ambiental o la ordenación del territorio”5.
Nesse sentido, os processos de produção socioespaciais refletem diretamente nas
mudanças de uso e cobertura do solo, implicando em uma remodelagem da paisagem
e reconfiguração territorial.
É importante frisar que o território sempre está em movimento numa sociedade:
um espaço que se faz, desfaz e refaz continuamente. Esse dinâmico processo dirigido
pela ação do indivíduo viabiliza uma remodelagem das forças produtivas e sociais,
não sem que a capacidade de criação de riqueza, de acordo com Bomtempo (2012), seja
duravelmente atingida, pois o território não é mais visto unicamente como um simples
receptáculo de atividades econômicas, mas gerador, por sua vez, de externalidades.
Desse modo, a partir do avanço do meio técnico-científico-informacional, tão
enfatizado por Santos (1997), surgem novas dinâmicas socioespaciais que reconfiguram
territórios. Tais dinâmicas são quase sempre motivadas por interesses mercadológicos,
geralmente impelidos por uma racionalidade produtivista egocêntrica.
3

Os termos, bacia hidrográfica, bacia fluvial e bacia de drenagem, segundo Oliveira (1980), são sinônimos para designar um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes.
4
Plano de Ação, formulado internacionalmente para ser usado em escala global, nacional e localmente
por organizações do sistema da ONU, a qual o Brasil é signatário, pelos governos e pela sociedade civil,
em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente.
5
“As bacias são territórios bem definidos e sistemas eficazes. Todas as superfícies são organizadas em
bacias, não há melhor estrutura para planejamento ambiental ou a ordenação do território” (OJEDA,
2017, p. 11/ tradução nossa).
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Bomtempo e Sposito (2012) afirmam que para compreender muitas transformações espaciais é importante analisar as dinâmicas territoriais, e para tanto, o melhor
caminho é observar a distribuição dos estabelecimentos e dos arranjos dos circuitos
espaciais da produção e dos círculos de cooperação. Portanto, essas observações auxiliam na análise dos diferentes usos múltiplos que estão em constante movimento e
transformação dentro de uma bacia.
As atividades humanas estão associadas ou estabelecidas sobre a superfície do
terreno, implicando na utilização, direta ou indireta, dos recursos naturais encontrados
em ambientes conservados ou antropizados. Por essa razão, o entendimento dos
reflexos dos fenômenos de uso e ocupação existentes nas bacias é de suma importância,
vez que são territórios que podem ser afetados socioambientalmente, em escalas locais
e regionais.
2.2 Dinâmica territorial e uso múltiplo da BHRP
O Estado do Amapá (AP-Brasil) possui uma dimensão territorial de 142.470,762
km² (IBGE, 2018) constituída por uma rica rede de drenagem, composta por rios e
lagos perenes ou sazonais. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA (VENTURIERI et al, 2017), 5,03% de seu território é formado por cerrado
que corresponde a uma área de 7.172,657 km².
De acordo com o programa de Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE6, o
Amapá possui 34 macrounidades de bacias de drenagem, as quais foram consideradas
a partir de uma compartimentação hidrográfica realizada em escala cartográfica de
1:1000.000, o que resultou em 6 bacias insulareis e 28 macrobacias continentais (GEA;
IEPA, 1997).
Dentre as bacias continentais, 157 delas possuem o cerrado como um dos
componentes ambientais que configuram seus territórios. Destas destaca-se a bacia
do Pedreira, por se tratar de uma unidade hidrográfica onde se processam diferentes
tipos de uso e ocupação territorial.
A bacia hidrográfica do rio Pedreira (BHRP) está localizada no norte do Brasil,
no sudeste do estado do Amapá, situada, portanto, no contexto da Amazônia Legal8
(figura 1).

6

Documento cartográfico disponível, para consulta, na mapoteca no Núcleo de Ordenamento Territorial – NOT/IEPA.
7
Informação adquirida a partir de análises de dados espaciais (geodados), confeccionados em escala
cartográfica de 1:1000000, obtidos no NOT/IEAPA.
8
O Conceito de Amazônia Legal foi criado pela Lei 1.806, de 06 de janeiro de 1953 (criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA), que incorporou, à Amazônia
Brasileira, partes dos Estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso. Com a criação desta lei, a Amazônia
Brasileira passou a ser chamada de Amazônia Legal. De 1953 a 2018 já surgiram vários dispositivos
legais que alteraram a circunscrição da Amazônia Legal. Hoje os estados brasileiros que a compõe são:
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão (oeste
do meridiano de 44º).
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Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Pedreira

Fonte: Os autores (2019), elaborado com geodados do IBGE e do Projeto Base Cartográfica Digital
Contínua do Amapá, de autoria do Governo do Estado do Amapá e Exército Brasileiro. Todos os direitos
reservados (2015).

A macrobacia do rio Pedreira abrange um amplo território, com área de
aproximadamente 228.147,4481 hectares (ha), circunscrito por um extenso perímetro
em torno de 435,412 km. A BHRP limita-se com as macrobacias dos rios Matapi (a
oeste) Araguari (ao norte) Macacoari e Gurijuba (a leste), confrontando-se (ao sul) com
a margem esquerda do canal norte do rio Amazonas, onde o rio Pedreira desagua,
tornando-se parte do sistema hidrográfico da bacia amazônica.
Para analisar a dinâmica territorial e as interações socioespaciais da bacia do
rio Pedreira, utilizou-se de recursos geotecnológicos e técnicas de geoprocessamento
como ferramentas indispensáveis para obtenção de dados geográficos confiáveis. O
levantamento e as análises de dados espaciais foram realizados a partir de abstrações
cartográficas efetuadas em sistema de informação geográfica (SIG). Utilizaram-se
imagens do satélite Sentinel 2, obtidas no site da Agência Espacial Europeia (ESA),
bem como de trabalhos de campo, onde ocorreram coletas de coordenadas de GPS9,
para validação do mapeamento e obtenção de novas informações sobre as atividades
extensivas desenvolvidas na BHRP (figura 2).
9

Global Positioning System.
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Figura 2 – Mapa de alterações extensivas da BHRP e seu entorno

Fonte: Os autores (2019).

Com propósito de se obter melhor percepção de continuidade socioespacial das
tipologias identificadas, não as restringindo somente ao recorte territorial da bacia,
o mapeamento das alterações extensivas foi além dos limites topográficos da área
onde ocorre Maior Dinâmica de Uso Múltiplo (<DUM). Contudo, para não se desfocar
da área de estudo, as análises e discussões dos resultados obtidos se concentraram,
principalmente, nos limites topográficos da porção de cerrado remanescente com maior
diversidade de uso, onde ocorre intensa transformação socioespacial, com dinâmico
processo de reconfiguração territorial.
A partir do mapeamento de marcas de alterações geradas por um conjunto de
atividades agroextensivas, foram obtidas 365 poligonais, que correspondem ao total
de 11 (onze) tipologias ou classes identificadas na tabela 1.
Tabela 1 – Alterações extensivas na porção de cerrado remanescente da BHRP, em 2018

Fonte: Os autores (2019).
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Estas classes estão associadas às alterações sistemáticas promovidas por
diferentes formas de uso, na porção de cerrado remanescente da bacia hidrográfica do
rio Pedreira e sua adjacência com as bacias vizinhas.
No conjunto das alterações extensivas estabelecidas até o ano de 2018 (figura
3), na porção de cerrado com maior dinâmica de uso múltiplo da BHRP, encontramse áreas com talhões florestais de pinos ou eucaliptos (FLP), pertencentes à empresa
Amapá Celulose Ltda - AMCEL10, bem como áreas em que a referida empresa deixou
de plantar, onde ocorrem processos naturais de sucessão fitofisionômicas, no qual as
espécies herbáceas e lenhosas do cerrado competem com os eucaliptos que rebrotaram
dos tocos e raízes não retirados das áreas de antigos plantios (SNT).
Além desses, foram identificadas áreas de cerrado convertidas em pastagem
formada ou plantada (PFD), algumas já absorvidas pelo agronegócio de grãos (CGR).
Outras possuem alterações que não são possíveis ser identificadas por imagens de
satélites (ANI), das quais, algumas foram classificadas como áreas de solos expostos
(SXP).
Figura 3 – Mapa das alterações extensivas na porção de cerrado remanescente da
BHRP, em 2018

Fonte: Os autores (2019).

Neste rol de alterações da bacia do rio Pedreira, existem também áreas que foram
preparadas para roçados (APR), sendo que algumas foram inicialmente trabalhadas e
posteriormente abandonadas, enquanto que outras nem chegaram a ser cultivadas,
10

A empresa Caemi fundou, em agosto de 1976, o Projeto Amapá Florestal e Celulose Ltda – AMCEL
(LIMA, 2003).
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pois o preparo da área não chegou a ser finalizado. Tais alterações foram realizadas
principalmente durante a vigência, do PROTAF (2012-2014).
Há ainda áreas onde a flora lenhosa do cerrado encontra-se quebrada (FLQ),
com indicativo de provável conversão em lavoura de grãos (CGR), por causa do
contexto socioespacial de vizinhança com áreas já plantadas. Também existem áreas
com ocorrência de desmatamento em bordas de mata (DBM), localizadas em zonas de
transição entre o cerrado e a floresta, isto é, áreas com tensões fitoecológicas, também
conhecidas como zonas de ecótono.
Além desses registros, encontram-se marcas de alterações por extração mineral
(EXM), como areia e cascalhos, utilizados em serviços de construção civil de prédios
ou residências e em grandes obras, como terraplanagem de estradas e vicinais. E, por
fim, alterações não recorrentes (ANR), isto é, modificações no meio do cerrado que não
possuem ocorrências repetitivas, como aeródromo, projeto residencial, escavação para
aterro de rejeitos minerais e área de produção industrial de carvão vegetal.
Dentre as alterações processadas no cerrado remanescente da BHRP, as
relacionadas com atividades de cultivo de soja e milho (CGR) foram as que mais se
estenderam, totalizando até o final de 2018, uma área de 9.802,8533 ha plantados, o que
corresponde a 24,58% do cerrado aplainado existente na porção de maior dinâmica de
uso múltiplo da bacia (gráfico 1).
Gráfico 1 – Alterações extensivas processadas no cerrado remanescente da BHRP,
cenário 2018

Fonte: Os autores (2019).

Em geral, as atividades extensivas são, preferencialmente, realizadas em áreas
com pouca movimentação topográfica, por isso 37,12% do cerrado remanescente, com
relevo suavizado ou aplainado, já sofreu alteração, promovida pela totalidade dessas
atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cobertura vegetal da porção de maior dinâmica de uso múltiplo da bacia
do rio Pedreira, está sofrendo acentuada e acelerada modificação socioambiental,
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decorrente de uma dinâmica produtiva associada, entre outras atividades extensivas,
à expansão da monocultura de grãos.
Apoiado e estimulado pelo governo, o plantio de milho e soja vem
contribuindo significativamente na formatação, ainda de forma incipiente, de novos
arranjos socioespaciais de produção, consolidando-se, paulatinamente, nas porções
remanescentes de cerrado da BHRP.
A gestão e ordenamento de territórios de bacias hidrográficas no estado do
Amapá carecem de um eficiente controle e monitoramento acerca das múltiplas
formas de uso e ocupação do solo, bem como sobre as expansões das monoculturas,
que influenciam ou interferem nas atividades agrossilvipastoris das populações
tradicionais e impactam (ou ameaçam) o usufruto das gerações vindouras dos recursos
naturais não renováveis da bacia do Pedreira.
Consideramos, portanto, que o alcance científico desse trabalho pode ser
empregado no desenvolvimento de políticas públicas e no planejamento sócioprodutivo
do setor rural, oferecendo elementos ou conhecimentos norteadores e balizadores
para o saneamento de impactos de vizinhança, colaborando para tomada de decisões
socioeconômicas e contribuindo na busca por alternativas que possibilitem a promoção
de um desenvolvimento rural socialmente compatível e ambientalmente racional.
Ademais, o trabalho contribui na diminuição da carência de literatura sobre
dinâmica territorial de bacia hidrográfica, posto que no Amapá, bem como na
Amazônia em geral, ainda não há estudos suficientes acerca dos usos múltiplos
desses territórios, apesar das bacias serem concebidas como unidades naturais de
planejamento socioambiental.
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PROPOSTAS MITIGADORAS PARA A RELAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO COCÓ E DESASTRES NATURAIS
RECORRENTES: ESTUDO DE CASO BAIRRO JANGURUSSU FORTALEZA/CE
Milena Araujo de Sousa1
José Marcos do Nascimento Santos2
Rosana Soares Lucas3
Ernane Cortez Lima4
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Vem-se observando ao longo do tempo que muitas cidade em nome do
ca3pitalismo, estão a cada dia que passa em uma crescente expansão demográfica,
expansão tal que se demonstra altamente desordenada e sem o mínimo cuidado com o
meio ambiente, onde estão chegando até mesmo a ocupar áreas totalmente inadequadas
para moradias, um exemplo, é usar margens de córregos, rios para construir suas
casas, o que é totalmente errado, pois com as construções e consequentemente os
esgotos dessas casa e a cada vez mais o aumento desse crescimento demográfico,
os grandes prejudicados dessa situação e que irão sofrer seriamente com essa
catástrofes serão os recursos hídricos, afetados pela enorme degradação ambiental
praticada em seus entornos (SANTOS, 2011).
É totalmente imprescindível que comportamentos como este citado não passe
por um minucioso planejamento de cunho urbano e ambiental adequado, para que,
haja assim, o impedimento de uma expansão desordenada nessas áreas ambientais e
com isso não se tenha a ocupação e por conseguinte a desmatamento dessas áreas,
que são altamente importantes para diversas populações. E é essa grande problemática
dos processos de ocupação e degradação próximos a áreas de recursos hídricos que
podemos ver na Cidade de Fortaleza.
Segundo Santos (2011) a ocupação desses ambientes vincula-se a expansão
da área urbana em Fortaleza impulsionada pelo rápido adensamento demográfico
observado nos últimos quarenta anos que, associado à especulação imobiliária do
solo urbano, favoreceu a ocupação desordenada do território. Esse tipo de ocupação
provocou a impermeabilização do solo, reduzindo a infiltração, aumentando o
escoamento superficial, e, consequentemente, provocando inundações (SANTOS,
2011).
A realidade é que o poder público e as pessoas que usufruem desses recursos
hídricos, não estão dando a mínima para a sua proteção, a preocupação vem tardiamente
quando quase não se pode mas fazer algo para a recuperação, a preservação ambiental
lamentavelmente não é algo que esteja sendo feita pela a população constantemente, e
isso muitas vezes é culpa do poder público, ao qual não alerta a população a resolução
para os danos causados pelos mesmos.
1
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A área de estudo em questão desta pesquisa corresponde ao Rio Cocó, localizado
na cidade de Fortaleza-CE, e o Bairro Jangurussu, que possuía um aterro sanitário. Além
do aterro sanitário já fechado, há ainda a existência de outros esgotos tanto de cunho
domiciliar como industrial a céu aberto, que desaguam no percorrer do rio provocando
assim a sua degradação e poluição das aguas do Rio Cocó. Consequentemente a água
que por sua vez era usada para o consumo humano, acaba por torna-se imprópria para
tal consumo, acarretando a uma grande problemática.
Com a poluição de suas águas, degradação de seu leito, o Rio Cocó tem
apresentado na quadra chuvosa o alagamento de casas construídas próximas ao seu
leito, e a população afetada é os próprios moradores ribeirinhos do Bairro Jangurussu.
2 DESENVOLVIMENTO
Segundo Botelhos (1999), considerar a bacia hidrográfica como elemento
natural de análise da superfície terrestre permite analisar de forma indissociada o
complexo sistema de relações existentes entre os diversos componentes da paisagem
e seus processos de esculturação. A característica de uma bacia hidrográfica é um
dos primeiros e mais comuns procedimentos relacionados às análises hidrológicas
e ambientais e tem como objetivo elucidar as várias questões relacionadas com o
entendimento da dinâmica ambiental local e regional. Ver figura 01:
Figura 01: Mapa de Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Cocó

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os recursos hídricos da cidade de Fortaleza são compostos por rios, lagos,
lagoas e riachos, e têm como principal função amortecer cheias coletar águas pluviais,
sem causar inundações. Os rios de maior importância são: o Cocó e o Maranguapinho,
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afluente do Rio Ceará (PÉTALAS, 2000). O rio Cocó constitui um dos principais recursos
hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza. O município de Fortaleza possui quatro
bacias hidrográficas: Vertente Marítima, Pacoti, Maranguape e o próprio Cocó.
Segundo Maia (2011), as nascentes do rio Cocó estão localizadas na serra da
Aratanha que pertence ao munícipio de Pacatuba (um município da Microrregião de
Fortaleza, na Mesorregião Metropolitana de Fortaleza), o qual recebe vários afluentes,
passando a se chamar de riacho Gavião. Este riacho possui barragens as quais abastecem
a cidade Fortaleza.
Quando adentra a zona urbana, o rio segue seu curso na direção sudoeste nordeste, onde ficam sujeito aos mais diversos tipos de degradação ambiental, tais
como fonte de descarga de efluentes domésticos e industriais, deposição de lixo,
desmatamento e aterro do manguezal (PROGRAMA PARQUE VIVO, 2007). A bacia
do rio Cocó, na cidade de Fortaleza, sofre bastante degradação devido à ação do
antropismo resultante do desenvolvimento (VIANA, 2000). Ver figura 02 e 03:
Figura 02: Mapa de Uso/Ocupação do solo da Bacia hidrográfica do rio Cocó

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 03: Gráfico de Uso/Ocupação do Solo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para compreender o objetivo do trabalho, é necessário que seja explanado o
conceito de desastres, onde ele é resultado de diversos fatores os quais podem ser
naturais ou antrópicos sobre um ecossistema vulnerável, ocasionando danos ao ser
humano, ambientais, materiais e consequentemente gerando prejuízos econômicos e
sociais conforme a (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 2011).
Mediante veiculação midiática, a comunidade ribeirinha do bairro Jangurussu,
vem sendo afetada por enchentes, ocasionadas posteriores às precipitações, de forma
direta ou como pelo volume hídrico acumulado em excesso na barragem do rio Cocó.
Vale ressaltar que, em fevereiro de 2019, cerca de 26 famílias ficaram desabrigadas
posterior ao que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)
classificou como a maior chuva registrada no presente ano, a qual atingiu 120,3
milímetros (O POVO, 2019).Ver figura 04:
Figura 04: Moradores do bairro Jangurussu retirando móveis de residência após enchente

Fonte: Aurélio Alves (2019)
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Esse desastre ambiental alcança proporções ainda maiores quando observa-se
outros fatores que contribuem para o mesmo. O descarte de resíduos sólidos permanece
como problemática urbana pela crescente expansão das áreas urbanas. No caso do
bairro Jangurussu, a população tem na coleta seletiva uma fonte de renda, levando
alguns moradores a frequentar o lixão desativado em busca de materiais recicláveis
(Unicef Brasil,2016)
No contexto atual, no avanço técnico científico, percebem-se diversas inovações
de produtos como por exemplos industrializados. Da forma que estes produtos vão
sendo consumidos, há um descarte da embalagem. O ciclo de vida de um produto
engloba as etapas que vão desde a extração da matéria-prima para a sua produção, até
o descarte pós-uso. Em cada estágio deste processo, verifica-se o consumo de recursos
e energia que causam, em maior ou menor grau, impactos ao meio ambiente.
De acordo com Maia (2011):
A sociedade moderna esta subordinada a demostrar seu poder de consumo como forma
de ser escolhido e ganha uma identidade no mundo capitalista. E na aliança entre o
capitalismo e as inovações tecnológicas os mais variados produtos são projetados para
durar pouco tempo gerando assim a necessidade da substituição por um novo produto ou
ainda o avanço tecnológico impõe que o velho objeto seja imediatamente trocado pela de
última geração. Sendo assim, isso resulta em uma maior produção de lixo pois nem todo
produto descartado é alvo de nova reutilização..

Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se
caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao
meio ambiente ou à saúde pública. O mesmo que descarga de resíduos a céu aberto
(IPT, 1995). Assim ressalta-se o antigo Lixão do Jangurussu, que mesmo desativado,
ainda influencia negativamente na qualidade da água do Rio Cocó. Além disso, a alta
concentração de enterobactérias (Escherichia coli) indica a falta de saneamento no
local.
As águas doces sofreram profundas mudanças químicas, físicas e biológicas em
todo o mundo, como resultado das alterações antrópicas nas bacias hidrográficas. A
maioria destas mudanças veio a partir do uso inadequado do solo, escoamento agrícola
e lançamento de esgoto doméstico e industrial (SALOMONI et al., 2007).
Seguindo na direção Sudoeste – Nordeste, o rio Cocó encontra pela margem
esquerda o antigo lixão (1) do Jangurussu, local de deposição do lixo do Município
de Fortaleza, no período de 1978 a 1998 (PESSOA, 2002). Para Viana (2003), esse lixão
é uma das fontes pontuais mais significativas de comprometimento da qualidade das
águas do rio Cocó, uma vez que possui uma carga poluidora referente ao chorume
derivado em grande parte da decomposição dos resíduos orgânicos. O antigo lixão do
Jangurussu funcionou por 20 anos (1978 a 1998) e recebe o nome do bairro onde está
localizado. Hoje, inativo, resta uma montanha de lixo coberta de 20- 40 m de altura e
que é preocupante devido ao fato de estar apenas a 55 m do rio Cocó. O trabalho feito
por Oliveira (1997) traz que inicialmente o Jangurussu foi planejado para funcionar
como um aterro controlado, onde os resíduos eram recobertos com camada de material
inerte, sofrendo leve compactação e não havendo sistema de coleta e tratamento para
gases e chorume. O chorume drena para as água subterrâneas e superficiais provocando
contaminação das mesmas. Na periferia das cidades brasileiras, é comum as famílias
de baixa renda ou aquelas que não são servidas pelos serviços de saneamento usarem
poços para suprir suas necessidades de abastecimento de água, muitas vezes bem
próximos a lixões, tornando-se vulneráveis às doenças de veiculação hídrica (CAMPOS
et al., 2004).
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Desta forma, o processo de monitoramento se faz necessário para implantação
de políticas públicas que visem à recuperação e proteção destes mananciais, pois,
segundo Magalhães Jr. (2000), o monitoramento deve ser visto como um processo
essencial à implementação dos instrumentos de gestão das águas, já que permite a
obtenção de informações estratégicas, acompanhamento das medidas efetivadas,
atualização dos bancos de dados e o direcionamento das decisões.
Embora desativado oficialmente há 20 anos, o lixão do bairro Jangurussu
concentra uma estação de transbordo e um centro de tratamento de resíduos perigosos
( Nascimento,2018). Condições essas que provocam danos ao meio ambiente como
contaminação dos solos e danos à população que convive com insetos, mau cheiro
ademais do fato de que durante as inundações esse material tóxico pode ser levado
para as ruas da comunidade. Ver Figura 05.
Figura 05: Proximidade do lixão desativado com as moradias

Fonte: Danielle Pereira (2016)

Proposta de idéia/solução
De acordo a problemática apresentada, buscaram-se alternativas de coibir
que essas comunidades sejam atingidas por novas enchentes, visto que a remoção
da comunidade implica diversos, fatores como financiamento para novas moradias e
local de realocação, cabendo destacar que segundo o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (2011) não existe risco zero. Propõe-se então, medidas mitigadoras a serem
aplicadas em conjunto com a população ribeirinha em parceria com a prefeitura
municipal de Fortaleza e a Defesa Civil, destacando ações sustentáveis e de baixo custo
de implantação.
1. Confecção de pluviômetros pela utilização de garrafas pet para
monitoramento das chuvas. Primeiro passo: Cortar uma garrafa pet na altura
de 20 a 30 cm, tornando um recipiente para posteriormente fixa-lo em um
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local aberto. Então, para mensurar o volume da precipitação em milímetros
de 24h é necessário medir em milímetros a água acumulada no recipiente
e em seguida dividir o resultado obtido pela área da boca do pluviômetro,
a qual deve ser avaliada pelo seu raio em centímetros multiplicando pela
mesma e por fim multiplica-la por 3,14. Em seguida multiplique o resultado
por 10.
Inserida na perspectiva ambiental, o uso de pluviômetros artesanais se
configuram como uma alternativa para monitorar os índices de precipitação,
possibilitando à população observar possíveis riscos com relação às enchentes através
do monitoramento das chuvas.
2. Replantio E RECUPERAÇÃO de vegetação de mata ciliar como medida
preventiva ao assoreamento do rio. A retirada dessa cobertura vegetal
pode ocasionar a perda da qualidade da água, assoreamento e enchentes,
desequilíbrios e alterações climáticas, erosão e perda de nutrientes do solo.
O replantio e recuperação da mata ciliar auxiliam na prevenção de assoreamento
do afluente presente na comunidade, visto que a mesma tem o papel de filtrar os
resíduos químicos, prevenir assoreamento e enchentes, conservam o solo, equilibram o
clima ademais melhorar a qualidade da água e dos solos (Secretaria do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, 2009).
3. Manutenção da associação de coleta seletiva do Jangurussu (Ascajan) e
destinação correta do lixo não reciclável.
A coleta seletiva é cada vez mais difundida no país, o qual se esforça para
se adequar a reciclagem. Segundo IBGE (2017) aproximadamente apenas 10% das
cidades brasileiras aderiram á esse tipo de coleta de resíduos. Estudos apontam que
apenas 22 milhões dos brasileiros têm acesso aos programas locais de coleta seletiva,
representando apenas 18% da população local (IBGE, 2017).
4. Abertura de uma cooperativa de produção de sacolas plásticas
provenientes dos resíduos recolhidos.
O antigo lixão do bairro Jangurussu, atualmente pode ser observado com uma
cobertura vegetal que cresceu desde sua desativação. Embora desativado o local
ainda é fonte de renda de moradores da comunidade. Esses moradores integram a
Associação dos Catadores do Jangurussu (Ascajan) que se desenvolveu desde sua
fundação. Atualmente a associação de catadores conta com a estrutura de um galpão,
uso de luvas e intervalos de descanso e para refeições.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto de desastres naturais, as enchentes se inserem na perspectiva de
algo que ocorre em função da gestão inadequada do espaço. Portanto evidencia-se
neste trabalho medidas para minimizar a ocorrência de desastres.
Nesta perspectiva busca-se por meio da efetivação das propostas acima citadas,
promover o desenvolvimento socioambiental do bairro Jangurussu, município de
Fortaleza-CE, através do empoderamento da população local com um projeto de uma
cooperativa de sacolas produzidas de matéria prima reciclada, o que geraria renda pra
a comunidade, ademais de contribuir para a preservação do meio ambiente.

1070

4 REFERENCIAS
CEARÁ. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Apostila de Defesa Civil para
Prevenção de Riscos de Desastres/ Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Fortaleza:
CEDEC, 2011. 48 p. : il. 21 cm
DEFESA CIVIL. Pluviômetro de Garrafa Pet – Como fazer e usar. Disponível
em:<http://dcsbcsp.blogspot.com/2011/07/pluviometro-de-garrafa-pet-comofazer-e.html>. Acesso em 15 de Maio de 2019.
DIÁRIO DO NORDESTE. Águas dos rios Ceará e Cocó são condenadas. Disponível
em:
<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/aguas-dosrios-ceara-e-coco-sao-condenadas-1.66487>. Acesso em 14 de Maio de 2019.
IBGE. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IDS. Disponível em: <https://
sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ids/tabelas> Acesso em: 15 de Maio de 2019
LIMA, E. C. Planejamento ambiental como subsídio para gestão ambiental da bacia
de drenagem do Açude Paulo Sarasate Varjota - Ceará. Fortaleza: Universidade
Federal do Ceará, 2012. (Tese de doutorado).
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA. Plantio de mudas inicia processo de recuperação
da mata ciliar do Rio Ponte Serrada. Disponível em:<https://www.ponteserrada.
sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13764/codNoticia/30142 0> Acesso em
10 de Maio de 2019.
NACIMENTO, Thatiany. Lixão do Jangurussu inativo há 20 anos aguarda recuperação.
Disponível em: < https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/
lixao-do-jangurussu-inativo-ha-20-anos-aguarda-recuperacao-1.2034956>. Acesso em
13 de Maio de 2019.
O POVO, Online. Famílias desabrigadas dormem em colchonetes na arquibancada
e têm comida duas vezes ao dia. Disponível em: < https://www.opovo.com.br/
noticias/fortaleza/2019/02/28/familias-atingidas-pelas-chuvas-seguem-abrigadasno-cuca-jangurussu.html>. Acesso em 14 de Maio de 2019.
OPOVO, Online. No Jangurussu, associação de catadores trouxe melhorias ao trabalho.
Disponível em: <https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/05/02/
noticiasjornalcotidiano,3609491/no-jangurussu-associacao-de-catadores-trouxemelhorias-ao-trabalho.shtml>. Acesso em 10 de Maio de 2019.
PEREIRA, Danielle. Bia viu na educação uma forma de quebrar o ciclo da pobreza
e agora quer transformar o mundo. Disponível em: <https://medium.com/@
UNICEFBrasil/bia-viu-na-educa%C3%A7%C3%A3o-uma-forma-de-quebrar-o-cicloda-pobreza-e-agora-quer-transformar-o-mundo-f98ad54a95ea>. Acesso em 14 de
Maio de 2019.

1071

PREFEITURA DE FORTALEZA. Fortaleza em Mapas. Disponível em:< http://mapas.
fortaleza.ce.gov.br/#/> Acesso em 15 de Maio de 2019.
RUSSO, Francisco José Filgueiras. A representação socioespacial das áreas de mangue
do Rio Cocó na cidasde de Fortaleza. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual
do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia, Mestrado Acadêmico em Geografia,
Fortaleza, 2013.
SANTOS, Rozely. Vulnerabilidade Ambiental. Brasilia: MMA, 2007.192 p. : il. color. ;
29 cm UNESP. Formas de Disposição de Resíduos. Disponível em: <http://www.
rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res12.html> Acesso em 15 de Maio de 2019.
ZANELLA, M. et al. Vulnerabilidade Socioambiental do Baixo Curso da Bacia
Hidrográfica do Rio Cocó, Fortaleza-Ce. Disponível em: http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:CHBOb5zOMPMJ:www.scielo.br/pdf/sn/v
25n2/a09v25n2.pdf+&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br Acesso em 15 de Maio de 2019.

1072

ALTERAÇÕES NO POTENCIAL DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANASTÁCIO/SP EM RELAÇÃO ÀS MUDANÇAS
DE COBERTURA E USO DA TERRA.
Aline Aparecida dos Santos1
Paulo Cesar Rocha2
Mariana Ribeiro Fernandes3
Renata Ribeiro de Araújo4
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Na perspectiva hidrológica, a vegetação tem papel fundamental no balanço de
energia de uma bacia hidrográfica e no fluxo dos volumes de sua água (TUCCI; CLARKE, 1997). A cobertura vegetal intercepta parte da precipitação pelo armazenamento
de água nas copas, de onde retorna para a atmosfera pela evapotranspiração (COELHO NETTO, 2015). Por outro lado, a água excedente chega ao solo pelas copas e
escoando pelos troncos.
De acordo com Botelho e Silva (2010), ao atingir o solo, a água da chuva, exceto
a parcela que passa pelo processo de evaporação, pode seguir dois caminhos: a infiltração ou o escoamento superficial. Tucci (2009), define o escoamento superficial como
parte do ciclo na qual a água se movimenta na superfície da bacia até uma determinada calha. O predomínio dos tipos de escoamento depende da combinação de um conjunto de fatores, sendo fundamentais a serem considerados: as condições climáticas,
as características morfométricas da vertente, as condições biológicas e edafológicas e
as atividades antrópicas (BIGARELLA, 2007).
O processo de ocupação do território casou diversas transformações nas paisagens ao longo dos anos e alterou dinâmicas tanto ambientais quanto sociais. No
Brasil, uma das alterações da paisagem natural advém do desmatamento, processo
que transformou florestas em áreas de expansão agrícola em algumas regiões do
país. Dentre os impactos causados pela troca de florestas por atividades agropecuárias, destaca-se o aumento do escoamento superficial. Assim como apontam Collischonn e Tassi (2008), o uso da terra pode causar mudanças nas características naturais,
alterando as quantidades de água que infiltram, que escoam e que evaporam, modificando o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica.
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Segundo Carvalho (2009), associado ao escoamento superficial, acontece
o transporte das partículas do solo. Além das partículas de solo desagregado, o
escoamento pode transportar compostos químicos, agrotóxicos, matéria orgânica,
e outros materiais de acordo com o tipo de cobertura e uso da terra da área. Em
complemento, Schwarzbold (2000), destaca que o rio recebe todo o material que é
drenado pela sua bacia hidrográfica. Sendo assim, a água escoada leva nutrientes,
poluentes, restos vegetais, sedimentos disponíveis sobre a superfície até o rio.
Tendo em vista que o rio Santo Anastácio é um dos principais afluentes do rio
Paraná, bem como um importante manancial para as cidades pelas quais percorre, o
presente trabalho teve o objetivo de estimar o potencial de escoamento superficial de
sua bacia hidrográfica, em dois períodos: 1962 e 2014, de maneira a compreender sua
dinâmica diante de diferentes coberturas e usos da terra. E, desta maneira, diagnosticar
através da modelagem, a situação da bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio,
identificando as áreas com alto potencial de escoamento.
A bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio localiza-se no oeste do estado de
São Paulo, inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do
Paranapanema (UGRHI 22), situando-se entre as coordenadas 21° 48’ 49’’ a 22° 16’ 59’’
S e 51° 22’ 05’’ a 52° 11’ 15’’ W (figura 1).
Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do rio Santo Anastácio.

Elaboração: os autores.

A bacia hidrográfica possui área total de 2106,08 km² e extensão de drenagem
de 2367,6 km. Seu rio principal é o rio Santo Anastácio, que possui área de drenagem
de 1.965 km². Sua nascente situa-se no município de Regente Feijó, e a foz próxima ao
município de Presidente Epitácio, onde o Santo Anastácio deságua no rio Paraná (SÃO
PAULO, 2016).
O clima do Oeste Paulista caracteriza-se como de transição do clima subtropical
para o tropical, em decorrência à sobreposição das correntes de circulação atmosférica

1074

regional, a Massa Polar Continental, a Massa Polar Atlântica e a Massa Tropical
continental (GONÇALVES, 2011). O clima da região é caracterizado pela presença de
um período seco no inverno e um período chuvoso durante o verão.
No que se refere à geologia, a bacia hidrográfica está disposta sobre rochas
do Grupo Bauru, abrangendo as formações Caiuá, Santo Anastácio e Adamantina.
A Formação Caiuá e a Formação Santo Anastácio são constituídas por arenitos finos
e médios. Já a Formação Adamantina é constituída por arenitos de granulação fina
a muito fina (CPTI, 1999). Geomorfologicamente, a bacia hidrográfica do Rio Santo
Anastácio situa-se no Planalto Ocidental Paulista, morfoescultura que abrange, no
geral, formas de relevo definidas por colinas amplas e baixas, com topos aplanados
convexos e tabulares, e presença de terraços e planícies fluviais (ROSS & MOROZ,
1996).
Segundo Leite (1998), os solos da região do Pontal do Paranapanema são
fortemente arenosos, devido a origem de rochas areníticas. Predominam na bacia
hidrográfica do rio Santo Anastácio os argissolos vermelho-amarelos e os latossolos
vermelhos (SÃO PAULO, 2017).
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Materiais e Procedimentos Metodológicos
Para estimar o escoamento superficial na bacia hidrográfica utilizou-se o
método do número da curva (CN), este comumente usado para estimar o escoamento
superficial, o fluxo de rios, a recarga de água, infiltração, umidade do solo e o transporte
de sedimentos (BARRETO-NETO; SOUZA FILHO, 2003). Este modelo hidrológico foi
desenvolvido pelo Soil Conservation Service (atualmente chamado de Natural Resources
Conservation Service) com a função de estimar a chuva excedente a partir das chuvas
totais (SARTORI, 2010). De acordo com Pruski et al. (2001), o método CN utiliza dados
de chuva e informações relacionados ao complexo hidrológico solo-vegetação, este
que considera o uso, manejo, a umidade inicial e a condição hidrológica do solo.
Os dados pluviométricos utilizados neste trabalho foram obtidos no banco de
dados hidrológicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São
Paulo (DAEE). Foram usados os dados das médias mensais de dez estações situadas
na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio, do período de 1960 a 2015. Em virtude
das falhas encontradas nas séries de dados, foi necessário realizar o preenchimento
a partir de métodos estatísticos. Utilizou-se, para tanto, os métodos da ponderação
regional e da regressão linear (BERTONI; TUCCI, 2009).
Posterior ao preenchimento das falhas das médias mensais, foram calculados os
totais anuais de cada estação. Considerando a diferenças da extensão das séries entre as
estações, foi necessário realizar o preenchimento de dados em algumas estações e assim
estimar os totais anuais destas para o período de 1960 a 2015. Na sequência, verificou-se
a homogeneidade dos dados através do método da curva dupla acumulativa (PINTO
et al., 1976).
Para gerar a estimativa de escoamento superficial dos anos de 1962 e 2014,
utilizou-se a média de chuva da série histórica das estações: 1303,8 mm. Neste trabalho
optou-se por considerar o meio físico e o total de chuvas sendo os mesmos para os dois
períodos, tornando possível identificar as diferenças no escoamento superficial frente
às mudanças de cobertura e uso da terra.
Quanto às informações sobre os solos da bacia hidrográfica, foi utilizado no
trabalho o mapeamento pedológico realizado por Rossi (SÃO PAULO, 2017) para
o Estado de São Paulo. O mapa foi obtido a partir da base de dados do Sistema
Ambiental Paulista (DataGeo). Para a utilização destes dados no modelo, realizou-se a
reclassificação dos tipos de solos para as classes inseridas nos grupos hidrológicos de
solo, conforme o quadro 1.
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Quadro 1 - Grupos hidrológicos de solos
Grupos Hidrológicos de Solo (GHS)
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Fonte: adaptado de TUCCI (2004, p. 404).

Características
Compreende os solos com baixo potencial de escoamento
e alta taxa de infiltração
Compreende solos menos permeáveis do que o A, com
média taxa de infiltração.
Compreende solos que geram escoamento superficial
acima da média, contendo baixa taxa de infiltração.
Compreende os solos que possuem alto potencial de
escoamento, tendo uma taxa de infiltração muito baixa.

O mapa temático dos grupos hidrológicos de solos para a bacia foi elaborado no
SIG ArcGis, para posteriormente ser utilizado na elaboração do modelo de escoamento.
O mapa de cobertura e uso da terra de 1962 foi elaborado a partir de cartas
topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1979; 1980).
As cartas foram georreferenciadas no ArcGis e as classes de cobertura e uso foram
vetorizadas baseadas na classificação do IBGE (2013). Quanto aos dados da cobertura
e uso da terra de 2014, estes foram extraídos do mapeamento realizado por Criado
(2016), disponibilizado pelo banco de dados do Grupo de Pesquisa Gestão Ambiental
e Dinâmica Socioespacial da FCT/UNESP (GADIS).
A associação das informações dos grupos hidrológicos de solos e os tipos de
cobertura e uso da terra gera o complexo hidrológico solo-vegetação (MOCKUS, 2004).
Esta relação é utilizada para a obtenção dos valores de CN. Segundo Pereira (2009), o
valor de CN é adimensional, podendo variar de 1 a 100, estando diretamente associado
com a impermeabilidade do solo.
A atribuição dos valores de CN para a bacia do rio Santo Anastácio foi baseada
na tabela de valores padrão do SCS. O quadro 2 apresenta os valores atribuídos as
classes de cobertura e uso associadas aos solos para o ano de 1962:
Quadro 2 - Valores de CN para o uso da terra na Bacia Hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 1962
Classe

Tabela padrão

Área Urbana
Florestal
Cultura Permanente
Cultura Temporária
Pastagem
Cerrado

Área urbana em desenvolvimento
Florestas densas, de alta transpiração
Combinação de bosques, deficiente
Plantações regulares em fileiras retas
Pastagens pobres, em curvas de nível
Campos permanentes normais

A
77
26
57
64
47
36

B
86
52
73
76
67
60

Fonte: Adaptado de MOCKUS (2004, p. 3); TUCCI (2004, p. 405); SARTORI (2010, p. 44).

GHS
C
91
62
82
84
81
73

D
94
69
86
88
99
79

Para a cobertura e uso da terra de 2014, foram considerados os valores de CN
representados no quadro 3:
Quadro 3 - Valores de CN para o uso da terra na Bacia Hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 2014
Classe
Área Urbana
Florestal
Campestre e áreas úmidas
Silvicultura
Cultura Permanente
Cultura Temporária
Pastagem

Tabela padrão

A
Área urbana adensada
61
Florestas esparsas
46
Florestas esparsas
46
Florestas muito esparsas, de baixa transpiração 56
Combinação de bosques deficiente
57
Plantações regulares em fileiras retas
64
Pastagens pobres, em curvas de nível
47

GHS
B
C
75 83
68 78
68 78
75 86
73 82
76 84
67 81

Fonte: Adaptado de MOCKUS (2004, p. 3); TUCCI (2004, p. 405); SARTORI (2010, p. 44).
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D
87
84
84
91
86
88
99

Posterior a atribuição dos valores, foram elaborados os mapas com a distribuição
espacial do CN na bacia para os anos de 1962 e 2014. Para tanto, foi utilizado o ArcGis
e a extensão HEC-GeoHMS.
O escoamento superficial definido pelo método CN (Tucci, 2004), é obtido a
partir da equação Q = (P-0,2xS)² / (P+0,8xS), onde, Q se refere escoamento superficial
(mm); P corresponde a precipitação total (mm); S corresponde a capacidade máxima
de infiltração após o início do escoamento superficial.
Os mapas da capacidade máxima de infiltração (S) da bacia hidrográfica foram
elaborados por meio de álgebra de mapas no SIG ArcGis, a partir da ferramenta raster
calculator. O S foi obtido a partir da equação S = (25400/CN) - 254 (TUCCI, 2004), na
qual CN foi substituído pelos mapas gerados anteriormente para os dois períodos.
O mapeamento da estimativa de escoamento foi realizado no ArcGis, a partir
da ferramenta raster calculator. Por meio da álgebra de mapas calculou-se o escoamento
para os anos de 1962 e 2014, associando os mapas de capacidade de infiltração e a
média da série histórica de precipitação da bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio.
Utilizou-se o software Excel para organização e tratamento dos dados quantitativos
extraídos dos mapas temáticos.
2.2 Resultados e Discussão
2.2.1 Capacidade de hidrológica dos solos
A reclassificação dos solos foi baseada na proposta de Lombardi Neto (1899),
considerando as características dos tipos de solos encontrados na bacia hidrográfica
do rio Santo Anastácio. O quadro 4 apresenta as classes de solo da área de estudo e a
reclassificação quanto aos grupos hidrológicos de solos:
Quadro 4 - Grupos hidrológicos de solos na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio
Classes de Solo
Latossolos Vermelhos
Latossolos Vermelho-amarelos
Argissolos Vermelho-amarelos
Gleissolos Háplicos
Neossolos Litólicos

GHS
A
B
C
D
D

Características
Taxa de infiltração alta
Taxa de infiltração média
Taxa de infiltração baixa

Área (km²)
661,8
9,9
1308,8

Taxa de infiltração muito baixa

60,5

Fonte: SÃO PAULO (2017). Organização: os autores.

Observou-se que predominam os solos do Grupo C na área de estudo, ocorrendo
em 1308,8 km² da área total da bacia hidrográfica, devido à predominância de argissolos
vermelho-amarelos na área. Desta maneira, verificou-se que na bacia hidrográfica do
rio Santo Anastácio predominam solos com baixa taxa de infiltração e baixa resistência
a processos erosivos.
Cabe destacar que o grupo A é o segundo grupo de solos com maior ocorrência
na área (661,8 km²), devido à predominância dos latossolos vermelhos. Tal grupo de
solos caracteriza-se por altas taxas de infiltração e resistência a processos erosivos.
Encontra-se o grupo de solos B na parte central da bacia hidrográfica (figura 2),
devido a ocorrência de latossolos vermelho-amarelos na área. Esse grupo apresenta
moderada taxa de infiltração e resistência a erosão.
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Figura 2 – Grupos hidrológicos de solo na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio

Organização: os autores.

O grupo de solos D ocorre em 60,5 km² da área da bacia hidrográfica, em vista
da ocorrência de neossolos litólicos e gleissolos háplicos na área. Os solos desse grupo
caracterizam-se por taxas de infiltração muito baixa e resistência a erosão muito baixa.
2.2.2 Mudanças na cobertura e uso da terra
A análise do mapa de cobertura e uso da terra do ano de 1962 demonstrou
que predominava na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio o uso por pastagem,
representando quase 77% da área da bacia hidrográfica, conforme a tabela 1.
Segundo Poletti (2010), na década de 1950 houve expansão da pecuária no Pontal do
Paranapanema, que permeou até a década de 1960.
Tabela 1 - Classes de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 1962
Classes de Cobertura e Uso
Áreas urbanas
Florestal
Pastagem
Culturas Permanentes
Culturas Temporárias
Cerrado

Área (km²)
5,9
22,2
1619,4
29,4
387,8
28,5

Fonte: IBGE (1979; 1980; 1985). Organização: os autores.

Proporção (%)
0,2
1,05
76,8
1,4
18,4
1,3

A segunda classe predominante na bacia hidrográfica em 1962 eram as culturas
temporárias, que ocupavam 18,4% da área. Estas se encontravam distribuídas de
maneira esparsa, conforme a figura 3 demonstra. As áreas com cultura permanente
ocupavam 1,4% da área total da bacia hidrográfica, estando concentradas na porção
sudoeste.
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Figura 3 – Cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio em 1962.

Elaboração: os autores.

Em 1962, observou-se que as áreas florestais e as áreas de cerrado ocupavam em
conjunto cerca de 2,4% da bacia hidrográfica.
Quanto a 2014, verificou-se que a predominância do uso da terra na bacia
hidrográfica continuou sendo a pastagem. A classe representava 73,4, 4% do uso da
área, conforme a tabela 2.
Tabela 2 - Classes de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 2014
Classes de Cobertura e Uso
Áreas urbanas
Florestal
Silvicultura
Pastagem
Culturas Permanentes
Culturas Temporárias
Campestre e Áreas úmidas

Área (km²)
51,3
34,5
13,1
1546,8
0,8
292,1
152,3

Proporção (%)
2,4
1,6
0,6
73,4
0,04
13,8
7,2

Fonte: Criado (2016).
Organização: os autores.

A segunda classe com maior ocorrência na bacia hidrográfica eram as culturas
temporárias, ocupando 13,8 % da área em 2014. No caso do Pontal do Paranapanema,
a cultura com predominância nesta classe é a cana-de-açúcar. Segundo Barreto (2012),
a partir de 2005, há a expansão da produção de cana-de-açúcar na região por meio de
incentivos estatais e impulsionada pela produção de automóveis, os carros flex fuel.
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Verificou-se que as culturas temporárias concentravam-se na porção oeste da
bacia hidrográfica, conforme apresenta a figura 4. As áreas ocupadas por culturas
permanentes reduziram-se drasticamente, passando a ocupar menos que 0,1% da
bacia hidrográfica.
Quanto às áreas florestais, estas ocupavam 1,6% da bacia hidrográfica no ano
de 2014. As áreas de úmidas e campos, por sua vez, abrangiam cerca de 7% da área no
período.
Figura 4 – Cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio em 2014.

Elaboração: os autores

2.2.3 Potencial de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio Santo Anastácio
Verificou-se a partir do mapa de escoamento superficial de 1962 que a bacia
hidrográfica apresentava potencial de escoamento superficial muito alto na maior parte
de sua área. 1409,2 km² da área possuíam potencial muito alto ao processo, conforme
o quadro 5 demonstra.
Quadro 5 - Potencial de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 1962
Média da chuva (mm) Estimativa de escoamento Potencial de escoamento
(mm)
714 – 830
Muito baixo
830 – 948
Baixo
1303,8
948 - 1066
Médio
1066 - 1184
Alto
1184 – 1303,8
Muito alto

Fonte: DAEE; SÃO PAULO (2017); IBGE (1979; 1980). Organização: os autores.
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Área (km²)
11
19,1
540,6
109,4
1409,2

Em análise ao mapeamento (figura 5), observou-se que as áreas com
potencial muito alto de escoamento encontram-se predominantemente nas porções
leste e sudoeste da bacia hidrográfica, sendo ocupadas por pastagem ou culturas
temporárias, em solos de classe hidrológica C. Assim como aponta Carvalho (2009),
a baixa capacidade de infiltração em um solo torna-o mais propenso ao escoamento
superficial.
Verificou-se que 540,6 km² da bacia hidrográfica apresentava potencial médio
ao escoamento superficial, estando estas áreas associadas, em geral, com solos de classe
A e uso por pastagem. Por outro lado, observou-se que áreas com solos de classe A
ocupadas por culturas temporárias apresentaram alto potencial de escoamento.
Neste sentido, verificaram-se também áreas com baixo e muito baixo potencial
ao escoamento superficial em áreas com solos de classe A e B na qual a cobertura
é a vegetação de cerrado ou florestas. Assim como menciona Coelho Netto (2015),
solos cobertos por florestas geralmente apresentam maior capacidade de infiltração,
especialmente em função da serapilheira.
Figura 5 – Potencial de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 1962

Elaboração: os autores

No ano de 2014 verificou-se que 1417,9 km² da área da bacia hidrográfica do rio
Santo Anastácio possuía potencial muito alto a processos de escoamento superficial,
conforme o quadro 6. Tais áreas localizam-se nas porções leste e sudoeste da bacia
hidrográfica, que abrangem solos de classe C.
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Quadro 6 - Potencial de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 2014
Média da chuva
(mm)
1303,8

Estimativa de escoamento Potencial de escoamento
(mm)
Muito baixo
714 – 830
830 – 948
Baixo
948 - 1066
Médio
1066 - 1184
Alto
1184 – 1303,8
Muito alto

Fonte: DAEE; SÃO PAULO (2017); CRIADO (2016).
Organização: os autores.

Área (km²)
0
0
516,9
154,4
1417,9

A
ssim como em 1962, as áreas com solos de classe A na bacia hidrográfica
possuíam potencial médio de escoamento superficial em 2014 (516,9 km²) concentradas
nas porções sul e nordeste, conforme a figura 6. Estas áreas estão associadas à ocupação
por pastagem.
Verificou-se, no entanto, áreas com alto potencial de escoamento em solos de
classe A, ocupadas por culturas temporárias, neste caso a monocultura da cana-deaçúcar. De acordo com Zimmermann (2009), a uniformização de culturas é prejudicial
ao solo, causando seu desgaste e empobrecimento. Estes fatores exercem influência na
estrutura do solo que, por sua vez, influência na capacidade de infiltração.
Figura 6 – Potencial de escoamento superficial na bacia hidrográfica do rio Santo
Anastácio em 2014

Elaboração: os autores.

Em 2014, notou-se a ausência das classes de potencial muito baixo e baixo de
escoamento, mesmo nas áreas com solos com alta capacidade de infiltração. Atribui-se
tais resultados à ausência de vegetação natural nas porções com solos de classe A.
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Tendo em vista que a bacia hidrográfica caracteriza-se pelo alto potencial de
escoamento superficial, fica evidente a fragilidade da área a impactos relacionados
a este tipo de processo, como é o caso da fragilidade a processos erosivos. Como
descrito no Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI 22, foram identificados em 2012
3.289 pontos de erosões no Pontal do Paranapanema, sendo 41 ravinas e 34 voçorocas
em áreas urbanas e 778 ravinas e 2436 voçorocas em áreas rurais (SÃO PAULO, 2016).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível observar que, de maneira geral, os tipos de solo exerceram
significativa influência na distribuição espacial do escoamento superficial na bacia
hidrográfica do rio Santo Anastácio, nos dois períodos analisados. Ainda assim,
foi possível identificar áreas que sofreram alterações no escoamento superficial em
função das mudanças da cobertura e uso da terra entre os anos estudados. É o caso da
supressão de áreas florestais e de cerrado, bem como as áreas em que pastagens deram
lugar a monocultura da cana-de-açúcar, mudanças que resultaram no aumento das
taxas de escoamento.
Considerando a expansão da cana-de-açúcar na UGRHI 22, torna-se necessário
pensar em alternativas para diminuir a intensidade dos processos de escoamento
superficial nas áreas tomadas por esta monocultura.
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ANÁLISE DA DENSIDADE DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS NAS UNIDADES
DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (UGRHI’s) 20, 21 E 22 DO
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL.
Aline Aparecida dos Santos1
Mariana Ribeiro Fernandes2
Munique Miyoshi de Almeida3
Suélen Daianne de Oliveira4
Paulo César Rocha3
Eixo 3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
Obter informações acerca do regime hidrológico de determinado curso d’água
é indispensável para realizar a gestão dos recursos hídricos e atender a inúmeros usos
e demandas. Além disso, por meio dessas informações também é possível acompanhar
a ocorrência de eventos hidrológicos considerados críticos como inundações e secas, e
caso necessário, planejar medidas para mitigar os impactos causados por esses eventos.
Para adquirir os dados necessários, é preciso que existam estações fluviométricas em funcionamento em quantidade e qualidade suficientes e bem distribuídas
em relação ao perfil do curso d’água. Nesse sentido, a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) estipulou a densidade mínima de estações fluviométricas de acordo
com a topografia do terreno. Por meio das estações, são realizadas as medições das
vazões que tem por objetivo obter informações sobre a disponibilidade de recursos
hídricos superficiais, sua distribuição geográfica e sua variabilidade no tempo, além
da magnitude e a frequência de inundações e secas (WMO, 2008).
No Brasil a Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável pela coordenação da Rede Hidrometeorológica Nacional, formada por inúmeras estações convencionais e telemétricas. Os dados sobre a disponibilidade e demanda de recursos hídricos
estão reunidos no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH),
um dos instrumentos de gestão previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos,
instituída pela Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, mais conhecida como Lei das
Águas (ANA, 2019).
No curso d’água que dispõe de postos fluviométricos que operam de maneira
adequada obtém-se a série hidrológica. A partir das informações coletadas nas
estações, é possível efetuar uma caracterização do recurso hídrico e realizar análises
de vazões de acordo com as necessidades de informações, sejam elas diárias, mensais
1
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com.
3
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ou anuais. Os autores Elesbon et al.(2014) relatam a importância da reorganização da
rede hidrológica brasileira. Segundo os autores, são necessárias adequações tanto na
quantidade dos postos hidrométricos instalados quanto em qualidade das informações
fornecidas.
No que tange à gestão dos recursos hídricos, deve-se levar em consideração
a bacia hidrográfica como recorte territorial para tomada de decisões e implantação
da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei Federal
de 9.433/97. No caso do Estado de São Paulo, a criação das UGRHI´s (Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos) permitiu que os Comitês de Bacia Hidrográfica
pudessem administrar melhor as “suas águas” e, dessa forma o Estado foi dividido em
22 (vinte e duas) dessas Unidades, conforme Lei Estadual 9.034/1994. Cada UGRHI
foi subdividida em outras unidades que são denominadas como UPH (Unidades de
Planejamento Hídrico) que se exprimem como sendo:
[...] subdivisões das bacias hidrográficas estudadas, caracterizadas por uma homogeneidade
de fatores geomorfológicos, hidrográficos e hidrológicos que permitem a organização do
planejamento e do aproveitamento dos recursos hídricos ali existentes. As UPH’s são
formadas por bacias ou sub-bacias hidrográficas de rios afluentes ou segmentos das bacias
dos rios principais, com continuidade espacial (BRASIL, 2019).

É válido ressaltar que essas unidades permitem analisar de forma mais precisa
as bacias hidrográficas, facilitando e otimizando a gestão dos recursos hídricos a curto
e a longo prazo.
Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo analisar a atual densidade
das estações fluviométricas das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 20
(Aguapeí), 21 (Peixe) e 22 (Pontal do Paranapanema), levando em consideração os
limites das UPH’s de cada Unidade, a densidade de distribuição das mesmas ao longo
da rede hidrográfica e se estas se encontram em conformidade com as recomendações
da OMM. Além disso, foi verificado se estas estações se encontravam ativas, inativas
ou se são telemétricas, levando em consideração os aspectos geomorfológicos e da
rede hidrográfica nas UGRHI´s.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Área de Estudo
A UGRHI 20 tem como rio principal o Feio ou o Aguapeí e também o rio
Tibiriçá (CBH-AP, 2019), já UGRHI 21 tem como os principais rios o Rio do Peixe,
da Garça; Ribeirões do Mandaguarí, Taquaruçu, do Veado, das Marrecas e Córrego
Alegre (CBH-AP, 2017) e os da UGRHI 22 são os rios Paranapanema, Paraná, Santo
Anastácio e Pirapozinho (CTPI, 1999). Todos os cursos d’água dessas Unidades
deságuam no Rio Paraná. No que tange às UPHs, as UGRHI 20 e 21 se apresentam
com três divisões cada uma que é denominada como alto curso, médio curso e
baixo curso (Figura 1) e a UGRHI 22 é composta por cinco UPHs, sendo o Baixo
Paranapanema M.D., Tributários do Rio Paraná, Santo Anastácio, Pirapozinho e
Laranja Doce (Figura 2).
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Figura 1. Limite das Unidades de Planejamento Hídrico da UGRHI 20 e 21.

Fonte: Os autores (2019).

Figura 2. Limite das Unidades de Planejamento Hídrico da UGRHI 22.

Fonte: Os autores (2019).

Os pesquisadores Hiruma e Ponçano (1994, p. 49) relatam que a densidade de
drenagem de uma bacia hidrográfica se exprime como sendo “comprimento médio
de canais de uma bacia hidrográfica por unidade de área” e essa possui um papel
importante no que tange à análise morfométrica da mesma. Os dados provenientes
da precipitação, evapotranspiração e de vazão são cruciais para o entendimento da
densidade de drenagem predominante em uma bacia hidrográfica, bem como dos
aspectos hidrodinâmicos que atuam nesse sistema.
O uso e cobertura da terra são fatores que podem influenciar significativamente
na densidade de drenagem, no entanto, para obter uma afirmação mais precisa, é
necessário se fazer um estudo aprofundado. Em síntese, as atividades econômicas
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que predominam nas três Unidades se resumem em atividades de serviço e
comércio nas áreas urbanas, ao passo que nas áreas rurais consolida-se a pecuária,
pastagem e o monocultivo de café, cana-de-açúcar e o milho. Também destacam-se
as agroindústrias, usinas de açúcar e álcool, agropecuárias, indústrias alimentícias,
frigoríficos, abatedouro, a extração mineral de areia e as olarias (CBH-AP, 2017; CBHPP, 2019; SIGRH, 2019; Relatório de Situação de Recursos Hídricos de Bacias (2018).
2.2. Procedimentos Metodológicos
Os dados acerca nas estações fluviométricas foram adquiridos no site do DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica) e no Portal HidroWeb que dispõe de
informações referente a RHN (Rede Hidrometeorológica Nacional), onde a ANA
(Agência Nacional de Águas) é a responsável pela coordenação desse sistema.
Todos esses sistemas são integrantes da plataforma SIGRH (Sistema Integrado de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos) que abastece esses bancos de dados. A proposta
refere-se a avaliar a densidade de estações fluviométricas existentes nas UGRHI’s
tomando como base as recomendações da Organização Mundial de Meteorologia
(OMM), conforme representado pela Tabela 1:
Tabela 1. Densidades mínimas recomendadas pela OMM de estações (área em km2
por estação).

Fonte: WMO (2008).

Para analisar a distribuição das estações fluviométricas e propor a inclusão de
novos postos bem como uma redistribuição das estações, contou-se com a ferramenta
SIG (Sistema de Informação Geográfica) para a elaboração de mapas que auxiliaram
essa pesquisa e todos eles foram desenvolvidos no software ArcGis© na versão 10.3.
O mapa de declividade contou com imagens do Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM) pelo Modelo Digital de Elevação (MDE) que foram baixadas do TOPODATA
(Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil)4. Em seguida, as mesmas passaram por
um tratamento e posteriormente gerou-se o mapa de declividade pela ferramenta Slope.
Todos os mapas foram reclassificado nas classes da EMBRAPA (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária) que variam de 0-3% (plano), 3-8% (suave ondulado), 8-20%
(ondulado), 20-45% (forte ondulado), 45-75% (montanhoso), > 75% (forte montanhoso).
Os dados das estações fluviométricas foram plotados no mapa com os dados
das estações e as respectivas coordenadas geográficas. Com isso foi possível verificar
a situação de cada uma delas (ativa, inativa e telemétrica). Para conhecer o relevo
predominante em cada UPH, utilizou-se a ferramenta Extract by Mask para obter a
declividade dentro do limite da UPH e, posteriormente foi calculado a área de cada
tipo de relevo predominante conforme as classes presentes em quilômetros quadrados
4

Imagens adquiridas em <www.webmapit.com.br/inpe/topodata/>.
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pela ferramenta Field Calculator. Dessa forma, foi possível espacializar as estações nas
UGRHI’s 20, 21 e 22 e obter uma análise precisa e minuciosa das estações fluviométricas.
2.3 Resultados e Discussões
A quantidade e a localização das estações fluviométricas existentes foram
consultadas e organizadas por ativa, inativa e aquelas que são telemétricas. A partir
dessas informações, foram elaborados os mapas de declividade e da atual situação
dessas estações para cada UGRHI que serão apresentados e discutidos nos tópicos a
seguir.
2.3.1. Unidade de Gerenciamento do Rio Aguapeí (UGRHI-20)
Por meio da elaboração do mapa de declividade (Figura 3) da UGRHI 20, é
possível conhecer os tipos de relevo presentes, bem como analisar aqueles que possuem
maior predominância. Em geral, a UGRHI 20 se apresentou com um relevo suave
ondulado em todas as UPHs (alto, médio e baixo curso), que varia em um percentual
de 3-8% de declividade.
Figura 3. Representação das classes de declividade da UGRHI 20.

Fonte: Os autores (2019).

A elaboração do mapa de declividade foi de extrema importância para analisar
as concentrações das estações fluviométricas e fazer os apontamentos necessários. Por
meio da Figura 4, é possível observar a distribuição das estações por toda a UGRHI 20
em suas diferentes modalidades.
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Figura 4. Distribuição das estações fluviométricas na UGRHI 20.

Fonte: Os autores (2019).

De acordo com o mapa exposto acima, observa-se que existem 6 estações inativas,
1 ativa de responsabilidade do DAEE e 1 telemétrica ativa da CESP e o detalhamento
das informações acerca dessas estações ativas estão representadas na Tabela 3. Diante
desse cenário, recomenda-se que sejam instaladas 5 novas estações por toda a UGRHI,
sendo 1 no baixo curso, 2 no médio curso e outras 2 no alto curso, conforme a Tabela
abaixo:
Tabela 2. Densidade de estações fluviométricas com medição de vazão na UGRHI 20.
Bacia

Área

UPH

(km2)

Baixo curso

4.322

Médio curso
Alto curso
Fonte: Os autores (2019).

4.966
3.599

Rio Aguapeí

Classificação
do Relevo
Suave
ondulado
Suave ondulado
Suave ondulado

Número de estações fluviométricas com
mediçãp de vazão
Estações a
Estações
Recomendação
em
instalar
OMM
operação
1
1
2
1
0

3
2

2
2

Tabela 3. Estações fluviométricas ativas na UGRHI 20.
Nome da estação

Curso d’Água

UHE Porto PrimaveraRio Aguapeí ou Feio
Salto Carlos Botelho
Fazenda Retiro

Ribeirão Claro

Fonte: DAEE / Hidroweb (2019)

Município
Lucélia

Prefixo

Latitude (S) Longitude (O) Responsável
21° 27’
50° 55’
63170100
CESP
33.12’’
15.96’’
63183000

21° 19’

51° 12’ 0.00’’

DAEE

0.00’’
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2.3.2.Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio do Peixe (UGRHI-21)
A partir da elaboração do mapa de declividade da UGRHI 21 (Figura 5),
foi possível analisar as classes predominantes do relevo por toda a sua extensão.
A declividade preponderante varia de 3 a 8% no baixo e médio curso da bacia,
enquadrando-se na classe Suave Ondulado, de acordo com a classificação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). No alto curso, a variação de
declividade predominante é de 8 a 20%, que se enquadra na classe Ondulado.
Figura 5. Representação das classes de declividade da UGRHI 21.

Fonte: Os autores (2019).

A espacialização acerca das estações fluviométricas foi ordenada da maneira
como elas se encontram atualmente na UGRHI 21 (Figura 6), seja ela ativa, inativa ou
as que são telemétricas, conforme demonstrado logo abaixo:
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Figura 6. Distribuição das estações fluviométricas na UGRHI 21.

Fonte: Os autores (2019).

Dos treze postos encontrados dentro dos limites da UGRHI, apenas seis estão em
funcionamento, sendo quatro de responsabilidade do DAEE, uma de responsabilidade
da CESP e um de responsabilidade da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Quatiara.
Verificou-se que uma estação ativa convencional encontra-se sobreposta a uma estação
inativa, dessa forma só conseguimos visualizar seis dos sete postos inativos, conforme
tabelados abaixo:
Tabela 4. Estações fluviométricas em operação na UGRHI 21.
Nome da estação

Curso d’Água

Município

Prefixo

Fazenda São Luis

Ribeirão do
Mandaguari

Presidente
Prudente

8C-007

Ribeirão da
Garça
Ribeirão do
Arrependido

Marília

7D-010

Marília

7D-004

Rio do Peixe

Flórida Paulista

63805000

PCH Quatiara
Montante 1

Rio do Peixe

Bastos

63749900

PCH

Rio do Peixe

Rancharia

63750000

Bairro São
Geraldo
Fazenda Santa
Emilia

Rio do Peixe/

UHE Porto
Primavera Flórida
Paulista

QuatiaraJusante

Longitude
(O)

Responsável

51° 15’ 56’’

DAEE

22° 18’
25’’

50° 01’ 38’’

DAEE

22° 20’
20’’

50° 01’ 19’’

DAEE

51º 16’ 35”

CESP

22° 0’
10.08’’

50° 46’
5.16’’

QUATIARA

21° 57’

50° 55’

DAEE

6.12’’

59.16’’

Latitude
(S)
21° 52’
44’’

21º 43’
28”

Fonte: Os autores (2019).
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Diante desse cenário, foi elaborada uma tabela com a atual densidade das
estações fluviométricas com medições de vazão na UGRHI 21 juntamente com a
quantidade de estações necessárias para atender as recomendações da OMM.
Tabela 5. Densidade de estações fluviométricas com medição de vazão na UGRHI 21
Número de estações fluviométricas com
Bacia

Rio do Peixe

UPH

Área
2

(km )

Classificação
do Relevo

medição de vazão
Estações

Recomendação

Estações a

operação

OMM

instalar

em

Baixo curso

6.636

Suave ondulado

2

3

1

Médio curso

3.316

Suave ondulado

3

2

-

0.681

Ondulado

1

1

-

Alto curso
Fonte: Os autores (2019).

Pela tabela exposta acima, constatou-se que apenas na UPH Baixo Curso existe
a necessidade de mais um posto. No entanto, a UPH Médio curso possui uma estação a
mais do que a recomendação da OMM, dessa forma, poderia haver um remanejamento
para atender a UPH que se encontra deficitária.
2.3.3. Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema
(UGRHI22)
A partir da elaboração do mapa de declividade (Figura 7), observou-se que
a classe de relevo predominante nesta Unidade pode ser caracterizado como suave
ondulado, variando entre 3 e 8%. Além disso, nas UPH’s Santo Anastácio, Pirapozinho
e Laranja Doce ocorrem áreas com relevo do tipo ondulado, com declividades de 8 a
20%.
Figura 7. Declividades predominantes na UGRHI 22.

Fonte: Os autores (2019).
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Após o levantamento realizado sobre as estações fluviométricas inseridas da
UGRHI 22, foram localizados três postos na área e, deste total apenas um encontrase em operação e trata-se de uma estação convencional, em operação desde o ano
2001, localizada no município de Martinópolis, denominada CGH (Central Geradora
Hidrelétrica) Laranja Doce, conforme pode ser analisado na Tabela a seguir:
Tabela 6. Estação fluviométrica em operação na UGRHI 22.
Nome da
estação

Curso d’Água

Município

Prefixo

CGH Laranja Ribeirão Laranja Martinópolis 64516000
Doce
Doce
Fonte: Os autores (2019).

Latitude (S)

Longitude (O)

22° 14’

51° 10’

48.84’’

21.00’’

Responsável
QUATIARA

O mapa que representa a estações fluviométricas da UGRHI 22, foi elaborado
a fim de se obter o entendimento da atual situação dessas estações e como elas se
encontram distribuídas ao longo de toda a rede hidrográfica:
Figura 8. Situação das estações fluviométricas na UGRHI 22.

Fonte: Os autores (2019).

Analisando o mapa exposto acima e levando em consideração os critérios de
densidade definidos pela OMM, constata-se que essa Unidade necessita da implantação
de 5 estações. Nesse caso, somente a UPH Laranja Doce apresenta a quantidade
recomendada pela OMM, que é de uma estação para essa área tendo em vista o perfil de
relevo. Já na UPH Santo Anastácio foram encontrados dois postos inativos, um destes
postos poderia ser reativado e suprir a recomendação da OMM, realizando assim as
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medições dos dados fluviométricos. Por meio da elaboração da Tabela 7, podem-se
averiguar essas informações e verificar o cenário critico e alarmante na UGRHI 22.
Tabela 7. Densidade de estações fluviométricas com medição de vazão na UGRHI 22.
Bacia

UPH
Baixo
Paranapa-nema
M.D.

Pontal do
Paranapanema

Área

(km2)

Classificação
do Relevo

Número de estações fluviométricas
com medição de vazão
Estações
em

operação

Recomendação
OMM

Estações a
instalar

2.200

Suave ondulado

0

1

1

2.423

Suave ondulado

0

1

1

2.384

Suave ondulado

0

1

1

Pirapozinho

3.320

Suave ondulado

0

2

2

Laranja Doce

2.015

Suave ondulado

1

1

-

Tributários Rio
Paraná
Santo Anastácio

Fonte: Os autores (2019).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise obtida, notou-se que existe uma baixa densidade de estações
fluviométricas em todas as UGHRI’s estudadas. As UGRHI’s 20 e 22 são as que
apresentam as maiores necessidades de instalação de estações. Ao todo, são necessários
cinco novos postos em cada uma, enquanto que na UGRHI 21 é preciso instalar apenas
uma estação. Portanto, se faz necessária a implantação de novas estações fluviométricas
nas UGRHI’s analisadas, bem como de obter um bom funcionamento daquelas que
estão operando, já que em muitas delas nem todos os dados estão disponíveis. Ademais,
é preciso verificar aquelas que estão inativas, se existe a possibilidade de reativá-las e
dessa forma, otimizar melhorar o banco de dados hidrológico.
Durante a busca pelos dados das estações, observou-se que os mesmos
apresentam diversas informações que divergem entre o que está sendo divulgado no
banco de dados da ANA e do DAEE, dificultando o acesso e a compreensão da real
situação dessas estações.
Ressalta-se ainda, que por meio das medições é possível obter melhorias
na gestão dos recursos hídricos, atendendo as legislações vigentes e ampliando o
conhecimento das bacias hidrográficas em larga escala. Tomar conhecimento sobre a
vazão permite adequar os usos da água às mudanças ocorridas nas séries históricas de
vazões do curso d’água analisado. Dessa forma, ressalta-se a importância de manter
estações em qualidade e quantidade suficientes para realizar o monitoramento nas
bacias hidrográficas.
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ASPECTOS RELEVANTES NA EXPLOTAÇÃO DE AREIA EM LEITOS DE RIOS
NO BRASIL
Osmair Oliveira dos Santos1
Grasiela Rocha Torres Goveia2
Catia Eliza Zuffo3
Benedito Sales de Aguiar4
Nábila Tainã Patêz Silva5
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Toda a história da humanidade é acompanhada pela utilização de bens minerais,
uma das atividades que mais contribui para a alteração da superfície terrestre. No
Brasil a mineração é um dos segmentos econômico mais forte. Apesar de pertencer
ao setor primário, ela é uma das grandes responsáveis pelo superavit das exportações
brasileiras. Segundo Vieira e Rezende (2015, p.188) os produtos mais minerados no
país, em volume, são a areia e a pedra britada e, ainda de acordo com o Relatório
Técnico 31, publicado pelo Ministério de Minas e Energia - MME (2009, p. 4), no Brasil,
70% da areia é produzida em leito de rios.
Sendo a exploração de areia muito importante para o desenvolvimento das
cidades, uma vez que é utilizada como matéria prima agregada para as obras de
construção civil, sua exploração afeta diretamente o meio ambiente por ser um recurso
natural não renovável. Os impactos são maiores quando a extração é realizada de
forma irregular, podendo trazer danos ambientais irreversíveis. Para Annibelli &
Souza Filho (2006, p. 4207), qualquer substância minerada gera impactos de ordem
ambiental, social e econômica, uma vez que aquele bem não será reposto, implicando
na busca de tecnologia de reciclagem e substituição por outros renováveis.
Recurso mineral é uma concentração natural de materiais sólidos, líquidos
ou gasosos, na superfície ou no interior da crosta terrestre, de tal maneira que a sua
extração econômica seja potencialmente viável. Para Vieira e Rezende (2015 p. 188),
a areia é uma substância mineral de diversos tipos de rochas encontradas em vários
tipos de depósito, como aluviões e coluviões, sendo um agregado que tem como uma
das características o baixo valor de imediato como matéria prima na construção civil.
No que se refere ao método de exploração desse mineral, os principais são a
dragagem, desmonte mecânico e o desmonte hidráulico. Seja qual for o método de
extração utilizado, a exploração mineral por si só não é uma atividade sustentável, ou
seja, o que foi extraído nunca mais será reposto, no entanto existem procedimentos que
podem minimizar os impactos ambientais da atividade (SANTOS, 2015). Tais impactos
ambientais podem ser positivos e negativos.
1
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Utilizando-se de pesquisa qualitativa envolvendo levantamento bibliográfico
com a utilização de fontes físicas e digitais disponíveis, este artigo tem como objetivo
discutir a explotação da areia evidenciando sua importância para o desenvolvimento
das cidades, uma vez que o mineral é matéria prima para obras da construção civil e os
impactos que a extração irregular pode causar ao meio ambiente, são discussões, onde
a finalidade é a ampliação dos conhecimentos necessários, tanto para o empreendedor
como para a sociedade, assim como dos setores ambientais que devem atuar no
licenciamento e fiscalização.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Processo de exploração da areia
Os minerais sempre tiveram uma posição importante na economia brasileira uma
vez que o Brasil é um dos países mais ricos em recursos ambientais naturais do planeta.
A mineração fornece uma ampla provisão de matéria prima para diversas atividades
que vai desde a produção de insumos agrícolas à construção civil e o desenvolvimento
industrial. A areia, considerada um produto básico na indústria da construção civil, é
um recurso natural abundante e de baixo valor unitário, no entanto, a sua exploração
atualmente, em todo o território nacional produz impactos consideráveis.
A extração normalmente é conduzida por meio de vários tipos de operações
de lavra. Os principais métodos de exploração são: dragagem em leito submerso,
desmonte mecânico e desmonte hidráulico (COSTA & AMORIM, 2011, p. 43).
2.1.1 Dragagem
A lavra de areia por dragagem hidráulica é caracterizada pela utilização de
um sistema de bombeamento que promove a sucção da polpa formada na superfície
de ataque do leito submerso. O ponto de sucção no fundo da água é atingido por
tubulação, através da qual a polpa é transportada (ALMEIDA, 2003). Na maioria dos
casos, é realizado apenas um peneiramento para separação de parte do cascalho e
contam com algum dispositivo de decantação, onde ocorre a separação entre o material
mais fino, que atua no processo de sedimentação.
Neste ponto, dá-se a separação do material mais fino e a areia fina, média
ou grossa que se deposita no fundo da caixa, sendo então transferida para pilhas
de estocagem ao ar livre ou silos de armazenamento e, posteriormente, carregada
diretamente em caminhões, (ALMEIDA, 2003). De acordo com estudos realizados por
Lelles (2005), o método de dragagem é o mais utilizado. Para a ANEPAC (2013), a
dragagem é um processo de extração de areia feita nas paredes laterais e na base de
uma cava submersa, utilizando bombas de sucção instaladas sobre balsas (Figura 1).
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Figura 1: Esquema de lavra por dragagem em leito de rio.

Fonte: Almeida (2003 p. 72).

2.1.2 Desmonte mecânico
O desmonte mecânico (Figura 2) é recomendado para locais secos (não
inundados) e com boa sustentação para equipamentos pesados. Refere-se à escavação
mecânica direta do minério por equipamentos apropriados: escavadeiras ou tratores/
pás-carregadeiras, e carregamento em caminhões basculantes que fazem o transporte
do material. Um fato interessante que ocorre neste método é que, em sua maior parte,
as mesmas máquinas que realizam a escavação mecânica são responsáveis também
pelo carregamento do material que foi escavado (ALMEIDA, 2003).
Figura 2: Frente de lavra da areia por desmonte mecânico.

Fonte: Ferreira (2003 p. 64).
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2.1.3 Desmonte hidráulico
Por este método, o desmonte do minério é promovido pela ação de um jato
de água sob pressão, que forma uma polpa composta por cerca de 15% em massa
de material sólido. Consiste no direcionamento, através de um monitor, de um jato
de água de alta pressão sobre a base do talude (Figura 3). Dessa forma, o material
desmorona de forma controlada, sendo carreado em forma de polpa, com o auxílio da
gravidade. Em alguns casos, são usadas canaletas para auxiliar no direcionamento do
transporte do material. (QUARESMA, 2009).
Para otimizar o desmonte hidráulico, quando possível, existe uma etapa prévia,
que compreende a escarificação da frente de lavra. O decapeamento, etapa necessária
em alguns tipos de minas desse tipo, antecede a operação de desmonte hidráulico,
e geralmente é feito com tratores de esteiras e pás-carregadeiras, dependendo da
compactação do capeamento (ALMEIDA, 2003). Além disso, a inexistência de alguma
dessas condições pode prejudicar ou mesmo inviabilizar o desmonte hidráulico.
Figura 03: Desmonte hidráulico de areia.

Fonte: ANEPAC, 2003.

A escolha do método de extração dependerá de alguns fatores como, por
exemplo, da topografia do terreno, das condições de planejamento e reabilitação da
área a ser minerada e da escala de produção. No entanto, o fator de maior influência no
planejamento da lavra é a natureza de sua operação, se a seco ou a úmido, pois algumas
operações são aplicáveis apenas a úmido ou a seco e em algumas situações podem
ser comuns a ambas (SIMITH & COLLIS, 2001). Apresentamos a seguir, a importante
relação do método de extração de areia com o tipo de depósito mineral (Quadro 1).
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Quadro 1: Métodos de lavra de areia e tipos de depósitos minerais

Fonte: Adaptado de Souza (2012).

2.2 impactos gerados pela extração de areia
Conforme Santos (2015), a exploração mineral por si só não é caracterizada como
uma atividade sustentável, ou seja, o que foi extraído nunca mais será reposto, no
entanto existem procedimentos que precisam ser utilizados para minimizar o impacto
ambiental da atividade. A Resolução CONAMA nº 001/1986 (BRASIL, 1986) conceitua
impacto ambiental da seguinte maneira:
Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II- as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
Logo, faz-se necessário conhecer os impactos positivos e negativos que o tipo
de empreendimento em questão poderá causar ao se instalar em uma região, para que
medidas mitigadoras sejam realizadas. Como impactos positivos podemos mencionar
a geração de empregos diretos, bem como de empregos indiretos resultantes dos
postos de trabalho que dependem da areia e concomitantemente gera impostos a
serem revertidos em serviços à população, proporcionando obras e projetos focados
em melhorar as condições de vida, oferecendo bem-estar à população em geral
(ANNIBELLI, 2006).
Quanto aos impactos ambientais negativos podem-se mencionar segundo
Annibelli (2006): a destruição da mata ciliar; o afugento de animais; a poluição das
águas e dos solos devido ao uso inadequado de combustíveis fósseis; a prática de
queimadas que visam acabar com a cobertura vegetal; a alteração dos cursos dos rios,
bem como de sua profundidade, alterando a velocidade de escoamento dessas águas,
entre outros. Outros fatores importantes a serem mencionados como contribuintes para
a geração de impactos negativos são as ocorrências dos portos de areias e ancoragem
das balsas nas Áreas de Preservação Permanente – APP, o que pode ocorrer segundo
Matos e Lobo (1995, p. 13):
Desmatamento de APP para implantação de caixas, pátios e acessos; corte de taludes e
aterros para a implantação de caixas; erosões e assoreamento em acessos; emissão de ruídos
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na operação de dragas; erosão de taludes em pontos de retorno d’água com sedimentos
da caixa para o leito; turbidez da água de drenagem, principalmente em caixas de areia
de pequeno porte, ocasionando problemas de aproveitamento; contaminação da água de
drenagem por óleo combustível, graxas e outros efluentes de forma difusa e/ou acidental;
compactação do solo pelo tráfego de máquinas pesadas nos acessos; contaminação de solos
e água por destinação inadequada de resíduos sólidos.

Sendo a área de APP protegida legalmente, através do Código Florestal, Lei nº
12.651/2012, existe uma obrigação quanto à manutenção da vegetação que todos devem
considerar, em qualquer circunstância, uma vez que esta tem a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e, acima de tudo, assegurar o
bem-estar das populações humanas.
Lelles et al (2005) avaliou qualitativamente os impactos ambientais da extração
de areia e identificou esses pontos através do método “check list” que consiste no
vislumbramento e na listagem de consequências (impactos ambientais), quando se
considera o potencial transformador do ambiente físico biótico e antrópico, de causas
(atividades impactantes).
A vantagem desse método, além de ser realizada em curto espaço de tempo,
proporciona menores gastos e é facilmente compreensível pelo público em geral
(NOGUEIRA, 2016). O conhecimento amplo destes impactos se faz necessário tanto
para o empreendedor como para o olhar crítico dos setores ambientais que devem
atuar no licenciamento destes empreendimentos, bem como os setores de fiscalização.
2.3 Licenciamento Ambiental e a legislação minerária
Licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual o órgão competente
licencia a localização, instalação, ampliação ou a operação de atividades que possam,
de qualquer forma, causar danos ambientais. Existem vários autores que conceituam
o licenciamento ambiental, porém o licenciamento ambiental segundo a Resolução
CONAMA nº 237/97 é:
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o
órgão ambiental competente licenciar a localização, instalação, ampliação
e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997).
Logo, qualquer atividade mineraria deve obter o licenciamento ambiental, pois
sendo a mineração encarada como atividade de grande potencial poluidor, ela está
sujeita ao processo de licenciamento ambiental e a recuperação de áreas degradadas
(OBATA e SINTONI, 2003). O artigo 8º da Resolução CONAMA nº 237/97, determina
os três tipos de licenciamentos:
Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
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II - Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação. (< http://www.mma.gov.
br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 22.06.2019).
Para obter o licenciamento ambiental é necessário apresentar o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA), e sempre
é exigido pelos órgãos competentes o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRADS) (MOLETTA, 2005). Em casos em que o licenciamento venha a dispensar
a elaboração do EIA/RIMA, o órgão ambiental poderá exigir outros instrumentos
específicos para avaliação dos impactos ambientais. Nestes estudos devem ser
apresentados todo o plano de lavra, os impactos causados e as ações mitigadoras e/ou
compensatórias que o empreendimento realizará.
A Legislação deixa claro que são considerados crimes ambientais as condutas
que ignoram as normas ambientais, mesmo que não sejam causados danos ao meio
ambiente. Logo, mineradoras atuando na atividade sem as devidas licenças, configura
desobediência de uma legislação ambiental, por conseguinte, ela é passível de punição
por multa e/ou fechamento das instalações. Da mesma forma, o Código de Mineração
apresenta os requisitos e as condições próprias para a obtenção de autorizações,
concessões, licenciamentos e permissões, especificam os direitos e deveres dos
portadores de títulos minerários, determina as anulações, caducidade dos direitos
minerários entre outros que regulam os aspectos da indústria mineral (AGUIAR, 2015).
A legislação minerária é assentada pelo Código de Mineração, Decreto-Lei n°
227/1967, alterado pela Lei n° 9314/96, e regulamentado pelo Decreto n° 62.934/68 e
por legislações subsequentes, que dispõe sobre as formas e condições de habilitação
e execução das atividades de pesquisa e lavra de substâncias minerais (NOGUEIRA,
2016). A execução e fiscalização ficam a cargo do Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM, a quem pertence à aplicação das normas do referido disposto legal,
além de fiscalizar as atividades relativas ao setor.
O código de Mineração determina que estas atividades devem estar enquadradas
em uma das seguintes formas legais de aproveitamento:
Ø Regime de Autorização de Pesquisa: É representado pelo Alvará de
autorização de pesquisa, e somente a partir deste, o seu titular, está habilitado
a realizar pesquisas geológicas e os correspondentes trabalhos técnicos para
a definição das substâncias de interesse (OBATA & SINTONI, 2003).
Ø Regime de Concessão de Lavra: está consolidado pela Portaria de Lavra,
diploma expedido pelo Ministério de Minas e Energia, pelo qual, e somente
a partir deste, o titular fica habilitado a praticar os trabalhos de extração
mineral.
Ø Regime de Licenciamento: o licenciamento depende da obtenção, pelo
interessado, de licença específica expedida pela autoridade administrativa
local, no município de situação da jazida e da efetivação do competente
registro no DNPM (NOGUEIRA, 2016).
Ø Regime de Permissão de lavra Garimpeira: a permissão da Lavra
Garimpeira, esse diploma expedido pelo Diretor-Geral do DNPM, é
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outorgável somente a brasileiro, ou a cooperativa de garimpeiros, e
analogamente as atividades enquadradas nos outros regimes, depende de
licenciamento ambiental específico do órgão ambiental competente.
Ø Regime de Monopolização: aqui, enquadram-se as substâncias
minerais objeto de
Ø monopólio estatal, a saber: petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos
fluidos e minerais e minérios nucleares, que ficam subordinados a leis
especiais.
De acordo com Obata & Sintoni (2003) por meio do alvará de pesquisa, está
assegurada apenas a pesquisa ao seu titular, e não a lavra, cuja concessão somente
pode ser solicitada após o cumprimento técnico, administrativo e legal das disposições
contidas neste regime. Em virtude do atendimento a todas as disposições anteriores,
relativas ao regime de autorização, faculta-se as disposições da Portaria de Lavra
(NOGUEIRA, 2016).
Os trabalhos de lavra podem ser desenvolvidos sem a execução prévia de trabalho
de pesquisa mineral e sem um Plano de Aproveitamento Econômico prévio. Porém, é
obrigatória a apresentação do Plano de Lavra, que é um relatório técnico constituído
pelas operações coordenadas de lavra objetivando o aproveitamento racional do bem
mineral e que destaca os aspectos mais relevantes relacionados à atividade, sendo
utilizado tanto para o licenciamento ambiental no âmbito das entidades municipais
e estaduais quanto para o minerário, de competência do órgão nacional (OBATA &
SINTONI, 2003).
O enquadramento em uma destas formas de regime é estabelecido de acordo com
o tipo de substância mineral, do modo de sua ocorrência e/ou como será sua utilização
(OBATA & SINTONI, 2003). No caso dos minerais de classe II, seu aproveitamento fica
restrito a uma área máxima de 50 (cinquenta) hectares. No que se refere a areia, a sua
extração ocorre nos leitos dos rios, onde a atividade é realizada em ciclos sazonais de
deslocamento continuo de exploração de deposições que se renovam por processos
naturais (SOUZA, 2012).
2.4 A importância socioeconômica da exploração da areia
A areia pode ser encontrada na forma de sedimento inconsolidado ou como
rochas areníticas, após ter sofrido processo de litificação. Em sua forma não coesa é
encontrada nos leitos de rios, nas planícies e terraços aluviais e em dunas litorâneas.
A atividade econômica de produção de areia caracteriza-se por grandes volumes
produzidos. O transporte responde por cerca de 2/3 do preço final dos produtos, o que
impõe a necessidade de produzi-la o mais próximo possível do mercado consumidor,
que são os centros urbanos.
Atualmente, no Brasil, cerca de 1.700 municípios (30,6% do total) recebem alguns
recursos financeiros advindo da Compensação Financeira pela Exploração Mineral –
CFEM (ENRÍQUEZ & DRUMMOND, 2007). Por oferecer materiais para a indústria
e para a construção civil, a mineração de areia é uma atividade economicamente
importante para o país que gera emprego e renda, direta e indiretamente constituindose como um aproveitamento de recursos minerais inserido nas práticas de estratégias
para o desenvolvimento territorial.
Fatores como o processo de crescimento populacional, de modernização das
construções e de urbanização, contribuem de forma significativa para a demanda do setor
de extração mineral da matéria prima de uso na construção civil. Consequentemente,
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o aumento do número de obras caracteriza essa atividade como impulsionadora de
desenvolvimento socioeconômico, mesmo desencadeando questões de cunho social e
ambiental que podem ser sanadas com a elaboração prévia de estudos nessas áreas.
A produção de areia para a construção civil está disseminada por todo território
brasileiro. Todos os estados do país possuem alguma mina de areia para construção.
No levantamento “Universo da Mineração Brasileira”, de 2007, feita com base nos
Relatórios Anuais de Lavra, publicado pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM, somente no Estado de Roraima não consta lavra de areia com
produção de “run-off-mine” acima de 10.000 toneladas por ano. Este levantamento listou
742 lavras e enfatiza que chega na ordem de 2000 o número de empresas produtoras
de areia (NEVES & SILVA, 2007).
Conforme já constatado, a areia é um recurso mineral de expressivo valor social
e econômico, já que é permeado por substâncias que lhe conferem com uma vasta
aplicação no mercado. Da mesma for forma, dependendo do depósito que pode estar
em local seco ou leitos de rios se faz necessário a análise criteriosa da sua extração, para
que a melhor técnica seja aplicada, visando sempre a sustentabilidade da atividade e
do meio ambiente no entorno.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A areia é de grande importância para a sociedade por sua relevância como
atividade impulsionadora do desenvolvimento econômico e com inúmeras aplicações
mercadológicas. Todavia, é importante salientar que a sua extração, quer seja em
solo seco ou em leitos dos rios, produz impactos que podem causar prejuízos ao
meio ambiente. Por outro lado, podem ocorrer impactos sociais positivos quando
passa a gerar emprego e for utilizada na construção de moradias e aparelhamento e
modernização dos espaços urbanos.
A legislação brasileira em vigência, relacionada ao meio ambiente e à própria
atividade minerária atribui critérios disciplinadores para a realização da atividade.
Entre estes critérios, o que impõe às que apresentarem significativos impactos para o
meio ambiente, que sua realização seja precedida de Licença Ambiental. Os impactos
puramente ambientais podem ser minimizados ou, mitigados com o uso de tecnologias
modernas e mais adequadas para extração. Da mesma forma é necessário prever
resolução para os impactos sociais e socioambientais.
De certo que sendo a mineração de areia um segmento importante no contexto
econômico do país é importante lembrar-se da necessidade da equiparação entre os
impactos positivos e negativos advindos da realização da atividade. Em uma execução
negativa saem perdendo, o empreendedor que não se legalizou, o município que deixa
de arrecadar a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, as
pessoas que sofrem efeitos colaterais e o meio ambiente que fica à mercê de atuações
clandestinas que podem estar causando danos, muitas vezes irreversíveis, notadamente
em leitos de rios e nas suas respectivas bacias hidrográficas.
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USO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAMARI EM RONDÔNIA
E IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
João Paulo Papaleo Costa Moreira1
Alyne Foschiani Helbel2
Nara Luísa Reis de Andrade3
Ana Cristina Santos Strava Correa4
João Gilberto de Souza Ribeiro5
Joane Paola Papaleo Costa Moreira6
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que a bacia hidrográfica é
a unidade territorial de planejamento e gestão das águas (BRASIL, 1997), sendo esta
porção “a área total de superfície de terreno de captação natural da água precipitada,
na qual um aquífero ou um sistema fluvial recolhe sua água” (TUCCI, 2012).
Este mecanismo de gestão é reconhecido mundialmente e enfatiza sua
importância pelo fato de que a bacia é um sistema natural de delimitação geográfica onde
os fenômenos e interações podem ser integrados de forma evidente. Outrossim, a bacia
hidrográfica compreende uma unidade espacial de fácil identificação e caracterização,
em que qualquer espaço de terra por menor que seja detém a capacidade de interagir
com uma bacia hidrográfica (LIMA et al., 2016).
Nesse sentido, Rosa (2011) destaca que as bacias constituem uma visão
conjunta do comportamento das condições naturais e das atividades antrópicas nelas
desenvolvidas uma vez que, mudanças significativas em qualquer dessas unidades,
podem gerar alterações, efeitos e/ou impactos a jusante.
Isto posto, observa-se que atualmente os recursos naturais, em especial o hídrico,
da Bacia do Rio Jamari em Rondônia vem sofrendo impactos negativos consideráveis
principalmente em decorrência de sua localização geográfica atrelada ao histórico do
uso e formas de ocupação da região do sudoeste amazônico. O Rio Jamari foi atingido
diretamente pelo desordenado processo de ocupação pelo qual passou Rondônia a
partir dos anos 70. Cunha (2015) cita exemplos do uso e ocupação degradantes da bacia
como a abertura da rodovia BR-364, a qual interliga a região Centro-Oeste do Brasil a
Rondônia; a construção da Usina Hidrelétrica de Samuel; a implantação dos Projetos
Integrados de Colonização do INCRA em 1970; bem como garimpos com extração de
minérios metálicos (ouro e cassiterita) e não metálicos (areia).
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Dessa forma, esta pesquisa teve por finalidade precípua identificar os principais
usos do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari em Rondônia e suas possíveis
implicações na qualidade das águas superficiais, considerando os usos múltiplos.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e métodos
2.1.1 Área de estudo
A Bacia do Rio Jamari ocupa 16.394,18km² compreendendo parte dos territórios
de 17 municípios rondonienses, a saber: Ariquemes, Alvorada d’Oeste, Alto Paraíso,
Candeias do Jamari, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Cujubim, Governador
Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã d’Oeste, Jaru, Mirante da Serra, Monte Negro,
Porto Velho, Rio Crespo, São Miguel do Guaporé e Theobroma (RONDÔNIA, 2018).
Os municípios que estão inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari, mais
precisamente compõem as Unidades Hidrográficas de Gestão do Alto Rio Jamari,
Margem Direita do Rio Jamari e Baixo Rio Jamari, segundo o Plano Estadual de
Recursos Hídricos de Rondônia, totalizando 140.180 habitantes nas supracitadas
regiões (RONDÔNIA, 2018).
2.1.2 Metodologia de análise
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura visando identificar os
principais usos do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari em Rondônia e suas
possíveis implicações na qualidade das águas superficiais. Segundo Gil (2008, p. 50),
a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
de livros e artigos científicos”.
2.2 Resultados e discussão
2.2.1 Uso e ocupação do solo na bacia do Rio Jamari
Os principais usos do solo consolidados na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari
(IBGE, 2013) estão relacionados ao setor primário da economia (Figura 1), ou seja,
aqueles inerentes à produção através da exploração de recursos provenientes do
meio ambiente natural, como, por exemplo agricultura, mineração, pesca, pecuária,
extrativismo vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a
indústria de transformação.
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Figura 1. Principais usos e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari.

Fonte: IBGE (2013)

Sobre os usos estabelecidos na área pesquisada, de acordo com o IBGE (2013)
a Bacia do Rio Jamari em sua maior parte é utilizada para atividades agropecuárias
(Figura 1). Além disso, há extração de ouro e cassiterita (minerais metálicos) e areia
(mineral não metálico). Este processo demanda por retirada de água na proporção de
0,003m³/s na região da Margem Direita do Rio Jamari e 0,001m³/s no Baixo Rio Jamari
(RONDÔNIA, 2018).
Na agropecuária há uma considerável demanda hídrica de uso consuntivo.
Nesse contexto, entende-se como uso consuntivo do setor de produção animal a
água utilizada para dessedentação animal, confinamento, operações lácteas e outras
necessidades diversas na exploração animal como limpeza e manutenção de estruturas
rurais (RONDÔNIA, 2018).
Estudos apresentados no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia – PERH/RO (RONDÔNIA, 2018), as maiores representatividades das vazões
retiradas para usos múltiplos consuntivos de água na Bacia Hidrográfica do Rio Jamari
referem-se ao abastecimento animal. Nas Unidades Hidrográficas de Gestão (UHG)
do Alto Rio Jamari, Margem Direita do Rio Jamari e Baixo Rio Jamari os quantitativos
das vazões de retirada para a supracitada finalidade são, respectivamente: 0,04m³/s,
0,67m³/s e 0,08m³/s (RONDÔNIA, 2018).
Por sua vez, a irrigação na Bacia do Rio Jamari está concentrada na UHG da
Margem Direita do Rio Jamari e Baixo Rio Jamari, com valores de vazões retiradas na
ordem de 0,02m³/s e 0,01m³/s, respectivamente (RONDÔNIA, 2018).
Outra destinação dada ao solo diz respeito à piscicultura, cuja atividade vem
sendo recentemente incentivada por políticas econômicas no estado de Rondônia.
Segundo dados oficiais do estado, Rondônia é o atual maior produtor de pescados de
água doce do Brasil. Em Rondônia, os municípios que concentram a maior produção
de peixe são Ariquemes (12,6 mil toneladas), Cujubim (6,6 mil toneladas), Urupá (5,4
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mil toneladas), Mirante da Serra (5,4 mil toneladas) e Porto Velho (5,2 mil toneladas)
(RONDÔNIA, 2017), municípios estes inseridos na Bacia do Rio Jamari, com exceção
apenas de Urupá.
Os cadastros de outorgas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental
- SEDAM, entre os anos de 2010 a 2016, contabilizam aproximadamente 600 emissões
para piscicultura com captação superficial, totalizando uma vazão de 300m³/s
(RONDÔNIA, 2018).
Dentre os seus diversos usos do solo, na Bacia do Rio Jamari está a Usina
Hidrelétrica de Samuel, a qual possui uma potência instalada de 217 MW e área
alagada de 584km² (ANEEL, 2018), o que corresponde a aproximadamente 2,82% da
área total da bacia. Existem também 03 (três) pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s)
na Bacia do Rio Jamari, sendo duas instaladas no Rio Jamari (PCH Jamari e PCH Santa
Cruz do Monte Negro) e uma no Rio Canaã (PCH Canaã), conforme dados da ANEEL
(2018).
Também são encontrados outros usos do solo voltados ao beneficiamento de
matéria-prima nas dependências da Bacia do Rio Jamari, como indústrias alimentícias,
frigoríficos e laticínios. Os usos industriais, em geral, tem sua vazão média de retirada
de água apenas na UHG na Margem Direita do Rio Jamari, equivalendo a 0,09m³/s
(RONDÔNIA, 2018).
Por meio da Figura 1 é possível notar outras formas de cobertura do solo,
como unidades de conservação (UC’s) de proteção integral que ocupam uma área de
aproximadamente 7,07% da Bacia do Rio Jamari, e as de uso sustentável que totalizam
7,17%.
Os remanescentes florestais prolongam-se por uma área de 28,7% em relação
à bacia em comento, estendendo-se longitudinalmente pela Bacia do Rio Jamari.
Observa-se que a distribuição espacial dos remanescentes florestais está entremeada
com áreas ocupadas por atividades agropecuárias (39,14% da área da bacia). Esta
configuração provavelmente ocorre devido às áreas legalmente protegidas, tais como
as reservas legais e áreas de preservação permanente inseridas nas propriedades
rurais. As terras indígenas (TI) ocupam 12,71% da área estudada, prolongando-se por
quase a totalidade do território do município de Governador Jorge Teixeira, na porção
sul da Bacia do Rio Jamari.
As zonas urbanizadas na Bacia do Rio Jamari correspondem a 0,29% da sua área
total. Os municípios de Ariquemes, Itapuã d’Oeste, Rio Crespo, Cacaulândia possuem
sua sede totalmente dentro da Bacia do Rio Jamari e, Porto Velho e Candeias do Jamari
detêm parte da sede inserida na bacia estudada. Nestas áreas, o uso consuntivo
da água preponderantemente está ligado ao abastecimento humano urbano.
Dados do PERH/RO apontam a vazão de retirada média de 0,39m³/s para a Unidade
Hidrográfica de Gestão (UHG) da Margem Direita do Rio Jamari, 0,02m³/s para a UHG
do Baixo Rio Jamari e nenhuma vazão para a região do Alto Rio Jamari (RONDÔNIA,
2018). Outros usos e ocupações do solo na Bacia do Rio Jamari estão associados a usos
diversificados (2,82% da área da bacia), bem como cerealíferas/graníferas (0,96%),
extração de minerais metálicos (0,01%) e usos não identificados (0,31%), com base em
dados vetoriais disponibilizados pelo IBGE (2013) e espacializados na Figura 1.
2.2.2 Impactos ambientais decorrentes do uso do solo na bacia
No que corresponde aos potenciais poluidores e principais problemas
associados à exploração das áreas da bacia para os diversos usos identificados, mais
especificamente no que tange à atividade agropastoril desenvolvida na Bacia do Rio
Jamari, enfatiza-se o nexo de causalidade existente entre a conversão de áreas vegetadas
nativas em pastagens e o consequente aporte de material inconsolidado aos corpos
hídricos que compõem os flúvios da bacia.
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Este fenômeno de erosão das margens dos cursos d’águas, embora seja natural,
vem sendo acelerado por atividades antrópicas na região, em especial a pastagem.
Assim, a modificação da paisagem, que antes era protegida por matas ciliares, e
hodiernamente está sendo substituída por gramíneas, não são suficientes para conter
a erosão do solo e o consequente assoreamento dos leitos dos rios, o que provoca
conflitos inerentes à disponibilidade hídrica e depleção da qualidade da água para os
usos múltiplos deste recurso natural.
Além disso, as áreas de cultivo ou pastagens podem apresentar alterações na
qualidade das águas e nos regimes de escoamento em função da alteração da cobertura
vegetal. O uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos agrícolas modificam as
características naturais das águas superficiais, contaminando áreas extensas (poluição
de fonte difusa).
Parte destes compostos são encaminhados aos mananciais superficiais e,
consequentemente, processos de eutrofização devido ao aporte de nutrientes,
especialmente nitrogênio e fósforo podem vir a surgir afetando todo ecossistema
lacustre.
Outra atividade presente na Bacia do Rio Jamari que provoca severos impactos
adversos ao meio ambiente é a mineração e o garimpo. Nos municípios de Ariquemes
e Monte Negro, mais precisamente na região próxima ao Rio Massangana, um dos
principais tributários da margem esquerda do médio Jamari, há extração de cassiterita
(minério de estanho) sendo utilizado o método de desmonte hidráulico, que contribui
consideravelmente para o aporte de sedimentos ao rio, e consequentemente possibilita
o aumento do assoreamento. Tais atividades provocam grandes degradações no
leito dos cursos d’água com erosões e assoreamento, provocando agressões na área
de exploração do entorno e potenciais fonte de poluição dos recursos hídricos,
modificando principalmente o regime hidrossedimentológico e contaminação por
compostos tóxicos (SANTOS, 2002; BONUMÁ, 2006 apud MARTINS, 2009).
De forma semelhante, a atividade de piscicultura amplamente distribuída na
Bacia do Rio Jamari, afeta o regime natural de sedimentos. Isto porque na operação de
abertura das cavas dos tanques há excessiva movimentação de terras e cortes no solo,
ocasionando o carreamento de sedimentos e deposição destes nas regiões a jusante
(assoreamento). Por envolver a movimentação de solo com a presença de um fluxo
hídrico, o aporte de sedimento à jusante é mais significativo. Estes processos erosivos
alteram o volume útil de água pela deposição de sedimentos erodidos ao longo da
bacia que vão se depositando também no decorrer desta.
Outro impacto decorrente das pisciculturas está relacionado à depleção da
qualidade da água pelo incremento de matéria orgânica e o consumo exacerbado de
oxigênio para estabilização deste composto. Nesta atividade, grande quantidade de
resíduos são gerados pelos peixes e pela ração não ingerida por eles. Parcela da ração
utilizada na alimentação dos peixes se deposita nos fundos dos tanques e, com isso
ocorre um aumento, principalmente da concentração de nitrogênio e fósforo na água,
contribuindo para o crescimento da população de organismos como algas cianofíceas,
muitas das quais liberam toxinas levando a um processo chamado de eutrofização
artificial (USP, 2014), o qual impacta a biota aquática.
Na bacia hidrográfica do Rio Jamari dentre os seus diversos usos do solo está a
Usina Hidrelétrica de Samuel, esta possui uma potência instalada de 217 MW e área
alagada de 584km² (ANEEL, 2018), o que corresponde a aproximadamente 3,56% da
área total da bacia. Este uso provocou e provoca diversas alterações no ecossistema,
no que corresponde às mudanças hidrossedimentológicas. Nesse sentido, observase que com a formação do reservatório houve o alagamento de locais anteriormente
ocupados por florestas, pastagens e outros, o que contribuiu com o desprendimento
das partículas do solo, mudanças nos fluxos e nas linhas piezométricas das águas
subterrâneas.
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Outro aspecto ambiental relevante é a erosão causada pelas ondas formadas pela ação
dos ventos, o que devido à provável não execução efetiva do Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, a proteção do entorno do
reservatório foi prejudicada, e os locais com solos expostos (mais frágeis) estão mais
susceptíveis ao processo erosivo causado pela formação das ondas, assim, consequente
o carreamento das partículas para o fundo do reservatório. Ainda há de se destacar a
contenção dos sedimentos pela barragem, o que contribui para diminuição do volume
útil do reservatório, e inibindo a passagem dos sedimentos para jusante da barragem
o que prejudica as funções ecológicas deste elemento nos ambientes subsequentes.
Atividades mais restritas no âmbito da malha urbana das sedes municipais que
estão inseridas na Bacia do Rio Jamari também detêm sua parcela de contribuição
na alteração da qualidade da água. A ação antrópica sobre os cursos d’água é
talvez a responsável pelas maiores alterações da composição da água causada pela
contaminação pontual e difusa. Assim, a contaminação pontual atinge o corpo d’água
através de um ponto, como, por exemplo, efluentes domésticos, atividades industriais,
sumidouros, chorume de lixões, necrochorume de cemitérios, vazamento de depósitos
de produtos químicos, proximidade a postos de combustível, entre outros. Além disso,
a drenagem de águas pluviais das áreas impermeabilizadas das cidades levam consigo
poluentes e sedimentos, ocasionando a degradação da qualidade dos corpos hídricos
receptores.
2.2.3 Propostas para minimização dos impactos
Com relação às propostas para redução/minimização dos impactos, o uso através
das atividades agropecuárias, piscicultura e mineração são os principais elementos
transformadores da paisagem natural da bacia e, como medidas para minimização/
redução dos impactos ambientais negativos, sugerem-se as do Quadro 1.
Quadro 1: Aspectos e impactos ambientais e proposição de medidas mitigadoras.
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No que tange aos impactos que correspondem ao meio urbano, para sua
mitigação recomenda-se a aplicação efetiva dos elementos vinculados ao saneamento
básico (esgotamento sanitário, manejo e drenagem de águas pluviais, limpeza urbana
e gestão dos resíduos sólidos e, abastecimento de água).
Para o elemento drenagem, sugere-se medidas não-estruturais, tais como:
legislação, que instituem uma política eficiente e menos impactante de uso e ocupação
do solo, e a exigência de áreas permeáveis; educação ambiental, para efeitos de
sensibilização da população, principalmente para não lançarem resíduos no sistema
de drenagem e não despejarem clandestinamente os esgotos domésticos nestes locais.
E ainda algumas medidas estruturais, a saber: execução nos limites da área urbana de
uma drenagem eficiente; e o estabelecimento de áreas de infiltração.
O componente esgotamento sanitário também deverá atender a todos os
moradores da bacia. Assim, sugere-se para o meio urbano um sistema coletivo de
coleta e tratamento de todo o esgoto gerado. Já no meio rural, as soluções individuais
são as mais recomendadas, possibilitando a universalização do atendimento.
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No item resíduos sólidos, o seu gerenciamento ambientalmente adequado é
fundamental para mitigação dos impactos vinculados. Este gerenciamento corresponde
ao conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento
e destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos em aterros sanitários.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrográfica do Rio Jamari compreende uma área estratégica para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. A principal rodovia que integra a capital,
Porto Velho, ao interior do Estado e região Centro-Oeste, a BR-364, está inserida na
bacia de norte a sul contribuindo para o escoamento produtivo da região.
O principal município inserido na bacia hidrográfica do Rio Jamari é Ariquemes,
importante polo das atividades de mineração e piscicultura no estado de Rondônia.
Conforme diagnóstico realizado, a bacia possui intensa atividade antrópica, com usos
do solo diversificados, potencializando os riscos de conflitos pelo uso da água nos seus
limites.
A bacia se destaca pelo seu potencial gerador de energia, possuindo três
pequenas centrais hidrelétricas e uma usina hidroelétrica. A lavra da cassiterita é uma
importante atividade econômica na bacia, contudo, necessita de maiores controles
para minimização dos potenciais impactos relacionados.
As atividades agropecuárias correspondem pela maior ocupação da bacia,
aproximadamente 39%, contribuindo para o aumento do desmatamento nesta
unidade territorial. Além disso, a atividade aquícola cresceu consideravelmente nos
últimos anos, se transformando, em muitos casos, como atividade complementar à
agropecuária, sendo uma alternativa econômica subsidiária em muitas propriedades
rurais da bacia.
Dessa maneira, ainda como sugestão para minimizar e gerir conflitos no uso
da água deverão ser estruturadas e efetivadas ações do comitê de bacia do Rio Jamari,
visando contribuir para o gerenciamento quali-quantitativo da água, possibilitando os
usos múltiplos deste recurso, visto que a bacia apresenta potenciais conflitos pelo uso
da água.
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PARQUE NATURAL DOS TARRAFES DO RIO CACHEU (GUINÉ-BISSAU):
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Eixo3: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A Guiné-Bissau tem uma superfície de 36.125 km², constituindo um vasto
território da Costa Ocidental da África. Além do território continental, o país
integra uma parte insular composta por 40 ilhas, que constituem o arquipélago dos
Bijagós, no Sul, separado do continente pelos canais de Geba, Pedro Álvares, Bolama
e Canhabaque, para além das ilhas de Jeta e Pexice ao Norte. Tem uma população
estimada em 1.558.090 habitantes (INEC, 2009). Guiné-Bissau está dividido em três
províncias, Norte, Sul e Leste e subdividido em oito regiões que são: Bafata, Biombo,
Bolama, Cacheu, Gabú, Oio, Quinara e Tombali e um setor autônomo Bissau, (capital
do país), como mostra a figura 01.
Figura 01 – Divisão Política da Guiné-Bissau

Elaboração: Autores (2019).
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Após a independência de Guiné-Bissau, em 1973, iniciou-se todo um processo
de transformação socioeconômica, a filosofia política a ser seguida fundamentavase na transformação da vida das populações, buscando a satisfação das suas
necessidades básicas. Por outro lado, objetivava-se combater o poder tradicional que
era prejudicial ao desenvolvimento sustentável, por ter se considerando o detentor
do poder sobre as comunidades tradicionais locais. Para tal, instaurou-se toda uma
estrutura administrativa a fim de se aniquilar o sistema tradicional. Este, oficialmente
foi substituído pelos comitês de aldeias, organizados em setores e seções (ARASSI,
1994).
No ano de 1989 foi iniciado o processo de discussão sobre a Estratégia Nacional
de Conservação, apoiado pela União Internacional para Conservação da Natureza
(UICN) e União Europeia, no qual, o seminário realizado no mesmo ano assinalava
como oportuna a planificação da gestão dos recursos naturais da zona costeira, a
conservação dos manguezais e a criação de áreas protegidas como prioridades (IBAP,
2008).
Guiné-Bissau conta atualmente com um Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), com seis áreas protegidas, abrangendo uma superfície de cerca 470.000 ha,
um terço dos quais corresponde a terras permanentemente emersas e os restantes dois
terços são de manguezais, bancos intermareais e águas marinhas poucos profundas
(menos de 10m). Quatro destas áreas protegidas têm um forte componente marinho e
estuarino, que são: Parque Nacional de Orango; Parque Nacional Marinho João Vieira
e Poilão; Área Protegida Comunitária das Ilhas de Urok e; Parque Natural dos Tarrafes
do rio Cacheu. As outras duas áreas protegem lagoas e ecossistemas florestais locais,
são elas: o Parque Natural das Lagoas de Cufada e o Parque Nacional de Cantanhéz
(IBAP, 2008).
Durante o período da guerra colonial portuguesa, a bacia hidrográfica do rio
Cacheu foi palco de diversas operações militares. Em 2000, grande parte do estuário do
rio foi integrada ao Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC), abrangendo
uma superfície total de 88.615 ha, dos quais 68% apresentam uma cobertura de
manguezal que faz parte daquela que é considerada como sendo a maior área de
manguezal contínua da África Ocidental.
Para esta pesquisa será utilizada a Bacia Hidrográfica do Rio Cacheu como
unidade de estudo. A Bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem, é a área da superfície
terrestre drenada por um rio principal e seus tributários, sendo limitada por divisores
de água. A bacia hidrográfica é uma célula natural que pode, a partir da definição de seu
outlet ou ponto de saída, ser delimitada sobre uma base cartográfica que contenha cotas
altimétricas, como as cartas topográficas, ou que permita uma visão tridimensional da
paisagem, como as fotografias aéreas (BOTELHO, 1999).
Na prática, a utilização do conceito de bacia hidrográfica consiste na
determinação de um espaço físico funcional, sobre o qual devem ser desenvolvidos
mecanismos de gerenciamento ambiental na perspectiva do desenvolvimento
ambientalmente sustentável (utilização – conservação de recursos naturais). Nesse
sentido, as abordagens metodológicas utilizadas para estudar e gerenciar o espaço
físico, compreendido pela bacia hidrográfica, devem estar relacionadas às teorias e
modelos que possam explicar, predizer e organizar adequadamente as informações
úteis ao processo de gestão ambiental (PIRES et al, 2008)
Na Guiné-Bissau, a questão da água é importante tanto para o consumo humano
quanto para o desenvolvimento das atividades econômicas, e apesar das políticas
públicas não serem voltadas para a questão da solução hídrica, as bacias hidrográficas
da Guiné-Bissau têm que ser estudadas em sua generalidade. Essa pesquisa foi
realizada em Guiné-Bissau e teve por objetivo compreender a importância do Parque
Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu para a conservação dos manguezais de Guiné-
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Bissau e também compreender os aspectos gerais da criação e implantação do Parque
Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu, localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Cacheu
e, para isso, desenvolveu um estudo específico no Parque Natural dos Tarrafes do Rio
Cacheu.
2 DESENVOLVIMENTO
O Governo da Guiné-Bissau criou várias áreas protegidas dentro do território
nacional, conhecidas como Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) com uma
cobertura nacional de 12,2% de território nacional. Assim o Governo da Guiné-Bissau
decreta nos termos de artigo 100, nº 1, alínea d, da Constituição de 2011 o seguinte:
“toda e qualquer parcela do território nacional classificada como uma área protegida
visa designadamente salvaguardar os seus ecossistemas, as populações animais e
vegetais, que nela abrigam a sua diversidade biológica bem como promover o seu
desenvolvimento durável.” (GUINÉ-BISSAU. DOCS, 2011).
O Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu tem por objetivo salvaguardar
as espécies animais, vegetais e de habitats ameaçados; salvaguardar os biótipos e
formações naturais além de sítios de interesse cultural; conservação e recuperação
de habitat da fauna migratória e dos seus corredores; promoção de investigação
e pesquisa científica e das ações de educação ambiental; defesa, conservação e
valorização das atividades e formas da vida tradicionais não lesivas ao patrimônio
ecológico; proteção e valorização das paisagens únicas, raras ou típicas, cujo valor
cênico lhes confira interesse especial; promoção e apoio ao desenvolvimento utilização
durável dos recursos naturais visando o desenvolvimento econômico e bem-estar das
comunidades. (GUINÉ-BISSAU. DOCS, 2011).
De acordo com a Lei das Áreas Protegidas (GUINÉ-BISSAU; 2011), as mesmas
podem ser do tipo: Parque Nacional (a); Reserva Natural Integral (b); Zona de Natureza
de Selvagem (c); Monumento Natural (d); Área Administrada para Habitat e as
Espécies (e); Paisagem Terrestre ou Marinha Protegida (f); Área Protegida de Recursos
Naturais Administrados (g); Área Protegida Comunitária, Florestas e Sítios Sagrados
(h).
Segundo IBAP (2013), a preocupação com a natureza e a sua conservação
sempre esteve presente em Guiné-Bissau, pois os antepassados protegiam a natureza
através da consagração tradicional dos sítios que entendiam serem importantes.
Alguns sítios sagrados ainda existem até hoje (florestas, rios, fontes e manguezais), e
continuam a guardar as suas características naturais e especiais, graças a esta forma
tradicional de conservação. Porém, nos últimos anos tem se verificado a propagação de
práticas nefastas sobre os recursos naturais locais, o que tem proporcionado aumento
da pobreza, a degradação do meio ambiente e a perda da biodiversidade na GuinéBissau. Cabe salientar que o crescimento populacional em Guiné-Bissau e o próprio
desenvolvimento das sociedades também são apontados como grandes responsáveis
pela pressão atual existente sobre os recursos naturais.
A Guiné-Bissau tem poucas indústrias ou aquelas que existem dispõem de
pouca capacidade frente ao nível da prestação dos serviços essenciais para a satisfação
das necessidades da população. Por isso, é da biodiversidade que provem grande
parte dos serviços mais importantes para suprir estas necessidades (IBAP, 2013).
Apesar dos avanços notáveis na criação de Áreas Protegidas (AP) em Guiné-Bissau,
ainda há muitos desafios para garantir sua consolidação e a proteção socioambiental
efetiva. No caso das áreas protegidas, quase 70% não possuem plano de manejo, além
disso, o número de funcionários públicos inseridos nessas áreas protegidas é muito
reduzido. É necessário usar os planos de gestão das AP, revisar os zoneamentos, ainda
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que provisoriamente, criando regras que sejam possíveis de implementação, tal como
um zoneamento participativo, com apenas duas categorias, e com limites facilmente
identificáveis.
O município de Cacheu está entre os seis territórios escolhidos para criação
de parques, localmente recebeu o nome de “Parque Natural dos Tarrafes do Rio
Cacheu” devido aos seus ecossistemas, que visa a conservação de manguezais, matas
de palmeiras e uma elevada biodiversidade. O objetivo principal da criação da Área
Protegida do Parque citado está voltado a manutenção da produtividade dos recursos
naturais e a proteção da costa contra os processos de erosão. Em dezembro de 2000,
criou-se o Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu, através do Conselho dos
Ministros da Guiné-Bissau (CMGB), pelas das leis nº 11, 12, e 13/2000 e publicados no
Boletim Oficial nº 49 de 04 de dezembro de 2000. O Parque Natural dos Tarrafes do Rio
Cacheu (PNTC) é composta essencialmente por dois setores: Setor Sul, localizado ao
sul do Rio Cacheu e setor Norte, localizado ao norte do mesmo município. Salienta-se
que dentro do PNTC existem mais de 50 tabancas (pequenos vilarejos), conforme pode
ser observado na Figura 2.
A maioria das atividades da gestão deste parque concentra-se na parte sul,
a qual apresenta um área bem conservada de manguezal. Neste setor (sul) há uma
relação harmoniosa de extrativismo da população, o que reflete no viver bem e na
melhor conservação dos ecossistemas de manguezais; contudo a população do setor
norte é formada, essencialmente, por agricultores da zona baixa e pescadores, causando
maiores impactos no ecossistema. A superfície total do PNTC, incluindo os espaços
aquáticos, corresponde a cerca de 94.824 ha, sendo considerado o quinto maior parque
com área contínua do ecossistema de manguezais na África Ocidental. Destes cerca de
19% são propostos como núcleos de preservação, com objetivo de proteger e promover
o uso sustentável dos recursos naturais (IBAP, 2008).
Segundo Biai (2000), na área do PNTC, há uma superfície aproximada de cerca de
50.000 ha de manguezais, estima-se segundo o autor que o manguezal tenha diminuído
a sua área de cobertura em 29% nos últimos 40 anos. Atualmente a exploração dos
manguezais se intensificou muito na região devido ao corte de árvores para obtenção
de lenha para defumação do pescado, para construções de casas, assim como vedação
de casas, há a exploração de combé (molusco bivalve), ostras, produção de sal, assim
como a pesca. Essas práticas quando não controlados poderão provocar a erosão nas
terras baixas e, consequentemente causar efeitos secundários.
A maioria dos recursos referidos, distribuem-se de forma ampla por todo o
PNTC, no que diz respeito aos recursos marinhos, no entanto, há uma clara concentração
das atividades extrativas na zona sul parque.
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Figura 02: Localização do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu e distribuição
das Tabancas

Elaboração: Autores (2019).

2.1 Problemas Ambientais no PNTC
Os principais problemas ambientais presentes na região, sobretudo na área de
proteção ambiental, junto as comunidades residentes no parque, identificados pelos
técnicos membros de conselho de gestão são: (i); exploração de florestas (ii); exploração
de palmeiras (iii); exploração de Cibes (iv); exploração de manguezais (v); cortes de
arvores (vi) e agricultura itinerante.
i)-Exploração de florestas: realizam-se queimadas com o objetivo de abrir as
zonas de vegetação mais densas e facilitar a caça. Outro fator importante é o fogo, que
tem por função ajudar na regeneração natural das palhas, as quais são utilizadas para
cobrir as casas. De acordo com o resultado desta pesquisa, são práticas que acontecem
com muita frequência, sendo, por vezes, o fogo intencional, mas também ocorrendo
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os incêndios acidentais. Essas práticas são detectadas todos os anos, com um grande
número de ocorrência de queimadas de florestas. (ii)-Exploração das palmeiras (Figura
3): a prática é efetivada para extração do óleo de dendê, e da seiva, que irá caracterizar
o chamado “vinho palmo”, utilizado para consumo. O óleo além de ser utilizado como
combustível para a iluminação, também é aproveitado na alimentação, havendo ainda
a retirada da palha para a confecção de vassouras. A extração de vinho palma, muitas
vezes origina a morte da própria palmeira, porque alguns exploradores que utilizam
pregos e alguns utensílios, para poder impulsioná-lo a uma maior saída das seivas
(vinho palma). iii)-Cortes de cibes: retirada de madeiras para construção de casas e
cercas. (iv)-Exploração de manguezais: voltado para obtenção de lenha para defumação
do pescado, vedação de casas, assim como abertura de campos para agricultura,
retirada de madeira para fora do parque com finalidades de comercialização. (v)Cortes de árvores: para exportar madeiras, construção naval, fabricação de pequenas
embarcações canoas (pirogas), utilizadas na região principalmente na área que faz
parte do parque. Todas essas embarcações são fabricadas nas comunidades locais a
partir do corte de grandes árvores. (vi)-Agricultura itinerante: grande parte de arroz
consumido anualmente no município de Cacheu, provém de lalas (áreas alagadas) ou
arroz de sequeiro (pampam). Essas práticas destroem as zonas onde as matas são mais
densas e desenvolvidas, levando-as a uma degradação progressiva. Após sucessivas
colheitas de arroz, atualmente começam-se a fazer plantações de caju, impedindo a
regeneração natural da vegetação original.
Figura 03: Mosaico de fotografias representando a extração de seiva de palma (vinho
palma). A foto esquerda homem escalando a palmeira para praticar o extrativismo e a
foto da direita homes consumindo vinho palma que foi extraído na palmeira

Fonte: Autores (2019).

Essas práticas constituem uma das principais ameaças ambientais que
contribuem para a degradação progressiva da cobertura vegetal no município de
Cacheu, em particular nas zonas de preservação e de conservação do Parque Natural
dos Tarrafes do rio Cacheu, transformando essas áreas de características florestais em
savanas e levando a um empobrecimento do solo e a perda da diversidade faunística
e da florística.
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2.2 Bacia Hidrográfica do Rio Cacheu
A Bacia Hidrográfica do Rio Cacheu compreende o trecho que se estende perto
da fronteira norte da Guiné-Bissau com o Senegal, a norte de Contuboel, atravessando
de Leste para Oeste as regiões de Bafatá, Oio até foz do rio Cacheu, onde se encontra
com o Oceano Atlântico num estuário. O Rio Cacheu é o rio mais setentrional da GuinéBissau, o seu comprimento é de 257 km e sua foz, no Oceano Atlântico, possui uma
largura de até 97 km no litoral. Nela nascem 4 pequenos rios que são: o rio Pequeno
São-Domingo, rio Coboiana, rio Churro e rio Caboi.
No Baixo Curso do rio Cacheu devido as suas menores declividades a velocidade
do fluxo mais baixa, caracterizando-o como um rio de planície. No período de seca,
ocorre intensa ocupação das margens do Cacheu pelos pequenos agricultores rurais,
nas margens do rio Cacheu.
Segundo Silva e Conceição (2011), essa preparação das terras envolve não só a
remoção da mata ciliar, como seu destino para o leito do rio, o que acaba contribuindo
para o assoreamento do canal. Somente as margens rochosas constituídas de lajes não
são erodidas.
Para Farias (2015), a intensificação do uso e apropriação dos recursos naturais
veio acompanhada da necessidade de se pensar em ações para conservar, preservar e
garantir o seu aproveitamento para as gerações futuras. Segundo o autor, inúmeras são
as estratégias para se atingir esse objetivo, destacando-se a adoção da bacia hidrográfica
como categoria de análise, o que viabiliza o desenvolvimento de ações voltadas para o
uso consciente da água.
Com relação às pesquisas utilizando as bacias hidrográficas como unidades
de análise, no rincípio os trabalhos realizados foram desenvolvidos com base de
perspectivas de manejo das águas. Com o passar do tempo, o conhecimento dos
aspectos que compõem as bacias e a maneira como eles se relacionam foi intensificado,
e a bacia passou a ser considerada uma união de fatores ambientais e não apenas
relacionada com o uso e aproveitamento racional da água. De certo modo, isso
viabilizou e fortaleceu nos últimos anos a ideia do planejamento e manejo ambiental
integrado (RODRIGUEZ; SILVA; LEAL, 2011).
Na Guiné-Bissau não existe um postulado de hidrologia que enfatiza a crescente
evolução em termos quantitativos e qualitativos dos trabalhos científicos elaborados a
partir da bacia hidrográfica.
Para Souza et al. (2003), a utilização da bacia hidrográfica como unidade de
análise para estudos de planejamento, justifica-se não só pela importância dos recursos
hídricos, mas também pela riqueza de variáveis que a mesma agrega e que devem ser
consideradas na pesquisa. A abordagem das bacias como recortes de planejamento
e gestão, surgiu como uma forma holística e abrangente de realizar trabalhos,
viabilizando a tomada de decisões (VAINOV; COSTANZA, 1999).
A bacia hidrográfica do Rio Cacheu se caracteriza como um recorte ambiental
ou territorial que possibilita a busca ou levantamento das características do meio físico,
biológico, viabilizando a conservação e preservação dos recursos naturais inseridas na
área delimitado.
As bacias hidrográficas podem ser caracterizadas como unidades territoriais
quando configuram uma apropriação de partes do espaço para um determinado fim,
seja voltado para a gestão territorial ou ambiental (LAMONICA, 2004).
Já na visão de Tucci (1997), a bacia hidrográfica é caracterizada como uma área
de captação natural da água de precipitação, que faz convergir o escoamento para um
único ponto de saída, apresentando um conjunto de superfícies vertentes e de uma
rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito
único no seu exutório.
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Priego e Cotler (2006) destacam que as bacias hidrográficas proporcionam um
enquadramento adequado para a análise dos processos ambientais e requerem uma
investigação detalhada considerando aspectos como solo, água e vegetação, os quais
devem ser abordados por meio de ferramentas e conceitos integrativos.
Para Santos (2004), o conceito de bacia hidrográfica está associado à noção de
sistema, nascentes, divisores de águas, cursos de águas hierarquizados e foz, onde
toda ocorrência de eventos interfere na dinâmica desses sistemas, na quantidade dos
cursos de água e sua qualidade.
Carvalho e Nascimento (2004) enfatizam que, estudar os recursos hídricos como
fator básico de melhoria da qualidade ambiental, é conceber as bacias hidrográficas
como unidades de manejo geoambiental para fins de gestão e conservação, pois
uma bacia hidrográfica deve ser estudada não só do ponto de vista de sua rede de
drenagem, mas sim de forma mais holística conforme sua complexidade fisiográfica,
socioeconômica e cultural.
Na medida em que se considera a atuação de outros ambientes na dinâmica no
funcionamento da bacia hidrográfica fica mais fácil descobrir e solucionar problemas
decorrentes do uso e ocupação desenfreados dos recursos naturais que constituem as
bacias.
Tucci (2008) destaca alguns problemas relacionados com a infra-estrutura
e a urbanização que afetam a qualidade do ambiente, como: a grande concentração
populacional em áreas reduzidas, aumento da periferia nas cidades, urbanização
espontânea, falta de tratamento de esgoto, ocupação dos leitos dos rios,
impermeabilização, canalização e deterioração da qualidade da água.
Com base nas análises de Fritzen e Binda (2011), é possível identificar dois
estágios característicos da ocupação desordenada em bacia hidrográfica e alteração na
hidrologia local:
· Estágio 1: a bacia hidrográfica é ocupada de forma distribuída, e os
pontos de inundação são decorrentes da morfologia natural do canal.
· Estágio 2: ocorre expressivo aumento na intensidade da ocupação
urbana e alterações no canal fluvial por obras de engenharia (canalização
e retificação) condiciona a mudança para jusante dos pontos de inundação.
Esses exemplos realçam a realidade de uma série de cidades, as quais não levam
em consideração a importância do equilíbrio dos sistemas ambientais que compõem as
bacias hidrográficas, gerando vários problemas estruturais no setor urbano.
Na Bacia Hidrográfica do Rio Cacheu, os impactos oriundos do uso e ocupação
desordenados em algumas localidades, ou setores da bacia, e em especificamente no
baixo curso, exigem a elaboração de propostas de planejamento ambiental, objetivando
minimizar os problemas locais. Também essas ações devem ser realizadas em setores
com baixo nível de degradação, sendo caracterizadas como práticas preventivas.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que houve um grande avanço na gestão ambiental de Guiné-Bissau
ao se instituir as áreas protegidas no município de Cacheu, além das grandes porções
territoriais de área convertidas em áreas de preservação. Nesse território têm sido
criado espaços estratégicos para a proteção de espécies, conservação de ecossistemas e
a salvaguarda de populações tradicionais, buscando-se o bloqueio de atividades ilegais,
promovendo o ordenamento territorial e desenvolvimento de atividades florestais
sustentáveis. O grande desafio é investir na efetiva implementação e fiscalização
do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu-PNTC e seu entorno como áreas
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protegidas. É preciso aumentar o número de planos de manejo a serem concluídos,
haver um plena funcionalidade dos conselhos gestores formados, bem como reforçar
e qualificar o escasso quadro de funcionários lotados no parque.
Para garantir a integridade do PNTC, é necessário coibir usos e ocupações
irregulares e o desmatamento, por meio da fiscalização local e monitoramento remoto,
garantindo às populações locais seus direitos. Os órgãos ambientais (nacional) e o
Ministério Público podem contribuir com a fiscalização e o monitoramento a partir do
investimento em novos recursos tecnológicos, para aumentar a eficiência e transparência
de suas ações, aliado a um programa de auditoria, capacitação e treinamento do seus
quadros de funcionários.
O PNTC não está fora dos quadros das ameaças ambientais devidos aos
desmatamentos, às práticas de mineração, à exploração madeireira e à tentativa de
desafetação de algumas áreas, o que são exemplos de impactos diretos sobre o parque.
Outros fatores, como a caça, a pesca, a agropecuária, e os potenciais impactos indiretos
gerados por projetos de infraestrutura e planos de construção de usinas hidrelétricas
não foram abordados, mas também constituem sérias ameaças sobre essa localidade,
indicando que a pressão sobre a áreas protegidas é maior do que a considerada na
presente pesquisa.
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PROCESSO DE OCUPAÇÃO NA PRAIA DOURADA, MARGEM ESQUERDA DO
RIO TARUMÃ-AÇÚ, CIDADE DE MANAUS/AM
José Marques da Silva1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2
Flávio Wachholz3
Eixo: Bacia Hidrográfica como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A bacia Amazônica ocupa uma boa parte dos divisores que está no Planalto das
Guianas na Cordilheira dos Andes e no planalto brasileiro e esse espaço compostos
pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Mato Grosso e Amapá.
A nascente do rio Amazonas se inicia na Cordilheira dos Andes e sua foz deságua no
Oceanos Atlântico. Compõem cerca de 60% do território nacional com vasta vegetação
e extensão territorial alagada. Seu aspecto Geomorfológico possui rochas cristalinas do
pré-cambriano e baixo platôs de sedimentação quaternária (CUNHA, 2009).
O destaque da bacia se encontra na divisão de suas margens com os principais
tributário a direita com os rios, Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu e na
margem esquerda com os rios Iça, Japurá, Negro, Uatumã, Nhamundá, Trombeta e
Jari (MMA, 2006). Entre esses rios tem-se em destaque como o Rio Madeira com uma
coloração branca barrenta por transporta sedimentos e apresenta uma rápida fluidez
e o Rio Negro com coloração preta devido a composição ácida e matérias orgânicas
decomposta presentes em sua água o seu fluxo é mais lento diferente do Madeira.
A bacia do rio Tarumã Açu está localizada no município de Manaus (AM) e
compreende na zona Oeste e Norte da cidade, sendo afluente da margem esquerda do
Rio Negro. O Tarumã-Açu tem sua nascente situada BR174 e Am-010. A composição
geológica na bacia é siliclástica avermelhada que contém argilitos, folhelhos, siltitos,
arenitos e conglomerados é constituída por sedimentos de canal fluvial como areia e
siltes, pedologia predominante é os Latossolos vermelho e amarelo. (COSTA, 2013).
Sua pedologia é de Alter do Chão que se encontra-se o maior aquífero de
água subterrânea do mundo estendido pelo estado do Pará, Amapá e Amazonas que
superou o aquífero Guarani onde sua extensão é por países da América Latina como
o Paraguai, Argentina e Uruguai esse aquífero está coberto por estrutura geológica
rochosa ao contrário do Alter do Chão que seu terreno é Arenoso, onde facilita a
infiltração da água da chuva que abastece o reservatório (ANA, 2019).
A Praia Dourada está em baixo curso do Bacia Tarumã-Açu que se localiza na
zona Oeste da cidade de Manaus foi ocupada para a prática de recreação, moradias
fluviais e esportes aquáticos, causando impactos ambientais e modificando a paisagem.
Desse modo o objetivo do trabalho foi de identificar o processo de ocupação antrópica
presente no entorno da Praia Dourada e os impactos resultantes na margem esquerda
do rio Tarumã-Açú.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Tarumã-Açú
Tarumã tem seu nome cientifico Victex motivindex da família Verbanaceae,
nomeação origem Tupi-guarani da árvore de grande porte que pode chegar de 14
até 20 metros de altura, conhecida popularmente como azeitona do mato. Seu fruto
é comestível, de coloração escura e polpa rocha, em que os indígenas fazem bebida
fermentada. O Tarumã é encontrado nas margens de rios como mata ciliar e também
em áreas abertas. O “Açu” significa “Grande” e é de origem Tupi (MAIOCHI e
PROCHNOW, 2009).
A nascentes da bacia hidrográfica Tarumã-Açu, localizadas ao norte, perpassam
a BR-174 e a foz, ao sul, converge para o rio Negro. A margem esquerda e em seu baixo
curso sofre diretamente com a expansão urbana de Manaus. As zonas Oeste e Norte da
cidade apresentam problemas ambientais como o uso conflitante da água, ocupação
das margens e a quase ausência de tratamento de esgoto; sendo também uma área de
forte especulação imobiliária. No espelho d’água do rio Tarumã-Açu vem ocorrendo
a intensificação de flutuantes usados como restaurantes, domicílios, estaleiros, clubes
de lazer e marinas.
Segundo Buhring (2010) esse espaço vem sofrendo grandes danos ambientais
como ocupações desordenadas e extração de minerais sem um suporte que possibilite
fazer essa extração de uma forma sustentável e carreta não só danos em sua bacia como
também na flora, fauna e biota que afeta as comunidades rurais na qual, utiliza esses
recursos para a sua subsistência. Esses são alguns dos problemas que está presente
nessa área e necessita de uma atenção tanto da sociedade quanto do poder público.
A bacia hidrográfica do rio Tarumã Açu possui o primeiro comitê do Amazonas
criado em 06 de junho de 2006. Foi instituído devido à preocupação das comunidades
que fazem uso do rio para algumas atividades e sua subsistência. O comitê tem por
finalidade de preservar e melhorar a qualidade da água e tomar decisões de interesses
políticos com opinião da comunidade por instância de fazer o seu uso. De acordo Melo
(2017, p.39), o comitê se caracteriza pelo seguinte:
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados com competências legislativa,
executiva e jurisdicional sobre um bem público e coletivo, de caráter consultivo e
deliberativo, com atribuições de arbitrar conflitos em primeira instância, aprovar e
acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, aprovar o relatório anual
sobre a situação hídrica da Bacia, propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos
mecanismos de cobrança pelo uso, estabelecer critérios e promover a divisão de custos das
obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

O comitê é construído com base Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, Plano
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), no qual a água está em posse público sua
prioridade tem como o consumo humano e animal, a gestão de recursos hídrico tem
como a participação do poder público, comunidade e usuários que se interessam pelo
o recurso hídrico de uma determinada área que se beneficia de alguma forma, com
intuito assegurar para as futuras gerações esse recurso com uma qualidade adequada
para usufruir do mesmo.
Em 2006 foi aprovado o colegiado no plenário do rio Tarumã-Açu e somente
em 2009 foi estabelecido o Decreto Estadual Nº 29.249/2009 criando o Comitê do rio
Tarumã-Açu. Damasceno (2018) afirma que em 2011 até 2016 o comitê estava empacado
até uma nova eleição assumindo com uma nova Direção em 2018, que voltou a se
reerguer está em processo de estabilidade e fomentando a sociedade civil.
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Sociedade civil no primeiro momento se envolveu, mas houve um descrédito da agenda
do CBHTA e atualmente eles estão com outras prioridades e o os usuários de fato ainda
não foram sensibilizados o suficiente para o entendimento de sua participação no CBHTA,
provavelmente por ser uma aderência voluntária até o atual momento. (DAMASCENO,
2018, p.22)

O comitê atende a questão da preservação e sustentabilidade do local e tomada
de decisões e com a participação dos envolvidos de um modo que venha amenizar os
impactos ambientais e melhorando a qualidade de vida da população, mas pensando
também na biodiversidade e consumo racionalmente para que não ocorra escassez,
premeditando esse problema que a cada dia surge em nossa sociedade.
Também foram criadas Unidades de Conservação na bacia hidrográfica do rio
Tarumã-Açu (Tabela 1). Teve por decreto Nº 9.556, de 22 de Abril de 2008, que se inclui
o Tarumã e a Ponta Negra em uma área de 22.698,84 ha, seu objetivo de sua criação é
impedir as ocupações do solo de uma forma inapropriada sem uso sustentável visando
a preservação fauna e flora. A posse desse espaço está tanto no setor público quanto
privado a APA tem como conselheiros para se estudar o local demarcado como ONGS
e comitê abrindo espaço também para instituição de pesquisa promovendo a ciência
nas áreas demarcada (SEMMAS). O decreto em sua análise é essencial para a sociedade
e comunidades locais, que propõem o uso dessa terra de uma forma sustentável que
assim o homem terá uma relação positiva com a natureza agindo racionalmente.
Tabela 01: Unidades de Conservação no Tarumã -Açu
Unidade de Conservação

Legislação

Parque Estadual Rio Negro (APA)

LEI N.º 2.646, DE 22 DE MAIO DE 2001.

Reserva Sustentável de Tupé

Decreto n.º 16.498, de 2 de abril de 1995.
Decreto nº 8.044 de 25 de Agosto de 2005

Inclusão do Tarumã-Açu e Ponta Negra na (APA)
Parque Rio Negro
Corredor Ecológico Urbano das Cachoeiras do
Tarumã

Decreto Nº 9.556, de 22 de Abril de 2008

APA Parque Linear Bínda

Decreto nº1499 27, de março de 2012

APA Parque Linear do igarapé do Gigante

Decreto nº1500, de 27 de março de 2012

Decreto nº022 de 04 de Fevereiro de 2009

Fonte: SILVA, José, 2019

Apesar das Unidades de Conservação presentes na área de estudo, observa-se
que ainda falta a consientização da população, no que diz repeito ao descartes dos
residuos sólidos e dejetos. A área está ameaçada pela pressão imobiliária e a falta
de fiscalização pelo poder público para cumprimento da legislação ambiental. A
preservação e uso sustentável da bacia hidrográfica é um desafio para as ações do
comitê que engloba não só aspecto social, mas também, biológico visando a fauna,
flora e primordiamente o recursos hídricos.
2.2 Ocupação no baixo Tarumã-Açu e a Praia Dourada
A praia dourada se localiza na Zona Oeste da cidade de Manaus em uma área
urbana que se encontra no baixo curso da bacia do Tarumã Açu (Figura 1), muito
frequentada por pessoas que procuram prática de lazer da Av. Turismo até Praia
Dourada a distância é de 9km e para o centro da cidade é 20km. São encontrados
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clubes e sítios familiares no percurso da estrada de acesso e no rio Tarumã-Açu com
diversos flutuantes. O trecho ainda contem áreas preservadas com vegetação, mas que
vem sendo ocupado por moradias.
Figura 01: Localização da Praia Dourada

Ocupação é o processo de apropriação do espaço pelo homem, possui uma
relação com atividade que se instala e ocorrerá uma dinâmica para se fazer uso de
algo, área ou até mesmo objeto que vem ao caso dos recursos hídricos para a prática
de recreação. Com a ocupação do espaço, pode-se observar a diferença desse espaço
com a apropriação e a transformação em recursos para uma produção de uma nova
diversidade que essa variedade pode ser posta e observada na paisagem e tendo uma
relação socioespaciais que valoriza um certo espaço construindo uma diversidade com
intuito de um espaço valorizados (SOUSA, 2015).
Logo, a utilização da água do Tarumã Açu não é apenas para a subsistência
humana, mas também para prática econômica comercial e desenvolvimento de
recreação que há um número de restaurantes e bares para atender os banhistas que
fazem uso desse rio e também, esporte aquático, embarcações domiciliar, flutuantes
familiares, marinas e flutuantes bar são exemplos que pode ser encontrado na Praia
Dourada.
De acordo com Rodrigues (2001 apud Costa, 2007) essa prática comercial cada
vez mais se destaca e até mesmo obteve um crescimento mundial fomentando a
economia local gerando empregos nesse meio, tanto em países de primeiro mundo
quanto periférico. Logo Lima e Fonseca (2004) caracteriza economia como uma
dimensão na criação de novo sistema produtivo contenha uma base na escala local
que venha obter incentivo e se complemente fazendo com que tenha outras ações por
parte da agricultura, indústria, comercio e serviço, oferecendo qualidade para os que
estão em seu entorno seja social quanto natural e ambos sejam beneficiados.
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A atividade turística se torna um escape para a economia local que muitas das
vezes está defasada e trará uma perspectiva a sociedade como na oportunidade de
empregos possivelmente recuperará a economia local (LIMA e FONSECA, 2004).
O solo é ocupado na área do Tarumã Açu para diversos seguimentos, mas
principalmente pela expansão urbana de Manaus com ocupações irregulares e a
abertura de rodovias e ramais secundários que facilitam acesso ao rio. Porém isso vem
trazendo impactos ambientais na área do Tarumã e contribuindo com má qualidade
da água (BUHRING, 2010).
A presença de cobertura vegetal tem uma grande importância para ecossistema
tanto biótico como abiótico como na interceptação de radiação solar que distribui essa
energia forma de aquecimento, interceptação das precipitações amenizando o impacto
das gotas de chuva e também favorece o processo de infiltração da água beneficia
a pedogênese, isso impede o processo de erosão tanto linear quanto laminares. A
ausência da cobertura vegetal, ocorre os processos maléficos como má infiltração
pluvial, ressecamento do solo facilitando o escoamento superficial do solo que se
desenvolverá os processos erosivos (ROSS, 2009).
Nesse caso esse processo de ocupação ocorreu pela posição geográfica a
facilidade de acesso a área para a prática de recreação devido encontra-se em umas
das principais vias da cidade muita frequentada por pessoas que procuram atrativos
nos finais de semana, com vista a essa procura e fácil acesso ocorreu a expansão de
flutuantes na praia.
2.3 Dinâmica da ocupação na Praia Dourada
Para verificar a situação atual da Praia Dourada foi realizada a observação da
ocupação e impactos ambientais, registrando em anotações e fotografias. A dinâmica
da ocupação de 2007 a 2018 foi identificada por imagens de satélites disponíveis no
Google Earth.
A dinâmica da ocupação em 11 anos, 2007 – 2018, é visualizada na figura 02 (a,
b, c e d) com um menor e maiores incidência da ocupação nas margens do rio TarumãAçu e mudança dessa paisagem em decorrência apropriação do espaço nesse local.
Figura 02: Processo de ocupação de 2007-2018 na praia Dourada
A) Imagem de 06/2007
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B) Imagem de 08/2013

C) Imagem de 08/2016

D) Imagem de 07/2018

Fonte: SILVA, José,2019

Analisando as imagens e os registros, nota-se que da entrada de local (lado
leste) até a praia Dourada já existiam focos de desmatamento devido a necessidade
de se ter estacionamento de veículos, devido o fluxo de pessoas em busca de lazer
e atividades aquáticas. A decorrência do desmatamento na área afeta diretamente a
os corpos hídricos que transporta sedimentos para seus leitos, o redescobrimento da
cobertura vegetal afeta além disso a biota (DAMASCENO, 2018).
A imagem de 2007 tinha ao norte algumas embarcações e moradias flutuantes.
Na data a praia era administrada por único proprietário que controlava o fluxo de
banhista e sua intenção era a balneabilidade. Na imagem de 2013 ocorre um aumento
nas embarcações ao norte da área, possivelmente ao provento de marinas no local
estudado e inclusão de residências com pouco remoção da cobertura vegetal. Já na
imagem de 2016 ocorreu ocupação Oeste da praia Dourada com adição de 8 flutuantes;
que em 2018 consolida um grande número de marinas, flutuantes, embarcações e
residências de alto padrão. Detalhadamente na figura 3 são apresentadas as ocupações
e equipamentos antrópicos na Praia Dourada e seu entorno.
Figura 03: Ocupações na Praia dourada

Elaboração: SILVA, José, 2019.
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Essa área está em intenso processo de apropriação com residências de alto
padrão, embarcações e flutuantes. Em relação aos flutuantes tem-se bares, restaurantes
e moradias (Flutuante Amazônico foi instalado em 2019). Com a instalação de bares
e restaurantes ocorre uma intensa atividade econômica no local, porém são alvos de
reclamação pela poluição sonora. Costa (2011) ressalta que bacia do Tarumã é afetada
pela apropriação desordenada principalmente a margem esquerda que se encontra a
Praia Dourada.
O crescimento residencial e atividades econômicas de bares e restaurantes
acarreta o maior movimento de embarcações. Essas atividades são responsáveis por
lançamentos de resíduos sólidos e efluentes no rio, trazendo contaminação do recurso
hídrico.
Na entrada da praia dourada (Figura 4; S03º00’56” e W060º05’19,5’’), nota-se
que a paisagem já está bastante modificada, continua sendo alterada devido a procura
pelo local, o qual tornou-se ponto de lazer para a população da cidade de Manaus.
É percebido a predominância de vegetação secundária e os solos removidos com
característica de Latossolo e Arenito.
Figura 04: Espaço estudado
Entrada da Praia Dourado

Orla da Praia Dourado

Fonte: SILVA, José, 2019.

As poluições visual, sonora e ambiental são perceptíveis na orla da Praia
Dourada, a qual necessita-se de uma fiscalização mais rigorosa, até mesmo porque a
maioria dos flutuantes despejam os efluentes no rio Tarumã-Açu.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração o conceito de ocupação e de suas possíveis
consequências em relação aos impactos ambientais no entorno do Rio Tarumã-Açu
localizado na cidade de Manaus, ao longo da coleta de dados e em comparação com
as imagens de satélites do ano de 2007-2018, notou-se que houve crescimento urbano,
assim como a instalação dos flutuantes que despejam os dejetos no rio tarumã -açu
comprometendo a qualidade da água nesse local.
Os flutuantes propiciaram o aumento do fluxo de pessoas nesse local, o
qual passou a ser bastante procurado durante todo o ano, onde pode-se verificar
que aumentou o número de estacionamentos e residenciais, consequentemente o
desmatamento da área.
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Portanto a Praia Dourada possui um impasse para a questões ambientais
principalmente o descrédito com a água, mas o ponto positivo é estimulo da atividade
econômica local, incentivo do transporte fluvial, atividade náuticas, turismo local e
prática de recreação no decorrer do tempo vem ganhando força e crescendo no local
devido essa procura por balneabilidade.
Diante do estudo realizado, pode-se afirmar que apesar da importância do rio
Tarumã-Açu para diversos fins e principalmente econômico, nota-se que o aumento
da ocupação ao entorno tem contribuído ao longo dos anos para o desmatamento
da vegetação nativa, mudando o aspecto físico dessa vegetação tornando-se por vez
secundaria e a bacia do Tarumã-açu se encontra ameaçada pela poluição de dejetos
devido crescimento urbano diante dessas problemáticas possíveis solução seria a
intensificação do Comitê Tarumã atua na área e investir na educação ambiental.
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RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA: USOS MULTIPLOS DAS ÁGUAS NA
MICROBACIA DO LAGO GRANDE NO MUNICÍPIO DE JURUTI/PA
Ednilson da Silva Albuquerque1
Maria Neide Sousa de Almeida2
José Camilo Ramos de Souza3
Rafael Jovito de Souza4
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta resultados obtidos a partir de estudos in locorealizados no
Igarapé do Rio Grande no município de Juruti/PA, a pesquisa teve como principal foco
determinar a qualidade da água do Igarapé do Rio Grande levando em consideração
usos múltiplos da água. Para que o resultado fosse obtido, requereu um envolvimento
com o lugar para perceber todos os impactos gerados em decorrência da pressão
urbanas, usos múltiplos dos recursos hídricos através de ações de uso na localidade.
A pressão urbana consiste no processo de instalação de residências às margens do
igarapé.
Com as instalações as margens da microbacia os usos múltiplos dos recursos
hídricos se multiplicam e intensificam. O uso múltiplo naquela localidade é constituído
pelo tráfego de embarcações regionais de pequeno e médio porte, dessedentação de
animais (bovinos, equinos, suínos e outros, comum na região Amazônica brasileira),
captação de água, pesca, agricultura familiar, afazeres domésticos, balneabilidade
dos ribeirinhos locais como também dos visitantes, haja vista que, a microbacia do
município de Juruti Velho tem formação praieira que no período da vazante servem
como balneário.
O objetivo dessa pesquisa foi detectaros principais usos relacionados a
microbacia e seus impactos ambientais como indicadores para construção de um
possível planejamento de gestão de recursos hídricos. Para isso, fez necessário
construir um quadro teórico a fim de discutir os usos múltiplos dos recursos hídricos
em microbacia, identificando os principais usos da microbacia, por fim, fazer uma
reflexão analítica, no sentido de provocar uma proposta de planejamento que possa
ser no futuro coletivo participativo.
1
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Para obter os resultados, foram coletadas amostras de água em pontos
estratégicos do Igarapé do Rio Grande, cruzamentos de rios, em frente à cidade e
comunidades ribeirinhos local. A pesquisa se deu no dia 01 de setembro de 2018 com
início às 6:16 horas saindo da cidade de Parintins/AM,com término as 16:35 horas
do mesmo dia. Para detectar os possíveis impactos decorrentes do uso, foi realizado
observações da vegetação, observações de atividades antrópicas, imagens fotográficas
e análise da água.
O artigo está dividido em quatro partes distintas que busca apresentar de forma
coesa o sobre conceitos de uso múltiplos dos recursos hídricos; retrata as características
e localização do Igarapé do Rio Grande em Juruti /PA; com a apresentação dos
resultadosbuscou-se discutir sobre usos múltiplos dos recursos hídricos em rios da
Amazônia, resultando em uma reflexão analítica.
2 USO MULTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICO
2.1 Área de Estudo
A falta de políticas públicas locais para apoiar a gestão dos recursos hídricos
e do uso dos recursos hídricos na grande maioria dos municípios da Amazônia
brasileira tem refletido negativamente para a qualidade e quantidade desse bem
precioso. Para Granziera (2000) que devido à ausência no Código de Águas Brasileiro
de proteção específica aos aspectos qualitativos e quantitativos da água e à inexistência
de regulamentação dos seus demais usos surgidos com o desenvolvimento de
novas atividades econômicas, o país começou a sentir os efeitos negativos do uso
indiscriminado da água na metade do século XX: a escassez e a poluição.
Os usos dos recursos hídricos em bacias hidrográficas devem ter concordância
entre os usuários para que não afete os usos múltiplos. A Lei 9.433 de 1997 (Lei das
águas) tem como um de seus fundamentos “a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas.” Usos múltiplos desse recurso de atividades
que os usuários dos mais diversos âmbitos sem afetar a quantidade e a qualidade
disponível. Mota e Aquino (2001 ) “A visão atual é de que a qualidade dos recursos
hídricos depende das atividades desenvolvidas nas regiões das bacias hidrográficas.”
O uso inadequado da água tem afetado muito mais qualidade do que a
disponibilidade. Para Rogers et al., (2006), “alguns especialistas, a crise da água
no século XXI é muito mais de gerenciamento do que uma crise de escassez.”As
atividades desenvolvidas pelo uso dos recursos hídricos podem causar conflitos se
não gerenciadas de forma adequada.” Tucci; Hespanhol; Cordeiro Netto (2003). “No
entanto, grande parte dos conflitos pela água envolvem, também, questões ambientais
e necessitam de soluções específicas que contemplem os interesses dos envolvidos.”
Os debates sobre os conflitos de uso devem levar sempre em consideração
os interesses individuais de cada usuário, como também o meio ambiente. Yassuda
(1993) “A gestão hídrica deve assegurar a conservação, uso e recuperação da água em
condições satisfatórias para os seus múltiplos usuários e de formacompatível com a
eficiência e o desenvolvimento equilibrado e sustentável da região.
Para uma gestão hídrica adequada, a Lei das águas em seu fundamento VI,
ressalva que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público e das comunidades” De acordo com os autores Jacobi,
Günthe e Giatti (2012) os governantes, os usuários e, especialmente, a comunidade às
proximidades de determinado corpo hídrico têm o direito de participar dos processos
decisórios de forma democrática e equânime, emitindo opiniões e, principalmente,
tendo os seus valores e demandas sociais refletidos nos marcos normativos aos quais
estarão sujeitos.
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2.2 Compreendendo a Localidade
O município de Juruti, localiza-se no oeste do estado do Pará, na margem direita
do rio Amazonas, pertencendo à Mesorregião do Baixo Amazonas e à Microrregião de
Óbidos. Limita-se ao Norte com Oriximiná e Óbidos; a Leste com Óbidos e Santarém;
ao Sul com Aveiro e a Oeste com o estado do Amazonas e Faro(Figura. 1). Os dados
do IBGE 2018 dão conta de que é uma área territorial de 8.304 km², com as seguintes
características geográficas e indicadores: População:47. 086 habitantes,densidade
demográfica: 5,67 hab./km²; PIB per capita: R$ 14.284.16; taxa de escolaridade de 6 a
14 anos de idade: 96.6% e esgotamento sanitário adequado: 2.9%.
Figura 1: Mapa de localização do município de Juruti/PA

Fonte: Fernandes, Albuquerque e Almeida 2018

No período de cheia muitas áreas são afetadas com as subidas das águas,
consequentemente, as mesmas atingem diversos bairros, suas moradias e comércios,
alterando o cotidiano das famílias moradoras da localidade. Aproximadamente 26
mil habitantes vivem na zona rural do município de Juruti, distribuídos nas glebas
Juruti Velho (arrecadada pela União/INCRA), Curumucuri (arrecadada pelo Estado
do Pará/ITERPA), Mamuru (arrecadada pelo Estado do Pará/ITERPA) e Nova Olinda
III (não arrecadada e em disputa judicial), sendo que deste total em torno de 10 mil
habitantes são descendentes do povo Munduruku, os quais vivem ao redor do Lago
Grande de Juruti Velho, distribuídos em mais de 40 comunidades. Movimento Juruti
Em Ação (2011) citado por Puty (2011).
As comunidades ribeirinhas dessa localidade vivem no modo tradicional
Amazônida. Para Silvano e Begssi, (2017);
“Vivem ao longo dos rios amazônicos, incluindo o ecossistema das matas de várzea,
bastante produtivas. As principais atividades econômicas e de subsistência (produção
de alimentos) consiste principalmente na pesca artesanal, agricultura de pequena escala,
complementadas por criação de animais e extrativismo vegetal”

2.3 Uso dos recursos hídricos em microbacia
O recurso hídrico é imprescindível para a vida no planeta, mas pouco se faz
para que haja quantidade com qualidade, esse é um dos motivos de nem sempre está
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disponível para consumo nos mais diversos âmbitos no momento que é requerido.
A Amazônia brasileira, a pesar da grande disponibilidade do recurso hídrico, requer
uma gestão hídrica com responsabilidade para que não venha a faltar para a atual e
futuras gerações, pois o crescimento populacional é inevitável.
A qualidade dos recursos hídricos no Igarapé Grande em Juruti/PA tem se
modificado em decorrência aos usos múltiplos, segundo relatos de moradoras da
comunidade de Nova Macaiani, as senhoras Rosene de Souza Graça (55) e Aldete
Rodrigues Tavares (49), a água que antes era limpa e transparente, atualmente no
período da vazante encontra- se esverdeada e com fios (possíveis algas).
Com o intuito de avaliar as possíveis consequências em decorrência aos usos
múltiplos da água na referida microbacia, foi feito levantamento de dados ambientais,
parâmetros físicos, químicos e biológicos. A pesquisa feita em um único dia, com
aproximadamente 10 horas e 50 minutos de duração, no período de 06h16 min. da
manhã às 16:35 min. da tarde. As observações se deram nos tipos de uso da referida
microbacia, tipo de vegetação, áreas de várzea, áreas de terra firme, igapó, coloração e
elementos químicos da água, as amostragens de água foram coletadas simultaneamente
em quadro pontos.
A microbacia do Igarapé do Lago Grande é ambiente lótico, onde há águas
continentais moventes. Suas margens são utilizadas para ancorar flutuantes (casa de
madeira construída em grandes troncos de árvores que fluam na água). Na figura
2 (A), é retratada a utilização da microbacia por flutuantes, uns, utilizados como
moradia, comércio de gêneros alimentícios, outros armazenagem e comercialização
combustível. Na figura 2 (B), observa-se as tradicionais palafitas, são utilizadas
como moradia, comercio, igreja. No segundo caso, a água é utilizada na irrigação da
agricultura familiar, afazeres domésticos, balnealidade e dessedentação de animais.
Figura 2: Usos múltiplos na microbacia do Rio Grande em Juruti/PA
A)

B)

Fonte: Albuquerque e Almeida, Pesquisa de campo, 2018.

No ano de 2009, Alcoa (AluminiumCompanyofAmerica) começou a
operacionalizar na exploração de minério (bauxita) no município de Juruti. Conforme
Figueiredo (2013) “Segundo informações da empresa, a área possui uma reserva
de cerca de 700 milhões de toneladas métricas, o que faz de Juruti um dos maiores
depósitos de bauxita de alta qualidade do mundo.” Desde então, o Igarapé do Logo
Grande é utilizado como ponto de captação de água para abastecimento da mineradora
(figura 3). De acordo Nahume Castro (2012) sobre a Alcoa, a área de implantação do
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empreendimento situa-se na margem direita do rio Amazonas, extremo oeste do
estado do Pará. Na área da sede municipal de Juruti, localiza-se o porto, às margens
do rio Amazonas.
Figura 3: Ponto de captação de água/ Alcoa
A)

Fonte: Albuquerque e Almeida, Pesquisa de campo, 2018.

Em quatro pontos ao longo do Igarapé do Lago Grande, foicoletada água para
análise manualmente direto do rio utilizando recipiente de polietileno devidamente
lavado e esterilizado. Para obtenção dos resultados foi utilizado em campo termômetro
digital tipo multiparametro HANNA, para as análises de pH, Temperatura,
Condutividade Elétrica e Sólidos Dissolvidos Totais, para maior entendimento do
espacial, incluiu-se na tabelados resultadoslatitude, longitude e horários de coleta. As
análises foram feitas em locais estratégicos,sendo estabelecidos à montante e a jusante
da vila de Juruti velho, também comunidades, as margens do território de lavra da
mineradora ALCOA, cruzamento de rios, onde houvesse maior probabilidade de
possíveis alterações nas condições padrões de enquadramento dos quais dispõe a
Resolução n° 357/2005 CONAMA.As coletas de água deram aproximadamente de
8:00hs às 10:30hs da manhã em quatro pontos distintos, com variação dos resultados
para os parâmetros físicos, químicos e biológicos como mostra a (Tabela 1).
Tabela 1: Resultado das análises físico-químicas da água da microbacia do Lago
Grande- Juruti/PA

Fonte: Elaborado pelos autores Albuquerque e Almeida, 2018.
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Potencial Hidrogênionico (pH)
A intensidade das condições ácidas, “é fator primordial nos processos de
coagulação, desinfecção e abrandamento das águas, no controle da corrosão e no
tratamento dos esgotos e despejos industriais.” Funasa (2014). Na Tabela 1 mostra o
resultado obtido nas análises: primeira pH 7.02, segunda 6.64, terceira 6.25 e quarta pH
6.47, desse modo, em conformidade aos parâmetros CONAMA que é de 6,0 a 9,0 pH
para classificação de Águas Doces Classe II.
Temperatura
Os resultados mostram variações (centígrado ou graus Celsius c°), de 8:09horas
com temperatura de 29.5 cal, na última coleta 10:30horas de 31.5 cal, essa alteração
se dá fontes antropogênicas (despejos industriais e outros) e/ou em decorrência a
interação da radiação solar. Para Lemos (2005), grande parte dessa radiação solar (50
e 60%) é absorvida já no primeiro metro de profundidade e o processo condutivo é
muito demorado, gerando algumas vezes uma redução drásticas de temperatura.
Condutividade elétrica
A Condutividade elétrica refere-se à capacidade de uma solução aquosa
para conduzir uma corrente elétrica. Sua aplicação prática é a indicação do grau de
mineralização da água e indica rápida de variação nas concentrações de minerais
dissolvidos. Ana (2016). No primeiro ponto de coleta, foi o resultado de 0.02, esse
se refere à capacidade da água em conduzir correntes elétricas, essa análise se faz
necessária para medir a quantidade de reagentes presentes na água, em outros três
pontos sequentes de coleta resultou em 0.01.
Sólidos Dissolvidos Totais
De acordo com o Agencia Nacional de Águas, a medida da condutividade
elétrica pode ser relacionada com a concentração de Sólidos Dissolvidos Totais, em
mg/L, parâmetro muito sensível ao lançamento de efluentes o que facilitar avaliar
a qualidade do corpo hídrico, pois é uma medida direta. Para tanto, o resultado
obtidos para Sólidos dissolvidos totais nos quantos pontos foi: no primeiro ponto 0.01,
no segundo 0.01 e nos últimos foi 0,0, por tanto, se comparado com o resultado de
condutividade elétrica, as duas estão nos níveis equivalentes a outra.
As análises bacteriológicas foram avaliaram somente presença e ausência
Coliformes Fecais, o levantamento foi feito no laboratório do Serviço de Abastecimento
de água e esgoto-SAAE/ Parintins. O resultado não quantificaram o número de colônias
de bactérias, por tanto, para consumo humano o resultado está em conformidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os usos múltiplos na microbacia do Igarapé do Lago Grande é intensa devido
ao grande número de comunidades ribeirinhas existentes em seu território, apesar
dessa intensificação de uso, os resultados obtidos a partir da análise da água coletada
mostraram que o recursos hídricos na referida microbacia ainda é satisfatória aos
parâmetros que dispõe a legislação Conama pertinente.
A preocupação existente comunidades que residem as margens da microbacia,
deve ser levado em consideração, pois, são pessoas que moram na localidade a mais de
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20 anos, e identificam as transformações que ocorrerem na água durante o passar dos
anos. Acoloração da água, enchente e vazante diferenciada, retirada de matas ciliares,
criação de animal pequeno porte, pesca, captação da água em pequena e grande escala,
trafego de embarcações motorizadas de médio porte (viagens intermunicipais), barcos
depequeno porte (viagem local), canoas movidas a remos, lazer, afazeres domésticos
são usos recorrentes na localidade, desse modo, precisam de planejamento adequada
para que o recurso hídrico não seja afetado para nenhum de seus usuários.
Apesar das análises da água ter mostrado pouca alteração, se faz necessário a
prevenção a catástrofes naturais ou antrópicas, oplanejamento de gestão hídrica no
território da microbacia do Igarapé do Rio Grande, Juruti/PA, ajudará na conservaçãodos
recursos hídricos com qualidade e quantidade necessária para os mais diversos usos.
A preservação do bioma mantém o equilíbrio ambiental, haja vista, não diferente de
outros lugares na Amazônia, as famílias residentes da localidade necessitam, utilizam
água da microbacia para todos seus afazeres domésticos, retirando o pescado para
subsistência e/ou comercialização.
Utilizar a microbacia de forma planejada, além de gerar lucros ambiental, social e
financeiro, pode servir como um plano piloto para outras microbacias, podendo assim,
contribuindo no desenvolvimento do município de Juruti/PA. Portanto, necessita de
um plano ambiental que contemple:
* Desenvolvimento de Educação Ambiental;
Expor a comunidade em geral o porquê de se fazer gestão em microbacias
hidrográficas;
* Controlar poluição hídrica;
* Elaborar planos de recuperação da mata ciliar;
* Desenvolver ações que envolvam a comunidade local, no que tange a
conservação e preservação;
* Fiscalizar de forma eficaz as atividades relacionadas ao uso, principalmente
aquelas com possíveis níveis de degradação do meio;
* Fazer valer as leis, dando as devidas punições caso houver usos em
desacordo com as leis vigentes.
O estudo foi feito visando servir de base para futuras propostas de planejamento
de gestão ambiental, considerando o caráter coletivo e participativo da comunidade em
geral juntamente com poder público. Dessa forma restabelecendo o ambiente natural,
para que possa ser “devolvido” um ambiente equilibrado, saudável, sem degradação
para a comunidade jurutiense.
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APORTE DE SEDIMENTOS E USO/OCUPAÇÃO DA TERRA NA SUB-BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO CARAPÁ NO MUNICÍPIO DE COLÍDER-MATO
GROSSO
Sandra de Almeida da Silva1
Gustavo Roberto dos Santos Leandro2
Leila Nalis Paiva da Silva Andrade3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica do rio Carapá é responsável pelo abastecimento de água
para a cidade de Colíder, Mato Grosso. O tipo de uso/ocupação da terra nas adjacências
da sub-bacia está contribuindo com mudanças na ordem da dinâmica fluvial. Um dos
problemas ocasionados é a escassez da água no município.
De acordo com Cunha e Guerra (2016) alguns fatores contribuem com as
transformações do ambiente: o lançamento de esgoto, mudanças na calha do rio,
urbanização e as atividades agropecuária.
O uso intensivo da água para a produção agropecuária colaboram com alteração
na unidade de análise, reportada aqui a bacia hidrográfica. Existem vários conflitos
permanentes devido ao abastecimento e a agricultura intensiva, pois essas atividades
diminuem a quantidade da água e poluem os mananciais com o uso exacerbado de
agrotóxicos (TELLES e DOMINGUES 2006).
A urbanização também contribui com a mudanças nos recursos hídricos, pois
a população utiliza a água de maneira exacerbada. A retirada das matas ciliares para
construções civis aumenta a carga sedimentar e consequentemente contribui com o
assoreamento dos rios (TUCCI, 2004).
Analisar as condições da sub-bacia hidrográfica do córrego Carapá é importante
para diagnosticar e futuramente gerenciar de forma sustentável para preservar a
biodiversidade. Proteger o canal fluvial e as Áreas de Preservação Permanente com
intuito de atender a população colídense.
Sendo assim, o estudo teve como objetivo analisar o transporte de sedimentos
(fundo e suspensão), bem como identificar os tipos de uso/ocupação da terra na subbacia hidrográfica do rio Carapá no município de Colíder – Mato Grosso.
2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
A área de estudo está localizada entre as coordenadas 10° 50’ 43,35” a 10°
46’ 29,5” latitude Sul e 55° 27’ 04,5” a 55° 28’ 06,9” longitude Oeste no município de
1

Curso de Geografia da Universidade do Estado de Mato Grosso. Email: sandradealmeida64@gmail,
Doutorando em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT Campus de Presidente
Prudente Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP,
3
Doutoranda em Ciências. Área de Concentração: Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos/UFSCar. Professora Assistente do Curso de Geografia da Universidade do Estado
de Mato Grosso, Campus de Cáceres. Email: leilaandrade@unemat.br
2
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Colíder, Mato Grosso. O trecho em estudo corresponde ao médio curso da sub-bacia
hidrográfica do rio Carapá com aproximadamente 14,5 km de extensão (Figura 1).
Figura 1. Localização da área de estudo

2.2 Procedimentos metodológicos
Para realização da pesquisa foram adotados trabalho de gabinete, campo e
laboratório. Foram realizados o levantamento bibliográfico em livros, artigos e outras
fontes bibliográficas.
2.2.1 Trabalho de Campo
O campo foi realizado em abril de 2018 no período chuvoso em 5 (cinco)
pontos no rio Carapá, entre a zona urbana e rural para o reconhecimento, observação
e a descrição da área, coletas de sedimentos (fundo e suspensão) e quantificação das
variáveis hidrodinâmicas (largura, profundidade e velocidade).
Para coleta do material de fundo foi utilizada a draga Van Veen (amostrador de
mandíbulas). As amostras foram armazenadas em sacolas plásticas de 1 kg e etiquetas
para facilitar a identificação do material coletado. O sedimento foi coletado no talvegue
de cada ponto.
Para coleta em suspensão utilizou o método tradicional empregado por Bülher
(2011), onde consiste em esterilizar a garrafa plástica de 1 L duas vezes com a água do
próprio rio e posteriormente coletar a 10 cm da lamina d’água os materiais suspensos.
As amostras após a coleta foram armazenadas em caixa térmica com gelo para
posteriormente análise em laboratório.
Para quantificação da hidrodinâmica utilizou-se como referência os trabalhos
realizados nos rios do estado de Mato Grosso, como Leandro (2015), Rizzato (2017),
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Silva (2017), Padilha (2017) Andrade (2018). Para mensurar a largura do canal na
seção transversal foi utilizada trena de 20 m. Para medir a profundidade empregou o
ecobatímetro Garmin.
Para o cálculo da velocidade utilizou-se de flutuadores e cronômetros na
distância que variou de 4 a 8 m, de acordo com as condições de cada ponto do rio
Carapá. Foram mensuradas 3 (três) pontos na seção, classificados aqui como: margem
esquerda (ME), margem direita (MD) e centro (C).
2.2.2 Análise em laboratório
Para fracionamento do material de fundo silte e argila, foram utilizados
os métodos de pipetagem (dispersão total) conforme EMBRAPA (1997). E para
determinação do tamanho das partículas de sedimentos de fundo em frações de areia
foi empregado o método de peneiramento (CARVALHO, 1994). As amostras foram
analisadas no Laboratório de Pesquisa e Ensino em Geomorfologia Fluvial “Antônio
Christofoletti” da Universidade do Estado de Mato Grosso no Campus de Colíder.
2.2.3 Trabalho de gabinete
Foi analisado o processo de uso e ocupação da sub-bacia hidrográfica do rio
Carapá na escala espaço/temporal nos últimos 30 anos. E assim, analisou os impactos
ambientais causados pela ação antrópico no leito do rio e suas margens. Os dados
referentes a densidade demográfica e atividades econômicas foram extraídos do site
do IBGE, ano 2018.
2.2.3.1 Confecção da base cartográfica (localização e temático)
Na confecção do mapa de localização fez-se uso de dados disponíveis no site
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no formato shapefile, para que
assim fosse possível trabalhar em diferentes escalas geográficas, até chegar no ponto
onde seria demonstrada a área de estudo.
Para a área de estudo foi utilizada imagens do satélite LandSat 8, disponíveis
no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A cena utilizada foi a de
localização (Órbita e Ponto) 227 – 67, das quais utilizou-se as bandas 4, 3 e 2, que
juntas fazem a composição de cor natural. A localização dos pontos de coleta de
amostras, identificados no mapa, foram coletados em campo, com auxílio de GPS e
posteriormente sobrepostas no mapa.
Para a demonstração das diferentes formas de uso e ocupação da sub-bacia do
rio Carapá, definiu-se cinco classes (área urbana, área de vegetação nativa, agricultura,
pastagem e solo exposto), das quais o parâmetro estabelecido para a classificação foi
a do Manual técnico de uso da terra, disponibilizado pelo IBGE, contudo a classe
“solo exposto”, foi uma adaptação, para a identificação de áreas que não possuem
pastagem, nem vegetação e não são classificadas enquanto área urbana. No que tange
as imagens utilizadas para a realização da classificação da área de estudo, foi feito o
uso de imagens dos satélites Landsat 5 (1987) e Landsat 8 (2018), onde foi adquirida
as cenas localizadas na órbita e ponto 227 – 67, das quais utilizaram-se as bandas 5, 4
e 3 (Landsat 5) e as bandas 6, 5 e 4 (Landsat 8), que juntas (independente do satélite)
formam um mesmo tipo de composição, que é a de falsa cor.
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2.2.3.1 Confecção dos croquis dos perfis transversais
Os perfis transversais, foram representados a partir de croquis. Para tanto, os
dados, batimétricos coletados em campo, foram sistematizados com auxílio do software
Corel Corel DRAW e Photoshop CS6. Foram consideradas as maiores profundidades
do canal: margem esquerda (ME), centro (C) margem direita (MD) que serviram de
base para a coleta dos dados.
2.2.3.4 Cálculo de Vazão
(2013):

Para obter o cálculo da vazão foi utilizada a Equação 1 adotada por Cunha

Q= V x A (Equação 1)
Onde:
Q= vazão;
V= Velocidade das águas;
A= Área
3 RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1 Uso e ocupação da terra na sub-bacia hidrográfica do rio Carapá
Na década 1970 o governo com incentivos fiscais impulsionou a ocupação no
estado de Mato Grosso. Com o auxílio do batalhão de Engenharia e do exército Brasileiro
9°BEC, desbravaram e construíram a BR 163. A colonização do município de Colíder
ocorreu com a assistência do senhor Raimundo Costa Filho, que tinha experiência no
ramo, pois trabalhava no setor imobiliário no estado do Paraná (FERREIRA, 2008).
Em 1973, Raimundo sobrevoou terras mato-grossenses, com interesse de
verificar qual a melhor área para investir. A região começou a ser povoada e o primeiro
morador da Gleba Colíder foi o senhor Luiz Marques da Silva que construiu seu
barraco e iniciou o cultivo de várias culturas como: milho, arroz, algodão, mamona,
bananas, hortaliças e apostando no plantação café. A expectativas na plantação do café
proporcionou um rendimento econômico por dois anos. Impulsionada em razão da
produção do café e pelo primeiro colonizador, a região ficou conhecida como gleba
Cafezal (FERREIRA, 2008).
Em maio 1973, quase toda a gleba Cafezal estava sendo ocupada por muitas
famílias, principalmente do sul do país. Várias construções foram levantadas como:
armazém, enfermeira, dormitório e outras necessidades para aquele momento e época.
Os migrantes começaram a construir suas casas da mesma estrutura do estado do
Paraná, com intuito de transformar o estado de Mato Grosso de acordo com o seu
local de origem. O nome da cidade Colíder advém da Colonizadora Lider (Coli+Lider)
(FERREIRA, 2008). Com a consolidação da colonização as atividades antrópicas
acarretaram mudanças na ordem da dinâmica natural do rio Carapá, recurso hídrico
importante para o ambiente e os munícipes (Figura 2).
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Figura 2. Uso e ocupação da terra na sub-bacia hidrográfica do rio Carapá

Essas alterações advém desde o aceleramento da erosão, bem como a poluição
pelos lixos depositados diretamente no canal, bem como no contaminação do solo e
água pelos agrotóxicos liberados na produção agrícola. O processo erosão, transporte e
deposição ocorre naturalmente, a antropogenização do ambiente acarreta mudanças que
prejudica a quantidade e qualidade da água, o desaparecimento de espécies aquáticos
e terrestre, atingindo todo o ecossistema dessa sub bacia hidrográfica. A retirada da
mata ciliar para o setor agropecuário e a urbanização acarretam transformações em
alguns casos irreversíveis. Nesse contexto, Padilha ressalta (2017) que a bacia em estudo
passou por várias mudanças ocasionadas pelo aumento populacional contribuindo
com alterações na calha e volume da água do rio Carapá.
Analisando o processo de colonização, a ocupação ocorreu a partir dos corpos
hídricos com a retirada da Área de Preservação Permanente na bacia hidrográfica do
rio Carapá e seus afluentes, para facilitar o processo do uso da água para diversos fins:
agricultura, pecuária e doméstico. De acordo com Padilha (2017, p.139) “a ocupação da
terra na área da bacia do rio Carapá, na década de 1970 foi incentivada por políticas do
governo federal, que estimulava o desmatamento acelerado sob o pretexto de garantir
a posse da terra”.
Em 1987 a malha urbana correspondia a 3,889 km². No ano de 2018 teve um
crescimento de 4,927 km² da área urbanizada. Esses dados associam-se devido ao
aumento no setor civil com construções de casas para alugar. Esse acréscimo justificase principalmente ao grande números de pessoas de outros estados presentes na cidade
para trabalhar na construção da usina hidrelétrica de Colíder. Consequentemente a
área da vegetação natural diminuiu em 1,731 km², pois no ano de 1987 registrou 98,298
km² e 2018 96.567 km² área correspondente a cobertura vegetal nativa (Tabela 1).

1152

Tabela 1. Tipos de uso e ocupação da terra na sub-bacia hidrográfica do rio Carapá
Tipos de uso
Área urbana
Área de vegetação natural
Agricultura
Pastagem
Solo Exposto

1987 (Área em Km²)
3,889
98,298
92,120
90,074
56,506

2018 (Área em Km²)
8,816
96,567
81,907
123,078
35,451

Na agricultura em 1987 registrava área de 92,120 km², no ano de 2018 o campo
agrícola diminuiu em 10,213 km². Esse fator pode estar associado a criação de gado que
aumentou em 2018 e consequentemente a área de pastagem elevou-se em 33,004 km².
Os resultados registram que 1987 área de 90,074 km² passando para 123,078 km² no
ano de 2018. Analisando os dados da pecuária, o setor bovino desenvolveu-se muito
na região (Tabela 1).
Enquanto que o solo exposto também reduziu em 21,055 km² em 2018, o fator
associa-se com o aumento da área urbanizada, bem como o crescimento do setor
pecuário, com a plantação de pasto (Tabela 1).
Colíder sendo uma cidade mais na área da pecuária não apresentou
desenvolvimento como as cidades vizinhas nos anos anteriores, porque a oferta de
emprego era menor que a procura, pois as fazendas empregava no máximo quatros
funcionários fixo na época das cheias. Os proprietários contratam por safra e são
dispensados após a colheita.
De acordo com os dados fornecido pelo IBGE pode-se analisar cada ano de
produção agrícola permanente dos anos 2004, 2010 e 2016. A produção da banana
foi cultivada em todos os períodos estudados. Enquanto que o guaraná e café foram
registrados somente em 2004. A castanha do caju, limão e laranja apareceu em 2016
com produção considerada. Relevante nos anos de 2004 e 2010.
A criação de animais destinou-se a diversos grupos como: bovinos, galináceos,
suínos, bubalinos, caprinos e outros. Dentre esses, o gado representa um fator
importante na economia com a sua produção, na cria e recria, bem como setor leiteiro.
Na aquicultura algumas espécies se desenvolveram em tanques para vendas, somente
no ano de 2016, sendo que destes o tambaqui, tambacu e tambatinga destacaram-se
em 100.000 kg. Seguido do pintado, cachara, cachapira e pitanchara com 20.000 kg de
pescado produzido na região.
Nesta perspectiva, pode-se observar que o setor agropecuário tem se
desenvolvido nos últimos anos no município de Colider, contribuindo assim com a
economia local. Essas ações humanas corroboram com mudanças no sistema fluvial do
município.
Em 1980, a população estimada era de 40.000 habitantes, esse valor corresponde
ao processo de colonização, pois várias pessoas vindas principalmente do sul do país
contribuíram com a ocupação da região. Entre 2006 a 2010 teve um declínio considerado
de 10.000 pessoas migrando da cidade. Um dos principais motivos propulsores foi a
falta de emprego. Em 2017 percebe um aumento populacional, período relacionado com
a construção da usina hidrelétrica de Colíder, gerando empregos para os moradores
do município, bem como para pessoas de outras localidades.
3.2 Pontos observados
Foram caracterizados cinco pontos no rio Carapá. Dentre estes os pontos 1, 2,
3, 5 estão localizados na zonal rural e o P4 está próximo área urbana de Colíder. No
P1 foi observado que a estrada está contribuindo com os impactos ambientais na subbacia do rio Carapá. Apresenta vegetação parcialmente preservada, com área voltada
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a pecuária. Pode-se quantificar na seção transversal a profundidade média de 2,3 m,
largura de 6,90 m, com velocidade média de 0,51m/s. Os dados permitiram verificar
área de 15,18 m² com vazão de 8,09 m³/s (Tabela 2 e Figura 3).
Tabela 2. Variáveis hidrodinâmicas no trecho do rio Carapá no período de abril de 2018
Variáveis Hidrodinâmicas
Profundidade
Velocidade Média
Largura (m)
Média (m)
(m/s)
1
2,3
0,51
6,90
2
7,9
0,31
9,82
3
7,1
0,55
8,72
4
3,9
0,35
10,92
5
4,5
0,22
9,76
Org.: Sandra de Almeida da Silva
Ponto

Área (m²)
15,87
77,57
61,91
42,58
43,92

Vazão
(m³/s)
8,09
24,04
34,05
14,90
9,66

Figura 3. Morfologia do canal na seção transversal do P1 do rio Carapá

Registrou no P1 a maior percentagem de sedimentos arenosos. A areia fina
apresentou 80,52%, areia média 15,81% e areia grossa 1,90% (Tabela 3). De acordo com
Stevaux e Latrubesse (2017) a partícula da carga de fundo é maior que os sedimentos
suspensos, desta maneira é transportado no fundo do canal, com velocidade inferior à
do fluxo da água pelos movimentos intermitentes e breves. Por serem maiores a (>0,062
mm) e assim, mais lentas. Nos rios com fluxo turbulento (encachoeirado e corredeiras)
a carga de fundo tem velocidade superiores e são transportados pelo rolamento, arraste
ou saltação, com grande ocorrência de matacões, blocos ou cascalhos.
Tabela 3. Composição granulométrica dos sedimentos (fundo e suspensão) do trecho
monitorado no rio Carapá no período de abril de 2018
Pontos
I
II
III
IV
V

SEDIMENTOS DE FUNDOS %
Areia Grossa

Areia Média

Areia Fina

Argila

Silte

Sedimentos em suspensão
mg/L

1,90
3,59
73,17
7,70
0,65

15,81
8,33
16,25
2,04
0,32

80,52
75,61
9,16
66,40
14,07

0,64
0,92
0,48
3,19
4,52

1,13
11,55
0,94
20,67
80,44

0,062
0,176
0,042
0,080
0,062

Org.: Sandra de Almeida da Silva

Enquanto que os sedimentos finos correspondem a 1,13% de silte e 0,64% de
argila. Comparando com os dados hidrodinâmicos a velocidade contribuiu para
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o transporte de materiais grossos, principalmente nesse período de cheia, pois a
partícula foi movida com o auxílio da hidráulica da água. Registra-se ainda 0,062
mg/L de sedimentos em suspensão, considerando valores baixos seguindo os padrões
da resolução do CONAMA 357/2005 visto que o valor máximo permitido para sólidos
totais é de 500 mg/L. O índice da carga suspensa associa-se principalmente com o tipo
de uso local, mesmo em pequena escala (Tabela 3).
No P2 a vegetação foi retirada para atividades voltadas a pecuária, o pastoreio
alcança as margens do rio. Observou grande quantidade de lixo. Dejetos que são lançados
pelo moradores e deixados pelas pessoas que usam área para pescar. Machado e Torres
(2012) ressaltam que o crescimento da população e do consumo exacerbado, contribui
para o aumento da poluição e a supressão de Áreas de Preservação Permanente. Essas
atividades humanas contribuem com mudanças nos recursos hídricos (Figura 4).
Figura 4. Ponto próximo ao Estação de Tratamento de Água de Colider. Margem
Esquerda: período chuvoso. Margem Direita: período de estiagem no ano de 2018

PEA: Processo Erosivo Atuante

Foto: Sandra de Almeida da Silva

No P2 a profundidade média corresponde a 7,90 m, com velocidade média de
0,31 m/s, largura de 9,82 m, área de 77,57 m² e vazão de 24,04 m³/s (Tabela 2 e Figura
5).
Figura 5. Morfologia do canal na seção transversal do P2 do rio Carapá

Os dados sedimentológicos pondera que este ponto também tem competência de
transporte de materiais grossos com a composição arenosa, mas em menor velocidade.
Nesse sentido, Stevaux e Latrubesse (2017) afirmam que a força da água no período
chuvoso movimenta a partícula grossa. Com ocorrência de 75,61% de areia fina, 3,59%
areia grossa e 8,33% de areia média. Enquanto que registrou 0,64% de argila e 11,55%
de silte.
Comparado ao ponto anterior, houve aumento significativo da partícula do
silte, esse valor pode estar associado ao desmatamento e o tipo de uso nas adjacências.
Outro fator relevante é a porcentagem de sedimentos suspensos 0,176%, os dados
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indicam intensa atividade humana, pois há ocorrência do processo erosivo atuantes
nas margens e a área está próxima da Estação de Tratamento da Água que abastece a
cidade de Colíder, pois o fluxo está mais lento (Tabela 3).
Em 2016, próximo a esse ponto Padilha (2017) no período chuvoso registrou
a maior concentração areia fina 40%, seguido de silte com 32,43%, assim o rio ainda
confirma a tendência de transportar sedimentos de materiais arenosos.
Os resultados indicam que o poder público, juntamente com a comunidade
civil, universidades e demais atores que utilizam da água, precisam-se mobilizar para
propor medidas de mitigação para conservação desta unidade de análise. Em tempos
de estiagem a população sofre com o racionamento da água. A retirada da mata ciliar
para atividades pecuarista no momento atual interferi diretamente o recurso hídrico.
O P3 a mata ciliar encontra-se parcialmente preservada. O local está sendo
utilizada para pesca e lazer. Outro fator importante de ressaltar que muitas pessoas
utilizam diretamente a água do rio Carapá para lavar veículos automotores, assim
permitindo que resíduos de óleos ou graxas caiam no canal.
Pode-se quantificar nessa seção transversal a profundidade média de 7,1 m,
com velocidade de 0,55 m/s, largura de 8,72 M. A área corresponde a 61,91 m² e vazão
de 34,05 m³/s, ponto este com maior quantidade de água na seção transversal (Tabela
2 E Figura 5).
Os dados sedimentológicos registraram grande quantidade de materiais
grossos, com partículas arenosas. Diferentemente dos outros pontos, a composição
granulométrica com maior ocorrência foi a areia grossa 73,17%, seguida de 16,25% areia
média e 9,16% areia fina. Com percentagem infame dos materiais finos 0,48% e 0,94%,
de argila e silte, respectivamente. Os dados registram 0,042 mg/L de sedimentos em
suspensão (Tabela 3). Silva (2017) quantificou uma grande quantidade de sedimentos
de composição arenosa no córrego Jaracatiá, afluente do rio Carapá pela margem
direita.
O P4 está localizado mais próximo da zona urbana do município de Colíder,
com atividades econômicas voltadas para hortaliças, mas grande parte da área são
utilizadas para pastagens. Essas ações antropogênicas contribuem com alterações no
regime hídrico do rio Carapá.
Analisando os resultados pode-se afirmar que os afluentes também estão
passando por mudanças devido as ações antrópicas desenvolvidas. De acordo Silva
(2017) e Cabral (2016) o córrego Jaracatiá desenvolve atividades como a urbanização,
pastagem, criação de animais que comprometem o sistema fluvial. Os autores
ressaltam ainda que um dos processos que contribuíram com essas alterações está
ligado principalmente com a colonização do município de Colíder.
Na seção transversal do P4 a profundidade média corresponde a 3,9 m,
velocidade média de 0,35 m/s e largura 10,92 m. A seção possui área de 42,58 m² com
vazão de 14,90 m³/s (Tabela 2 e Figura 6).
Figura 6. Morfologia do canal na seção transversal do P4 e P5 do rio Carapá
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Registra no período chuvoso 7,70% de areia grossa, 2,04% areia média e 66,40%
areia fina. Tendenciado assim, o predomínio de partículas grossas transportadas
no fundo do canal no rio Carapá. No entanto, nesse ponto apresentou aumento
considerável da fração de silte 20,67% e a argila com 3,19%. Esses dados revelam que
ocorre processo erosivo nas margens. Os sedimentos suspensos em comparação ao
ponto anterior a quantidade quase duplicou com 0,080 mg/L, afirmando os dados
sobre índice gradativo de materiais finos (Tabela 3).
O P5 registrou dentre os outros pontos grande parte da mata ciliar preservada.
No entanto, com registro de atividades agropecuária na margem esquerda. Podese observar lixos e restos de animais a margem do rio Carapá. Na seção transversal
mensurou 4,5 m de profundidade média, velocidade 0,22 m/s, com largura de 9,76 m.
A área corresponde a 43,92 m², com vazão de 9,66 m³/s. Esse ponto registrou menor
velocidade se comparado com os outros (Tabela 2 e Figura 6).
No P5 os dados hidrossedimentológicos registram menor velocidade,
consequentemente maior sedimentos finos depositados no fundo do canal, ou seja, com
a diminuição da velocidade as partículas finas (silte e argila) se depositam. Nesse caso
com grande porcentagem de silte 80,44%, sendo o maior índice registrado em todos
os pontos. Com maior índice de erosão das margens. Registrou ainda a quantidade de
0,65% areia grossa, 0,32% areia media e 14,52% areia. A concentração dos sedimentos
suspensos foi de 0,062 mg/L (Tabela 3). Durante esses anos de uso e ocupação da sub
bacia-hidrográfica do rio Carapá suas transformações foram irreparável causadas pela
ação antrópica, sendo que se transforma cada dia suas margens e o percurso do leito.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos 31 anos o uso e ocupação da terra na sub-bacia hidrográfica do rio
Carapá passou por diversas mudanças, principalmente na cobertura do solo. Além
disso, inúmeras intervenções foram identificadas. O uso indireto ocorre para o cultivo
e criação de animais. Enquanto que, as interversões direta estão voltada para a pesca
e a captação da água para a população, sendo esta unidade de análise que abastece a
cidade.
A pesquisa desenvolvida no trecho 14,5km no rio Carapá para identificar os
tipos de sedimentos transportados foi de extrema importância, pois pode-se verificar
que o rio está carregando percentagem considerável de materiais arenosos. Portanto,
susceptível a assoreamento. Localizar-se no médio curso, com atuação erosiva
acentuada com as atividades antrópicas.
Pode-se analisar que a caracterização dos pontos foram importantes para a
pesquisa. Destaca-se que o terceiro ponto está sendo mais utilizado pela população
para lazer e os demais desenvolvem atividades econômicas que alteram a dinâmica
sedimetológica com assoreamento de trechos do canal.
Os resultados fornecem dados importantes para gestão da sub-bacia hidrográfica
do rio Carapá. Preocupação que advém do recurso que abastece a cidade está
passando por implicações de ordem natural e com as práticas antrópicas interferindo
na hidrologia.
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ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO USO E OCUPAÇÃO
NA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
Liza Santos Oliveira1
Karolayne Araújo Coelho2
Carlos Lucas Sousa da Silva3
Eixo: 03 Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Desde as primeiras civilizações,a água é considerada um elemento de extrema
importância à vida, sendo, seus múltiplos usos, imprescindíveis em várias atividades
humanas. Nesse contexto, ao serem analisadas as interferências antrópicas nas
áreas mais próximas aos corpos hídricos, percebem-se alterações na dinâmica
natural, podendo estas serem expressas na diminuição da disponibilidade hídrica, por
exemplo, através do assoreamento dos rios.
O recorte espacial da pesquisa compreende o município de Mulungu, o qual
se localiza no Estado do Ceará, fazendo parte do Nordeste brasileiro. Além disso, tem
limite com Guaramiranga, Caridade, Aratuba, Capistrano, Baturité e Canindé (Figura
1). Uma característica peculiar faz com que o município apresente uma paisagem bem
diferente daquela observada no contexto geral do Nordeste, apresentando climas mais
amenos e maiores índices pluviométricos. Tal fato se deve à localização geográfica de
Mulungu, uma vez que está inserido em um Maciço Residual, mais especificamente na
Serra de Baturité.
Figura 1 - Mapa de localização do município de Mulungu - CE

Elaborado por autor (2019)
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De acordo com o mapa de Bacias Hidrográficas do Ceará, do Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2012), o município em questão tem
maior parte do seu território na Bacia Metropolitana e, uma menor porção, na Bacia
do Curu. No que diz respeito à Bacia Metropolitana, têm-se um conjunto de 16 bacias
independentes. Destaca-se, para Mulungu, a Bacia do Rio Choró, uma vez que tem
como um de seus afluentes, a drenagem superficial mais importante do município, o
Riacho Nilo. De acordo com Carvalho, Filho & Medeiros (1993), o Riacho Nilo constituise como um dos principais tributários da sub-bacia do Rio Aracoiaba.
O clima do município se configura como úmido, à barlavento, exibindo
temperaturas mais amenas, e semiárido, à sotavento, com irregularidades nos níveis
de precipitação. Corrobora com tais assertivas, Freire (2007), e, ainda segundo a
autora, há a presença de rochas antigas e de estruturas sedimentares do Quaternário,
em decorrência das vertentes mais íngremes, dando destaque às formas dissecadas do
relevo.
Observa-se, ainda, o entalhamento dos vales pela rede de drenagem e a
formação rochosa que apresenta certa impermeabilidade, fazendo com que o índice de
infiltração seja mais baixo e o de escoamento superficial mais alto. A respeito dos solos,
a maior expressividade está nos Argissolos Vermelho-Amarelo. Entretanto, segundo
Freire (2007), encontram-se também, mesmo que em menor quantidade, os Neossolos
Litólicos (com menor armazenamento de água e maior susceptibilidade à erosão) e os
Neossolos Flúvicos (com drenagem deficiente e, nos períodos de chuva, excesso de
água).
Para além das características físicas do município, é importante ressaltar que
o mesmo tem grande parte do seu território inserido na Área de Proteção Ambiental
(APA) da Serra de Baturité, ou seja, em teoria, é um ambiente de conciliação entre
a ocupação humana e a utilização sustentável dos recursos naturais. Entretanto,
muitas atividades antrópicas têm grande potencial de gerar problemas no ambiente,
a exemplo do desmatamento que pode ser visto como foco de risco para a diminuição
da disponibilidade hídrica da região.
A retirada da vegetação é feita, ainda, na “limpeza” do terreno, dando lugar à
plantação, pastagem e construções imobiliárias. Assim, faz-se importante compreender
as demandas e atividades antrópicas que podem causar interferências nos recursos
hídricos de Mulungu, gerando impactos na disponibilidade hídrica da região.
2 DESENVOLVIMENTO
A questão da disponibilidade hídrica sempre foi de extrema importância para a
sobrevivência e fixação do homem em um determinado lugar. O processo de ocupação
das terras nordestinas iniciou com os primeiros povoamentos decorrentes da pecuária;
começou-se, assim, uma conquista do interior, seguindo, preferencialmente, por causa
das secas, as margens dos rios e lagos. Em conformidade com Castro (2013), a ocupação
da Serra de Baturité deu-se com as grandes estiagens, onde os pecuaristas viam, no
maciço, uma forma alternativa de sobreviver. Entretanto, essa atividade encontrou
dificuldades para se manter extensivamente no novo meio e a agricultura começou a
ganhar espaço na paisagem. Tal processo de ocupação e exploração do meio natural
aconteceu sem um planejamento adequado, característica que, de modo geral, faz-se
presente nos países subdesenvolvidos e representa um impacto negativo na dinâmica
do ambiente.
De acordo com o artigo 3 do Decreto Estadual N° 20.956, de 18 de setembro de
1990, a respeito da APA da Serra de Baturité, constata-se que é proibida a realização de
atividades com potencial de causar rápidos processos de erosão das terras ou encadear o
intenso assoreamento dos recursos hídricos. Apesar disso, embora Mulungu apresente
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uma população urbana ainda incipiente e inferior se comparada a outros municípios
do maciço, os impactos motivados pelas atividades antrópicas são bastante evidentes
e, com o tempo, podem ocasionar diversos problemas na área, como a diminuição da
disponibilidade hídrica. Conforme Kramer (1998 apud CRUZ, 2001), a disponibilidade
hídrica é o total da vazão que varia espacial e temporalmente em um sistema hídrico,
a exemplo da Bacia Hidrográfica. Tal conceito se estrutura na medida em que uma
porção da água é utilizada pelo homem em suas atividades e outra parte é destinada à
integridade do sistema natural, bem como para os usos não consultivos.
De acordo com a Lei Federal 9433/97, a água, no que diz respeito a sua
disponibilidade, configura-se como um recurso finito, sendo atribuído à valores
econômicos e devendo ser direito de uso de todas as gerações. Nesse contexto, é
necessário assegurar sua preservação em termos tanto quantitativos, como qualitativos,
uma vez que, corroborando com CRUZ (2001), a demanda por recursos hídricos
depende e está relacionada a uma série de fatores demográficos, sociais, econômicos e
tecnológicos.
2.1 A sub-bacia do rio Aracoiaba
O conceito de bacia hidrográfica, em conformidade com Botelho (1999), referese a uma área drenada por um corpo d’água principal e seus afluentes, onde há o
transporte de água e sedimentos para um único ponto de saída; é, ainda, limitada
por divisores topográficos e segue uma hierarquia fluvial organizada. No que diz
respeito à análise dos impactos antrópicos no equilíbrio da quantidade hídrica, as
bacias hidrográficas são muito importantes para a pesquisa, tendo em vista que esses
elementos estão associados ao uso e ocupação do solo (Baruqui & Fernandes, 1985
apud Souza & Fernandes, 2000). Além disso, é interessante notar que ao se trabalhar
com o nível de detalhamento da sub-bacia, a identificação e estudo das bases de
degradação dos recursos naturais, nesse caso, dos recursos hídricos, tornam-se mais
fáceis, corroborando com Fernandes & Silva (1994 apudSOUZA & FERNANDES 2000).
Como já citado anteriormente, a sub-bacia do rio Aracoiaba faz parte da bacia
Metropolitana, a qual abriga a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sendo muito
importante para realização das atividades socioeconômicas, bem como para suprimento
das demandas de abastecimento da população local. A sub-bacia do Rio Aracoiaba
(com, aproximadamente, 604 km²) integra a Bacia do Rio Choró (uma das 16 bacias
independentes) e têm suas nascentes nos municípios de Mulungu e Guaramiranga,
os quais se caracterizam pela ocorrência de precipitações bem distribuídas. Nesse
contexto, apresenta grande representatividade no Maciço de Baturité; passando, ainda,
por mais 8 municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano,
Pacoti e Redenção (Figura 2).
Caracteriza-se como uma sub-bacia de quarta ordem (Figura 2), aspecto que
repercute na sua extensão e quantidade dos rios; uma vez que, quanto maior a ordem
do canal, maior as duas características anteriormente citadas. Além disso, mesmo nos
períodos de seca, apresenta uma certa continuidade, em decorrência, principalmente,
do vínculo entre seu escoamento e alguns açudes, como o Açude Aracoiaba (CASTRO,
2013).
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Figura 2 - Mapa da hierarquia fluvial da sub-bacia do Rio Aracoiaba - CE

Elaborado por autor (2019)

Analisando o padrão de drenagem da sub-bacia do Rio Aracoiaba, têm-se
que os cursos d’água apresentam um comportamento semelhante à configuração
de uma árvore, sendo classificados como dendríticos; além de apresentarem uma
série de ramificações nos cursos fluviais, principalmente no alto e médio curso. Ao
se observar apenas o município de Mulungu e levando em consideração a escolha
de uma sub-bacia de maior representatividade (no que diz respeito à extensão) no
território, encontram-se drenagens de primeira, segunda e terceira ordem (Figura 2),
as quais também apresentam padrão caracterizado como dendrítico, sendo bastante
influenciado pelas formas dissecadas do relevo.
2.2 Uso e ocupação em Mulungu
O uso e ocupação do solo no município de Mulungu, envolvendo toda a
especulação imobiliária e as práticas econômicas com potencial de causar diminuição
hídrica representam problemas ambientais graves na área, corroborando com ideias de
Freire (2007). Além disso, quando realizada sem planejamento adequado, a atividade
agropecuária, por exemplo, causa sérios impactos nos sistemas ambientais e pode
chegar a ultrapassar sua capacidade de suporte, com a utilização irresponsável dos
recursos hídricos ou ocupando áreas irregularmente.
Assim como Guaramiranga e Aratuba, a população urbana de Mulungu é menor
que a dos demais municípios do maciço de Baturité. Entretanto, isso não significa
que as consequências causados pelas atividades humanas sem planejamento sejam
menores. De maneira geral, o crescente desmatamento para a construção de casas,
segundas residências e produção agropecuária geram um aumento nos processos
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erosivos, em decorrência da falta de cobertura vegetal a qual protege os solos da ação
erosiva e direta da chuva. Tal afirmativa entra em conformidade com Furtado & Konig
(2008), ao dizer que os solos com densidade de cobertura vegetal baixa são diretamente
atingidos pela precipitação, favorecendo a sua erosão.
Nesse sentido, à medida que aumenta a densidade de vegetação, há uma tendência de
diminuição do escoamento através das vertentes; enquanto que nas áreas expostas e/ou
de baixa cobertura vegetal quanto à densidade, o escoamento tende a ser intensificado.
(QUEIROZ, 2010, p.89).

Em decorrência da localização geográfica de Mulungu, as áreas mais preservadas
apresentam paisagem composta por uma densa floresta. Tal característica ajuda a
manter a umidade dos solos além de atuar como uma proteção aos solos em relação
às consequências da erosão, como o carregamento e deposição de detritos. Nesse
contexto, vê-se a importância que a vegetação tem na disponibilidade hídrica do local,
influenciando tanto na capacidade de armazenamento e quanto de infiltração de água
no solo.
De maneira geral, no que diz respeito às atividades agroecossistemicas em
regiões de climas mais amenos, como Mulungu, tem-se a forte prática da policultura
(Castro, 2013). Outra grande problemática, no município, é o desmatamento para o
cultivo e produção de carvão vegetal – esse último impactando nos horizontes dos
solos e, muitas vezes, dificultando a infiltração da água nos mesmos, gerando o
aumento do escoamento superficial e, consequentemente, da erosão. Segundo Abdon
(2004), a cobertura vegetal natural é de extrema importância ao ambiente, pois sabe-se
que quando há o desmatamento, pode ocorrer o processo de erosão e assoreamento
dos cursos e corpos hídricos. Tal desintegração e transporte de fragmentos do solo
pela chuva, nos ambientes tropicais, caracteriza o que Farias (1984 apudABDON, 2004)
chama de erosão hídrica.
Assim, os ambientes caracterizados por extensas áreas de cultivo, cultivo
irregular em pequenas propriedades ou pastagens apresentam alterações na densidade
vegetacional e no processo de escoamento superficial. A grande perda de umidade do
solo, por exemplo, pode estar relacionada à evaporação direta em solo exposto. Dessa
forma, a demanda por irrigação aumenta ainda mais e pode modificar o ritmo existente
entre os componentes de entrada e saída do solo, comprometendo o balanço hídrico
e, consequentemente, a disponibilidade hídrica da região. Enquanto isso, nas regiões
com maior cobertura vegetal, têm-se uma facilitação da infiltração, o que mantém
vivos os olhos d’água.
Em Mulungu, o desmatamento para a extração de madeira tem bastante força
nas margens de rios, riachos e nascentes. Esse fato gera grande problema, uma vez que,
com a ausência da mata ciliar, tem-se o aumento da evapotranspiração e assoreamento
dos fundos de vales, pois a vegetação é de extrema importância para proteção da
área contra eventos anteriormente citados. Em conformidade com Furtado e Konig
(2008), a grande sedimentação aliada à ausência das matas ciliares ocasiona processos
de deterioração dos rios, tornando-os mais rasos e impactando negativamente no
volume de água. No município de estudo, em diversos pontos, ao invés da mata ciliar,
encontra-se, principalmente, a plantação de bananeiras.
Nas áreas mais úmidas de Mulungu, observam-se, também, plantações de
café e milho, bem como algumas pastagens. E apesar de apresentarem, como já dito
outrora, uma pequena extensão no município, os ambientes em que os Neossolos
Flúvicos aparecem são muito importantes ao desenvolvimento da hortifruticultura da
região. Em relação às atividades agrícolas em áreas acidentadas e de maior declive,
como a região oriental do Município de Mulungu, os processos de erosão hídrica

1164

agravam-se, ainda mais, em decorrência da grande quantidade de sedimentos que
podem vir a ser depositados nos corpos d’água. Em áreas mais acidentadas, com fortes
declives, em decorrência principalmente da gravidade e da degradação humana, o
desenvolvimento dos solos torna-se mais difícil. Além disso, essa característica faz
com que Mulungu possa ser considerado um ambiente instável, de acordo com Tricart
(1977). Vale ressaltar, também, que grande parte da água que chega a superfície escoa
e transporta os sedimentos para áreas mais aplainadas, indo em direção ao nível de
base local.
Nesse contexto, leva-se em consideração as potencialidades e limitações
presentes em Mulungu, uma vez que ao se avaliar o uso e ocupação do solo obtêm-se,
aproximadamente, as condições de escoamento superficial, infiltração, interceptação
e evapotranspiração da área, sendo, essas informações, muito importantes para
compreensão da disponibilidade hídrica do município.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os recursos hídricos, desde os primórdios da humanidade, exercem papel
importante no desenvolvimento das sociedade. Assim, a questão da disponibilidade
hídrica entra em pauta e constitui-se como elemento relevante nesse contexto,
principalmente ao se referir ao crescimento das cidades e das atividades agropecuárias.
Ao se analisar a paisagem são levados em consideração aspectos naturais e antrópicos,
uma vez que a junção desses fatores se constituem como elementos significativos à
construção da mesma. Assim, a caracterização geoambiental e social do município de
Mulungu foi de extrema importância para construção da pesquisa.
Verificou-se que, em Mulungu, apesar da menor densidade populacional em
relação a outros municípios do Maciço, as atividades humanas já apresentam potencial
de impactar, de forma negativa, na disponibilidade hídrica local e, consequentemente,
nos componentes do balanço hídrico da região. Um dos principais responsáveis por
esse cenário é a retirada da cobertura vegetal, principalmente nas áreas ao entorno das
corpos e cursos fluviais, causando um aumento dos processos erosivo e impactando na
capacidade de armazenamento dos rios, por exemplo.
Tais questões são de suma importância para compreender as demandas atuais
que se dão em Mulungu e como elas impactam nos recursos hídricos do município e
da sub-bacia hidrográfica do Rio Aracoiaba como um todo. Nesse contexto, a análise
realizada, tendo como base e referência a bacia hidrográfica, é de extrema relevância
para que haja o controle e monitoramento das atividades econômicas, bem como do
avanço da mancha urbana no entorno dos cursos d’água, buscando o uso consciente
dos recursos hídricos e a redução dos impactos.
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Saulo Soares Neiva1
Bruno Augusto Rezende2
Tatiane Batista Damasceno3
Eduardo de Aguiar do Couto4
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A água é um dos recursos naturais mais importantes e essenciais para a vida
no planeta terra, desta forma a mesma é indispensável para todo o desenvolvimento
das espécies. O elevado crescimento populacional desencadeou ao longo do tempo,
o processo de urbanização sem planejamento, sobrecarregando assim os recursos
hídricos e reduzindo cada vez mais a disponibilidade de água em condições adequadas
para o consumo humano. Várias cidades brasileiras já sofreram ou sofrem problemas
no abastecimento de água pela falta de planejamento e proteção dos recursos hídricos.
A Gestão de Recursos Hídricos no território objetiva a busca da garantia de
água em quantidade e qualidade adequada para toda a população, buscando atender
as necessidades da população atual sem comprometer a necessidade futura. Nesse
sentido, pode-se destacar a descentralização da gestão como algo fundamental, sendo
necessária a participação de todos os entes federados (União, Estados e Municípios) nos
estudos, planejamento e desenvolvimento das ações para o alcance de bons resultados.
(SANTOS, 2013)
Em nível mundial existem alguns exemplos de práticas de sucesso na gestão
dos recursos hídricos. A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é o exemplo de um
sistema desenvolvido na Escócia para planejamento integrado de bacia hidrográfica e
uso do solo. O sistema escocês de planejamento territorial utilizou a AAE como forma
de integrar as decisões de planejamento regional às questões de planejamento locais.
Para implementação, foram utilizados dois instrumentos: o Plano de Bacia Hidrográfica
e o Plano de Desenvolvimento Local. Dessa maneira, a integração entre os níveis de
planejamento ocorreu mediante a articulação entre gestores de recursos hídricos e de
uso e ocupação do solo, utilizando o gerenciamento dos impactos ambientais como
parâmetro de decisão. (FABBRO NETO; SOUZA, 2017)
De acordo com Araujo et al. (2018), entender influências do uso e cobertura do
solo sobre corpos hídricos é alvo de estudos recentes. (MENEZES et al., 2016; SILVA
et al., 2011; SOUZA e GASTALDINI, 2014) O impacto do uso do solo na qualidade
1
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de pequenos cursos d’água tem ganhado interesse de vários estudos em pequenas
bacias hidrográficas, como, por exemplo, os estudos de Fernandes et al. (2011), na
microbacia Glória, Macaé – RJ, quando constataram que as áreas ocupadas por florestas
secundárias e capoeiras favoreceram a melhoria de alguns parâmetros de qualidade
de água da bacia, e que os usos do solo pela agricultura, meio urbano e solo exposto
influenciaram negativamente de forma significativa na turbidez e sólidos totais no
curso d’água.(ARAUJO et al. 2018)
A modelagem de qualidade da água vem sendo utilizada de forma eficiente
para avaliar os impactos das fontes poluidoras nas bacias hidrográficas, bem como
para analisar cenários de intervenção e medidas de controles ambientais. (SILVA;
FARIA; MOURA, 2017) Logo, a modelagem, principalmente associada aos SIG’s são
ferramentas importantes para apoio técnico ao planejamento e gerenciamento dos
recursos hídricos, principalmente nos Comitês de Bacias Hidrográficas, fornecendo
subsídios para definição das ações prioritárias para os planos de bacia.
Percebe-se que existem diversas pesquisas que abordam a temática
geotecnologias na gestão de recursos hídricos e várias com a temática modelagem,
porém a integração destes dois importantes temas ainda é pouco explorada. Assim, o
presente trabalho objetiva discutir, por meio de revisão bibliográfica a importância da
utilização destas duas ferramentas de forma conjunta para geração de estudos técnicos
que contribuam com a gestão de recursos hídricos, principalmente através da geração
de dados que subsidiem as decisões dentro dos comitês de bacias hidrográficas,
destacando o modelo de correlação do Uso e Ocupação do Solo e Recursos Hídricos
MQUAL.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Gestão territorial e bacias hidrográficas
Ao longo do tempo, os rios foram se constituindo como referência natural e
cultural para o desenvolvimento da humanidade, seja como fonte de água, meio de
comunicação e circulação ou também como marco territorial que percorre e estrutura
o espaço. O sistema fluvial possui características complexas, é dinâmico e pode ser
distinto pela sua capacidade de suporte à população humana, animal e vegetal. Devido
a exploração desordenada do meio natural e má gestão dos recursos hídricos no
decorrer do tempo, hoje, o desempenho e função dos cursos d’água estão seriamente
ameaçados. (PASTORELLI JUNIOR; ARGOLLO FERRÃO, 2018).
Conforme Mota (1995), citado por Araujo e Prates (2018), o melhor método de
gestão territorial para prevenir a degradação dos recursos hídricos é a gestão das bacias
hidrográficas baseado em seus atributos ambientais. As bacias hidrográficas possuem
um papel muito importante na gestão territorial, pois possibilitam a integração entre
ambiente e sociedade para ordenação da ocupação humana e discussão da melhor
forma de gerenciamento dos recursos hídricos.
Pastorelli Junior e Argollo Ferrão (2018), afirmam que as intervenções realizadas
pelo homem no meio ambiente atualmente tem sido um motivo de preocupação
cada vez maior da sociedade, o que tem levado a um crescimento das pesquisas
desenvolvidas para qualificar e quantificar os impactos gerados. Nesse sentido, tornouse muito importante o estudo da capacidade de suporte do meio, seja de modo prévio
ou mesmo durante o processo produtivo, visando aperfeiçoar as tecnologias aplicadas
para redução dos impactos às bacias hidrográficas.
Os recursos hídricos não devem ser geridos sem considerar as estreitas relações
com os diferentes componentes naturais, como solos, vegetação, relevo e como as ações
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antrópicas provocam alterações no meio, afetando diretamente na disponibilidade
hídrica em quantidade e qualidade adequada dentro de uma bacia hidrográfica.
(CARVALHO, 2014).
A gestão de recursos hídricos brasileira conta com um forte amparo legal, seja
em nível federal ou estadual. Já na esfera de governo municipal, particularmente nas
microbacias que formam os territórios municipais, seria fundamental a existência de
uma base legal consolidada para estabelecimento de limites e parâmetros de utilização
sustentável de recursos ambientais, representando as legislações federais e estaduais e
incluindo as peculiaridades locais. No entanto, as legislações municipais relacionadas
ao tema, quando existem, ainda trabalham de forma separada o uso e ocupação do
solo e o gerenciamento dos recursos hídricos. (PASTORELLI JUNIOR; ARGOLLO
FERRÃO, 2018)
Conforme Guerra e Cunha (1998) citado por Araujo e Prates (2018), o processo
de planejamento do território pode reduzir e até mesmo evitar a ocorrência de
impactos ambientais causados por ações antrópicas dentro das bacias hidrográficas. O
planejamento, se bem realizado, pode orientar a ocupação humana, protegendo áreas
destinadas a preservação ambiental e evitando que sejam ocupadas áreas instáveis,
com fragilidades ambientais e alta susceptibilidade erosiva.
O planejamento ambiental nas bacias hidrográficas deve ser realizado como uma
política pública de enfoque integral, trabalhando o ordenamento do território de modo
sustentável, considerando não só o desenvolvimento econômico, mas incorporando as
questões ambientais e de uso e ocupação do solo. (CARVALHO, 2014)
2.2. Ferramentas aplicadas à Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas
2.2.1 Aplicação dos SIG’s em bacias hidrográficas
O uso de geotecnologias vem ganhando cada vez mais espaço no contexto
ambiental, com ferramentas que avaliam de forma eficiente as características da
paisagem, auxiliando a gestão territorial. A eficiência trazida pelos Sistemas de
Informações Geográficas (SIG’s) no processamento de informações muitas vezes
complexas, faz com que haja uma interação de dados de diferentes naturezas de forma
detalhada. (ARAUJO E PRATES, 2018)
Conforme Santos e Lima (2018), as técnicas de geoprocessamento associadas
ao uso do sensoriamento remoto de imagens orbitais por meio dos SIG’s são muito
eficientes na detecção de mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo e de
alterações provocadas na paisagem de determinado local.
Babu, Sreekumar e Aslam (2014); Magesh; Chandrasekar e Kaliraj (2012),
citados por LOPES, et al, (2018), afirmam que no contexto da análise espacial, o
geoprocessamento e o Sistema de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas que
são capazes de combinar diversos parâmetros ambientais, devido a capacidade de
apresentar resultados confiáveis de avaliação dos dados temáticos. Ambos podem ser
considerados ferramentas com ótimos potenciais para avaliar, determinar e interpretar
informações ambientais relacionadas ao espaço geográfico das bacias hidrográficas.
As geotecnologias, através das técnicas de modelagem espaciais, permitiram
estudar a relação entre meio ambiente, bacias hidrográficas e suas fragilidades,
reproduzindo matematicamente e graficamente fenômenos espaciais que antes eram
considerados complexos de serem identificados. Logo, a modelagem matemáticoespacial consiste em transformar problemas da realidade em problemas matemáticos
e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. (ARAUJO E
PRATES, 2018)
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A complexidade dos fenômenos ambientais tem exigido cada vez mais uma visão
sistêmica, relacionando o uso do espaço com áreas remanescentes de vegetação, com
a qualidade da água e a antropização, mensuradas dentro de uma bacia hidrográfica.
Neste contexto, o mapeamento de uso do solo surgiu como uma ferramenta de análise
ambiental, que auxilia a identificação de perdas de vegetação nativa, muitas vezes
provenientes de desmatamentos, alterações climáticas e reincidência de doenças, além
do impacto social causado pela urbanização do espaço. (CORNELLI et al. 2016)
Medeiros et al. (2016) analisou a redução da área dos reservatórios em um
período de estiagem no semiárido utilizando o ambiente SIG, em seu estudo foi
possível constatar que além das altas taxas de evaporação características da região,
os usos múltiplos das águas no período de estiagem estavam contribuindo para
o desaparecimento de diversos reservatórios, sendo necessária melhor gestão
para atendimento aos usos prioritários. Já Pinheiro et al. (2009) estudou o uso do
geoprocessamento como ferramenta de integração e análise das informações da
qualidade das águas, dos usos preponderantes e das fontes poluidoras na bacia
hidrográfica do rio Macaé. O estudo levou ao comitê de bacias hidrográficas um olhar
integrado da qualidade, e principalmente sua relação com a fonte poluidora pontual e
difusa e com o uso e cobertura do solo, subsidiando o processo de enquadramento.
Nesse contexto, a utilização das geotecnologias permite não só a elaboração de
diagnósticos, mas também o estudo de cenários futuros relacionados às problemáticas
ambientais, podendo inclusive ajudar a preveni-las. Do mesmo modo, pode direcionar
as melhores áreas para o uso, reduzindo assim a utilização de ambientes possivelmente
frágeis e sensíveis a determinado tipo de intervenção. (ARAUJO; PRATES, 2018)
2.2.2 Modelagem matemática em bacias hidrográficas
De modo geral, os modelos matemáticos podem ser definidos como
representações esquemáticas da realidade, auxiliando a compreensão de fenômenos
que a regem. Logo, para que o comportamento de um modelo reflita o mais próximo
da realidade local, é necessário que o mesmo exiba a descrição das características
essenciais do mundo real. (RODRIGUES; JUNIOR; PESSANHA, 2012)
Até o ano de 1960, para modelagem da qualidade da água numa bacia
hidrográfica eram considerados apenas os impactos locais provenientes das cargas
de poluição pontuais, sendo realizada uma análise de forma concentrada. Os avanços
tecnológicos no decorrer do tempo tornaram possível a realização da análise com
sistemas distribuídos no espaço (CHAPRA, 1997 citado por SILVA, et al. 2017).
Os modelos matemáticos podem ser de diversas tipologias, sendo estocásticos
quando ao menos uma das variáveis presentes apresentam comportamento aleatório.
Já quando não consideram os conceitos de probabilidade, o mesmo é considerado
determinístico. Os modelos são empíricos quando utilizam relações baseadas em dados
observados, não sendo permitido neste tipo de modelo a previsão nas mudanças de
condições não observadas. Os modelos conceituais são baseados em processos, sendo
mais complexos que os empíricos, estes procuram descrever o fenômeno estudado
por meio da descrição de todos os processos que envolvem o fenômeno estudado.
Portanto, a escolha do modelo a ser aplicado deve ser realizada com base no objetivo
pretendido e nos dados de entrada disponíveis para o estudo. (SCHNEIDER, 2017)
Segundo Fragoso Jr; Ferreira e Marques (2009), citado por Cardoso (2015), uma
modelagem matemática objetiva representar determinado fenômeno de interesse,
sendo formada basicamente de quatro componentes, esses componentes auxiliam a
reprodução, em linguagem matemática, de um determinado fenômeno encontrado
na natureza, são eles: funções governantes ou variáveis externas; variável de estado;
equações matemáticas; e parâmetros.
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Segundo Fleck, Tavares e Eyng et al. (2013), existem situações que devem ser
observadas e consideradas na utilização da modelagem matemática. Os modelos
matemáticos de qualidade da água precisam ser ajustados para que os parâmetros
de entrada forneçam resultados mais próximos aos resultados observados nos cursos
d’água, deste modo se torna necessário estudar e prever métodos de calibração e
validação que tornem o modelo apto a representar a realidade local.
Fleck, Tavares e Eyng et al. (2013), afirmam ainda que no decorrer dos anos
vários protocolos de calibração foram estudados, todos enfatizando a necessidade
de verificar a qualidade dos dados utilizados e importância de uma definição clara
dos objetivos da calibração. Mesmo os modelos e parâmetros possuindo estrutura
conhecida, alguns parâmetros exigem um processo de investigação específica.
Como todo método de pesquisa, a modelagem também possui uma orientação
metodológica a ser seguida. Logo, existem diversos esquemas que objetivam descrever
as etapas de uma modelagem matemática. Entretanto, o importante é que o método
em estudo contemple os objetivos específicos de cada problema, que pode conter
distintas escalas espaciais e temporais. Um esquema geral pode ter diferentes etapas,
que podem ser formadas por etapas padrões e outras mais genéricas que podem ser
tratadas de forma particular por cada pesquisador (figura 1).
Figura 1 – Procedimentos comuns da modelagem.

Fonte: Adaptado de Cardoso (2015)

Conforme Larentis (2004) citado por Schneider (2017), em um modelo
hidrológico, as cargas poluidoras são divididas em pontuais e não pontuais. As fontes
pontuais são formadas por descargas concentradas em um único ponto através de uma
tubulação de saída. As principais fontes deste tipo são os esgotamentos domésticos
brutos ou tratados e os efluentes industriais. Essa tipologia possui mais facilidade
de identificação e quantificação de volume de lançamento, motivo pelo qual foi
objeto principal de pesquisa na temática de poluição. Já as fontes não pontuais são
caracterizadas por seu elevado potencial poluidor, devido a características como:
• lançamento intermitente e está relacionado à precipitação no solo;
• os poluentes presentes no solo são transportados em extensas áreas;

1171

• não se pode identificar o ponto de origem;
• o monitoramento deve possuir caráter extensivo (em nível de bacia
hidrográfica) e preventivo;
• dificuldade de se estabelecer padrões de lançamento para o efluente
pois a carga caria de acordo com a intensidade e duração de eventos
meteorológicos.
A principal contribuição da poluição difusa aos recursos hídricos ocorre
através do escoamento superficial, uma vez que as partículas de poluentes se
depositam no solo e posteriormente acabam sendo transportadas sobre a superfície da
bacia. (SCHNEIDER, 2017)
Conforme Rodrigues, Junior e Pessanha et al. (2012), os modelos matemáticos
aplicados ao tema recursos hídricos podem abordar os aspectos quantitativos e
qualitativos. Os quantitativos podem estudar dados como vazão de cursos, campos
de velocidade, disponibilidade hídrica. Os modelos qualitativos podem estudar
temas como carga máxima de diluição de poluentes, comportamento de plumas
de lançamento e taxas de remoção. Percebe-se que o aspecto qualitativo irá sempre
depender do quantitativo, uma vez que a avaliação da qualidade de um corpo hídrico
passa pela concentração presente de certos compostos químicos, que é definida apenas
pela taxa de renovação do volume do próprio corpo receptor.
2.2.3 O modelo MQUAL
Segundo Moruzzi et al. (2012), citado por Guimaraes (2018), o modelo de
correlação do uso e ocupação do solo e recursos hídricos, MQUAL, é formado de três
módulos relacionados entre si, são eles o módulo de geração de cargas, o módulo de
simulação dos principais tributários e o módulo de simulação do reservatório. Cada
módulo representa o processo de geração e autodepuração das cargas poluidoras nos
três ambientes considerados, ou seja, as superfícies do terreno, onde estão as fontes
de cargas poluidoras, os rios principais e seus afluentes, onde são transportadas as
partículas poluidoras e, por fim, o reservatório.
Desde sua origem, o MQUAL foi desenvolvido como uma ferramenta de
planejamento e gestão da bacia hidrográfica, com uma estrutura que permite
aperfeiçoamentos progressivos na medida em que novos estudos e informações são
descobertas. Em sua criação optou-se por uma estratégia de se avançar na modelagem
dos fenômenos envolvidos, numa abordagem compatível com o grau de conhecimento
alcançado sobre o ecossistema com a base de dados disponíveis. (SMA, 2006)
Segundo Imagiire et al. (2017), a formulação básica do primeiro módulo do
MQUAL, apresenta os três componentes para estimativa da geração de cargas em cada
sub-bacia:
(i) somatório das cargas difusas resultantes dos produtos das áreas de cada
categoria de uso do solo pelos respectivos coeficientes de exportação;
(ii) somatório das cargas pontuais resultantes dos produtos das categorias
de população pelos respectivos coeficientes de exportação;
(iii) somatório de cargas pontuais como lançamentos de estações de tratamento
de esgoto ou lançamentos específicos como indústrias, contribuições de
transposições etc.
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Carga Média = ft x [ Σi ( Ai x ci ) + Σj (Pj x ej ) + Σk Bk ]

Equação (1)

Em que:
ft = coeficiente de autodepuração na sub-bacia
Ai = área ocupada por cada categoria de uso (km²)
ci = coeficiente de exportação (kg/km².dia)
Pj = População urbana residente (hab) ej = coeficiente de exportação (kg/hab.dia)
Bk = outras cargas pontuais
O MQUAL trabalha no Módulo 1 com a estimativa de geração de cargas de
nutrientes (nitrogênio e fósforo), cargas orgânicas (DBOc e DBOn), cargas de bactérias
(coliformes totais) e cargas de sólidos suspensos, provenientes de fontes pontuais e
difusas. As estimativas são baseadas em coeficientes de exportação de cargas associados
as diferentes tipologias de uso e ocupação do solo dentro da bacia hidrográfica em
estudo para as fontes difusas. Para as fontes pontuais são baseadas na população
urbana residente e condições de funcionamento da infraestrutura sanitária (tabela 1).
(SMA, 2006)
Tabela 1 – Coeficientes de geração de cargas do modelo MQUAL 2.0

Fonte: SMA, 2006

O produto gerado pelo modelo matemático MQUAL contribui com diretrizes
para estudo das políticas públicas de uso e ocupação existentes e os impactos
na disponibilidade hídrica em condições adequadas para os fins que se fizerem
necessários e direciona as análises de licenciamento de empreendimentos visando o
enquadramento do manancial pelo cumprimento de metas intermediárias. (NUNES,
2018).
Conforme COBRAPE (2006); IPT (2008), citado por Nunes (2018), ao longo do
tempo o MQUAL tem-se desenvolvido e adaptado às diferentes realidades de cada
bacia hidrográfica. As adequações realizadas geraram diferentes modelos a partir
do modelo inicial utilizado no PDPA do Guarapiranga, o MQUAL 1.0. As versões
adaptadas foram: MQUAL 2.0, MQUAL 2.aj, MQUAL 1.5, MQUAL 1.6G, MQUAL
2.5J, MQUAL – Alto Juquery, MQUAL 2.6 – Guaió, MQUAL SPAT, MQUAL – PDPA
ATC.
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2.2.4 Integração entre modelos matemáticos de simulação e os SIG’s
Os modelos matemáticos de qualidade da água espacialmente distribuídos que
trabalham associados a Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) são adequados
para trabalho de simulações em bacias hidrográficas, tornando possível identificar
tanto de poluição de origem pontual como de fontes difusas. (SILVA; FARIA; MOURA,
2017)
Conforme Francisco e Carvalho (2008), citado por Nunes (2018), a integração da
modelagem matemática com a tecnologia GIS pode fornecer indicadores importantes
no processo de tomada de decisão até para utilização da água no abastecimento. A
análise é realizada com base em quatro parâmetros passíveis de serem obtidos, tais
como a quantidade hídrica disponível, demanda hídrica, qualidade hídrica dos corpos
d’água e as delimitações do uso e ocupação da terra.
Os modelos de qualidade da água podem ainda estar inseridos nos sistemas
integrados de suporte à decisão e apoio ao planejamento dos recursos hídricos dentro
de uma bacia hidrográfica. Para isso, o modelo precisa simular diferentes cenários
de desenvolvimento da bacia, contribuindo para identificar os possíveis impactos nos
recursos hídricos e suas respectivas causas e gerando subsídios para o processo de
planejamento e intervenção com atividades mitigadoras (SILVA; FARIA; MOURA,
2017).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gestão de recursos hídricos brasileira conta com uma base legal fortalecida,
mas ainda desvinculada a gestão ambiental. Percebe-se que os Planos de Recursos
Hídricos -PRH’s são desenvolvidos sem a preocupação de integração com o
planejamento de uso e ocupação do solo, ou seja, mesmo a bacia hidrográfica sendo a
unidade de planejamento, a visão ainda é centralizada apenas nos recursos hídricos
sem se preocupar com os impactos negativos causados pela má gestão e ordenamento
do território. A modelagem matemática surge neste contexto como uma ferramenta
extremamente importante no processo de gestão de recursos hídricos, uma vez
que pode contribuir desde o diagnóstico até a escolha de alternativas de manejo e
intervenção.
Em todos os estudos analisados a modelagem matemática da qualidade da
água mostrou-se uma ótima ferramenta para avaliar o comportamento dos parâmetros
estudados em um curso d’água ao longo do espaço e tempo.
A integração dos modelos matemáticos com os SIG’s fez com que fosse criada
uma importante ferramenta para estudo da poluição hídrica e identificação de suas
causas nas bacias hidrográficas. Através dessa modelagem é possível trabalhar a
simulação de diferentes cenários e assim identificar quais intervenções serão mais
eficazes para redução da geração de carga poluidora na bacia, levando em conta tanto
as fontes pontuais como difusas de poluição.
A aplicação de modelos matemáticos deve ser realizada com muita cautela,
uma vez que cada bacia hidrográfica possui suas peculiaridades locais e características
distintas, mesmo que os modelos passaram por diversos estudos e desenvolvimento,
é extremamente necessário a realização da calibração e validação de determinado
modelo para que o mesmo se aproxime o máximo das condições reais, fornecendo
dados confiáveis e mais precisos.
O modelo MQUAL se constitui uma ferramenta de grande relevância
nas instancias de planejamento, podendo por sua simplicidade e facilidade de
compreensão fornecer subsídios para a tomada de decisão dentro dos comitês de bacias
de hidrográficas, que ainda carecem muito de estudos técnicos que deem suporte ao
planejamento e processo decisório.
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AS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP) NA MICRO BACIA DO QUARENTA MANAUS-AM
Andreia Oliveira de Andrade1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2
Mauricélio Pereira Brasil3
Eixo. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial:
1. INTRODUÇÃO
A Área de Preservação Permanente é uma área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Conforme
definição da Lei n. 12.651/2012, Os igarapés de Manaus são APP’s, e integrantes do
Patrimônio Natural da cidade, consoante artigo 8º da Lei Municipal nº. 671/2002,
Plano Diretor Urbano e Ambiental da Cidade de Manaus.
Cuja definição de APP´s encontra-se no Código Ambiental Municipal de
Manaus, Lei 605/2001, artigo 31, 32 e incisos O igarapé do Quarenta é um dos canais
fluviais que cortam a cidade, incluso e protegidos por essas leis municipais, que buscam
aplicar essas medidas para amenizar problemas, ambiental. Social e cultural Além
dos graves problemas enfrentados nas cidades como: inundações e desmoronamento,
devido à ocupação irregular em APP e redução do despejo desordenado de residos
sólidos e desvio de esgoto para o leito desse curso d´água que atualmente se apresenta
num estado degradável, devido causas e consequências das atividades antrópicas por
décadas nesta Micro bacia .
Considerado um dos cursos d´água mais importantes que compõe a rede
hidrográfica da cidade de Manaus AM. Bem como, um dos maiores tributários, com
mais de 20 km de extensão, percorrendo mais de doze bairros da capital. Da zona leste
a qual sua nascente esta localizada, desaguando na Foz da bacia do Educandos zona
sul, e atualmente este curso d´água se apresentam contaminado, degradado e também
tomado pela construção de moradias irregulares, novas moradias sociais, parques para
lazer e viadutos uma nova dinâmica de urbanização que transformaram a paisagem
da cidade.
Para (OLIVEIRA 2017) A solução para essas questões urbanas não são tão
simples e fáceis assim de serem resolvidas. De melhor qualidade e bem esta das
pessoas que por décadas moravam em situação de total vulnerabilidade em meio ao
mau cheiro, este curso d´água, assim como outros fluentes que cortam a cidade se
apresentar contaminado, e de uma preocupação constante.
Esta pesquisa tem, como objetivo, refletir sobre as ações de sensibilização da
comunidade da área preservação permanente (APP) da Micro Bacia do Quarenta e
as políticas urbanas para amenizar os problemas ambiental e hídricas, precisamente
no trecho revitalizado pelo programa social e ambiental dos igarapés de Manaus
(Prosamim). Trata-se de um estudo de caso, por meio de análise qualitativa e de
1
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uma revisão bibliográfica, das dinâmicas dos ambientes naturais,e as interferências
causadas pelo homem ao longo dos anos e os resultados mostram que alguns projetos
de recuperação/revitalização dos igarapés de Manaus estão sendo desenvolvidos,
mas com inúmeras deficiências em relação a conservação dos igarapés de Manaus.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa caracteriza-se em uma análise qualitativa. Com os estudos de caso
levantamento bibliográficos Os materiais do estudo foram embasados em livros,
dissertações, artigos científicos, sistema de informação do Programa, disposições de
algumas Leis federal, Estadual e Municipal que atuam como medidas para serem
executadas nas áreas de preservação permanentes APP´s Assim como a estratégia de
abordagem empregada foi exploratória e descritiva, em visita técnica a área revitalizado
pelo programa Social Ambiental do Igarapés de Manaus (Prosamim).
Possibilitou assim, por meio dos estudos uma ponderação pertinente ao tema
proposto. Em uma pesquisa de campo.com os autores dessa ação de sensibilização, com
entrevista semiestruturadas a respeito do apanhado histórico do processo de ocupação
do igarapé do Quarenta, e as mudanças que ocorreram na área. E as transformação da
paisagem urbana, em uma analise ambiental dessa área de preservação permanente
da Micro Bacia do Quarenta ou “Prosamim do Quarenta”, que compreende o trecho
entre a Avenida General Rodrigo Otávio até a Avenida Silves,entre os bairros Japiim
II, e Raiz Zona Sul da cidade de Manaus
Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo

Elaborado: Andrade 2019
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2.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com a analise desta pesquisa, sobre a área de preservação permanente
da Micro Bacia do Quarenta entre os bairro Japiim II e Raiz que englobam drenagem
urbana; esgotamento sanitário e implantação de estação de tratamento de esgoto no
bairro da Raiz;construção de rede de abastecimento de água;construção de sistema
viário;obras de requalificação urbanística; na Zona Sul da cidade de Manaus
Verificou–se que neste trecho que foi revitalizado pelo programa social ambiental
dos igarapés de Manaus (Prosamim). Que na realidade o programa não contempla, na
prática, as propostas ambientais previstas no programa do Governo. Pois o objetivo a
preservação e a qualidade da água, porém isso não está ocorrendo. O programa fala
de saneamento básico, mas não se vê neste trecho da área de APP a Micro Bacia do
Quarenta o saneamento como mostrar na (figura 02) a realidade da manutenção nessa
área se apresenta insatisfatório por parte do poder público,pois só realizar a limpeza
nas épocas de cheias,no caso uma vez ao ano.
Figura. 2: Parte do Igarapé do 40, acomoda lixo com ambiente poluído e mau cheiro.

Fonte: G1Amazonas, 2019

Apesar destas intervenções os períodos de chuva, e as cheias dos rios, que eleva
o leito dos igarapés, estrangulado as tubulações que dão vazão às águas pluviais e
fazendo com que a corrente do igarapé fique parada, nota-se substancial subida
no nível das águas, além disso, verifica-se o acúmulo de lixo, o odor resultante da
decomposição de resíduos a retirada da cobertura vegetal,por indivíduos que
vandalizam e desrespeitam o meio ambiente e as ações que é promovida nesta área.
Observou-se também que há uma fixação de tufos de gramas se mostrando ineficiente,
visto o surgimento de feições erosivas como sulcos e marmitas torrenciais, conforme
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atestam Andrade Filho e Molinari (2011). Por fim, a retilinearização dos canais tem
modificado a paisagem local.
Para o efeito do desenvolvimento do estudo. O trecho revitalizado, é um
cenário e instrumento de previsão da evolução de conscientização da comunidade que
moram entorno dessa área de APP da Micro Bacia do Quarenta, apesar de apresentar
algumas deficiências de planejamento ambiental e de recursos hídricos alcançar a
sustentabilidade para a preservação dessa bacia hidrográfica e a questão ambiental,
deve observar dois conceitos fundamentais: a cultura e o território (Santos 1993). O que
observamos na ótica em relação à sustentabilidade, há uma ação por parte de alguns
moradores que voluntariamente se mostram sensibilizados em relação à preservação
desse curso d´água ou área de APP s, quais são tão mencionadas nas principais leis
ambientais e gestão hídricas nas três esferas de poder, municipal, estadual e federais,
mas simplesmente ainda são desrespeitadas.
Para intensificar essas ações de sensibilização o poder publico junto com a
comunidade, que moram entorno dessa área de APP da Micro Bacia do Quarenta
buscam amenizar com projetos,que evite, mais sujeiras que vá parar nos igarapés.
Sendo assim, alguns moradores se comprometem em ajudar a diminuir este problemas
ambiental e cultural nos te recurso hídrico, através de plantios de mudas que são doadas
pelo Horto Municipal de Manaus,em parceria com o UGPE Unidade de Gestora de
Projetos Especiais dos Igarapés.Do programa social ambiental dos igarapés de Manaus
(Prosamim) para o processo de revegetação da área degradada. Para preservar a mata
ciliar e as margens desse curso d´água. E a cada morador voluntario que se comprometi
em ajudar nas plantações e conservar essa área de APP da Micro Bacia do Quarenta
são doadas cinco mudas a cada três meses de diferentes espécies de plantas que existia
nesta área de preservação antes de sua ocupação e degradação desse recurso Hídrico.
Figura 3 -. Plantação de mudas para preservação da mata ciliar na margem do igarapé
do quarenta pela comunidade que mora entorna da APP.

Fonte: Andrade 2019.

Para complementar essas ações de sensibilização, logo avistamos uma
implantação de uma coleta seletiva particular de um morador de mais de quarenta anos
de vivencia neste igarapé, mas que infelizmente não tem tanto apoio pela comunidade
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que moram entorno dessa área, o qual busca como forma de trabalho, mas também,
ajuda na preservação. Pois retira diariamente desse curso d´água uma quantia
significativa de resíduos sólidos, uma iniciativa muito precisa, para a permanência
da dinâmica fluvial dos igarapés, O proprietário desta coleta seletiva objetiva fazer
com que moradores do entorno de igarapés guardem materiais de grande porte como
geladeiras e fogões, além dos resíduos menores para que seja levada à reciclagem a
valorização e respeito ao modo de vida das pessoas, contra a ausência de políticas
públicas reais e ambientais.
Figura 4 - Coleta seletiva

Fonte: Andrade, 2019

Com uma maior percepção dos resultados. Na (figura 4) as ações dos moradores
em parceria com o poder público dessa área de preservação permanente (APP) da
Micro Bacia do Quarenta, e as iniciativas para sensibilizar a comunidade a conservarem
esse curso D´água, é uma missão longa, mas não impossíveis porque, exige uma
necessidade de desenvolver e promover ações para mitigar os danos ambientais nos
igarapés e fragmentos florestais que ainda estar presente em uma certa parte do trecho
dessa área de preservação permanente,próxima a Universidade Federal do Amazonas,
especificamente no Bairro japim II,zona sul da cidade der Manaus.
De acordo com ROSSIM, (2008). O Prosamim tem um enfoco mestre que é
articular os esforços em busca da melhoria da qualidade de vida para a população de
Manaus. Cada projeto engloba dimensões sociais, ambientais, institucionais, financeiras,
legais nas sub-bacias dos igarapés. Viabilizar a degradação e o ordenamento ambiental
desse curso d´água que garanta efetivamente a resolução dos problemas de despejo
de efluentes domésticos e sanitários, resíduos sólidos descartados no igarapé, e os
conflitos existentes. Para a melhoria da qualidade de vida da sociedade envolvida, E a
complexidade do processo, de conservação exige conhecimentos técnicos, ambientais,
sociais, históricos, econômicos e culturais para o seu desenvolvimento e preservação
desses cursos D´água. Os igarapés, que cortam a Cidade de Manaus e que sempre
marcaram a paisagem da capital e hoje. SOMBRA (1996). Esses canais fluviais quando
não aterrados, canalizados e transformados em ruas, avenidas e praças, se encontram
poluídos e degradados.
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Em geral a interações voluntária de alguns moradores que se envolve nesta
ação de sensibilização para conservação dessa área de preservação permanente (APP)
da Micro Bacia do Quarenta é apenas um começo de um grade trabalho.na analise
das observações,que identificamos na visita em campo, apesar das modificação do
paisagismo E com a reurbanização proposta pelo Prosamim, o canal teve seu curso
modificado com a retirada de palafitas .Mas, na realidade o que se observou é que,
ainda não existe um tratamento rigoroso de saneamento básico não desse efluente, De
fato, FROTA Filho e PACHECO (2011) possuem razão quando asseveram que as áreas
de preservação permanente em Manaus não são respeitadas.No entanto o modelo
de sustentabilidade ainda se mantém desnecessária e descumpridas, por parte da
população que moram entorno dessa área de APP,Assim como as industrias próximas
a esse trecho, são as que também, contribuir com impactos adversos e negativos
dificultando o equilíbrio do meio ambiente e a conservação dos recursos Hídricos
A partir dessas observações e analise documental que tange as leis ambientais A
vantagem de preservar as APP´s urbanas. O estudo da área revitalizada pelo programa
social e ambiental dos igarapés de Manaus (Prosamim) em uma extensão de mais
24,5 km recuperados da Micro Bacia do Quarenta, está relacionada a proteção dos
direitos difusos,em planejamento ambiental e de bacias hidrográficas para garantir
as encostas, as margens dos igarapés, agrega imediatamente ações de sensibilização
junto a comunidade e o poder publico para garantir valor às propriedades situadas
no seu entorno em virtude do bem-estar e da qualidade de vida proporcionadas as
presentes e futuras gerações,mas para isso é importante que todos colaborem com a
limpeza e conservação dos igarapés da cidade de Manaus, e especificamente a área de
preservação permanente (APP) da micro Bacia do Quarenta.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho em questão permitiu estudar a importância das ações de sensibilização
por parte dos moradores e do poder publico para a conservação e proteção da APP da
Micro Bacia do Quarenta os impactos, processo de ocupação e as atividades antropicas
que resultaram em uma degradação desordenada sob esse ambiente a luz da aplicação
da legislação ambiental no período de fevereiro a outubro de 2012 aleatoriamente
nas APP’s que circundam a cidade de Manaus. As leis e políticas ambientais foram
observadas como análise referente às modificações decorrentes das atividades
antrópica no meio ambiente.
Com base na analise documental que tange as leis ambientais preservarem
as APP´s urbanas. poder compreender o estudo dessa área que foi revitalizada pelo
programa social e ambiental dos igarapés de Manaus (Prosamim) em um trecho
recuperado da Micro Bacia do Quarenta.Sendo está relacionada a um planejamento
ambiental e de bacias hídrica para garantir as encostas, as margens dos igarapés, agrega
imediatamente ações de sensibilização junto com a comunidade e o poder publico,
para garantir valor às propriedades situadas no seu entorno em virtude do bem-estar
e da qualidade de vida.
Diante da necessidade de que as APP’s sejam preservadas, pois qualquer
atividade que degradar o solo, a mata ciliar e as florestas, acelerarão os processos
de perda destes, agravando o papel dos processos ecológicos que estes ambientes
desempenham para a fauna, flora e a humanidade. Assim como o poder público tem
o dever de promover, políticas públicas e urbanas para reeducação da população com
o meio ambiente e os recursos hídricos. Buscam-se alternativas que se contraponham
ao paradigma hegemônico de desenvolvimento desenfreado, de modo que venham
a suprir as necessidades atuais, sem o comprometimento das gerações futuras e a
degradação do meio ambiente. Em vista a área de preservação permanente da micro
Bacia do Quarenta ou igarapés da cidade de Manaus.
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ESTUDO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA
RIO DO CAMPO, CAMPO MOURÃO - PR
Kelly Leiko Umeki1
Halana Mara Barabacz Freitas1
Eudes José Arantes2
Cristiane Kreutz2
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A construção de uma barragem modifica as condições naturais do curso d’água,
ocasionando a redução de sua velocidade, acarretando na deposição dos sedimentos
e, consequentemente, ocasionando o assoreamento. Este fenômeno diminui
gradativamente a capacidade de armazenamento do reservatório, além de provocar
danos nas turbinas através da presença de macrófitas, a partir do momento em que são
fornecidas as condições para o seu crescimento.
O processo de erosão tem se intensificado com o aumento da população, pois
à medida que esta aumenta, as áreas desprovidas da vegetação natural também
aumentarão. Neste sentido, é natural que os casos de assoreamento cresçam na mesma
proporção, tornando-se imprescindível que sejam realizados estudos sedimentológicos
em aproveitamentos com formação de reservatório, visto que todo reservatório irá um
dia assorear.
Em uma análise visual das condições do desemboco do rio do Campo no
reservatório do Parque Joaquim Teodoro de Oliveira, também conhecido como Parque
do Lago, verifica-se que existe um processo de assoreamento avançado. A Prefeitura
Municipal já realizou a dragagem deste parque, serviço dispendioso, e, em poucos
anos, o assoreamento está visível novamente.
Desta forma, a realização de estudos sedimentológicos no Parque Joaquim
Teodoro de Oliveira é de grande interesse, tendo em vista o processo de assoreamento
do reservatório e a qualidade da água, além de viabilizar as metodologias aplicadas
neste estudo para outros reservatórios com aproveitamentos de energia e auxiliar nas
técnicas de manejo do parque.
No trabalho apresentado foram aplicadas diferentes metodologias para estimar
a descarga de fundo e a descarga em suspensão. Para a primeira, foram utilizados os
métodos de Einstein (1942) com Peter-Meyer e Duboys e Zeller (1963). A partir dos
valores encontrados para a descarga de fundo desses dois métodos, foi utilizado o
método de Righetto (1998) para integrar estes valores e então encontrar os valores da
descarga em suspensão. Para a determinação da descarga suspensa, além dos métodos
supracitados, foi utilizado também o método de Yang (1973).
Para que as metodologias fossem aplicadas, primeiramente, foi necessário
obter os dados hidrométricos e a granulometria das seções estudadas. Em seguida, os
1
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resultados foram aplicados nas diferentes metodologias para estimar as descargas de
sedimentos.
O objetivo geral desta trabalho foi realizar estudos de transporte de sedimentos
na sub-bacia hidrográfica rio do Campo, em áreas urbanas e rurais, por meio da
identificação da origem dos sedimentos através de análises granulométricas e da
caracterização dos componentes das amostras; e da estimativa da descarga dos
sedimentos de fundo e em suspensão, utilizando modelos teóricos, empíricos e
experimentais;
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e Métodos
2.1.1 Localização dos estudos
A estimativa da descarga de sedimento foi realizada considerando as
características de dois rios, rio do Campo e rio Água das Barras, sendo este afluente do
primeiro e ambos localizados no município de Campo Mourão - PR.
O rio do Campo é um manancial de abastecimento de água de parte da população
da cidade e também constitui no principal contribuinte para um reservatório local de
recreação e realização de exercícios físicos de um parque em um bairro da cidade,
Parque Joaquim Teodoro de Oliveira.
Na figura 1, está representada a rede de drenagem e limites da sub-bacia
hidrográfica do rio do Campo. A rede de drenagem foi obtida a partir da vetorização
dos cursos de água das cartas topográficas cuja escala é de 1:50.000. Os limites das
bacias hidrográficas foram obtidos dos dados vetoriais do Projeto Hydrosheds. Os
mesmos foram editados considerando as cartas topográficas e o MDE SRTM.
Figura 1: Sub-bacia hidrográfica do rio do Campo.

Fonte: Autor (2019).

2.1.2 Uso e ocupação do solo
O município de Campo Mourão apresenta área de aproximadamente 758,1312
Km , dentre as quais a vegetação nativa detém área de 61,8174 Km2 correspondendo
a 8% do total, a agropecuária possui área de 654,4467 Km2 e 86% do município, a
2
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silvicultura conta com 14,4378 Km2, correspondendo a 2% e a área urbana é de 19,8117
Km2, ou seja, 3% do total do município. É perceptível que a economia do município é
voltada ao agronegócio (CARNEIRO e FERREIRA, 2010).
A figura 2 (a) mostra o uso e ocupação do solo do município de Campo
Mourão. A figura 2 (b) ilustra o uso e ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do
rio do Campo, apresentando área de aproximadamente 115,9279 Km2, sendo que a
agropecuária ocupa 95,9921 Km2 ou 82,8% da área total, a silvicultura domina 1,5709
Km2 ou 1,35%, a área urbana é de 3,3360 Km2 com 2,87% do total e a vegetação nativa
conta com área de 15,0524 Km2 e 12,98% da área da bacia (CARNEIRO e FERREIRA,
2010). Analogamente à área total do município, a agropecuária é predominante no uso
e ocupação do solo na sub-bacia hidrográfica do rio do Campo.
Figura 1 (a) Uso e ocupação do solo do município de Campo Mourão. (b) Uso e
ocupação do solo da sub-bacia hidrográfica do rio do Campo.
(a)
(b)

Fonte: Adaptado de Carneiro e Ferreira (2010). Escala 1:280.000.

2.1.3 Declividade
A sub-bacia hidrográfica do rio do Campo apresenta características físicas
para uso da agricultura intensiva, pois apresenta baixa declividade, podendo ser
considerada, em geral, uma região predominantemente plana, porém seu uso merece
especial atenção pelo fato de ser área de manancial de abastecimento do município de
Campo Mourão (COLAVITE, 2009).
2.1.4 Hidráulica do transporte de sedimentos
* Transporte de Sedimentos de Fundo
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Einstein et al., (1950) expressou a carga de fundo por unidade de largura de
leito, q s podendo ser expressa por:

Onde L é a distância que a partícula de fundo se desaloja e se desloca antes
de retornar a uma nova condição de repouso; Ps a probabilidade de uma partícula
qualquer ser deslocada; a1.Ds2 a área do leito coberta por partículas; a 2 . D s3 é o volume
o intervalo de tempo médio
expresso de cada partícula de fundo em movimento;
para que as partículas desalojadas da área do leito considerada cruzem a fronteira de
jusante dessa área e o peso específico da água.
Chein (1954), considerando Meyer-Peter et al., (1934) e de Einstein (1942)
apresentou a seguinte relação:

Neste trabalho foi considerado que os sedimentos se movem em camadas, em
que cada qual tem uma espessura. Considerando que é a tensão trativa; cr é a condição
crítica e vs é velocidade de sedimentação da partícula.
* Transporte de Sedimento em Suspensão
Segundo Stevens e Yang (1989, apud CARVALHO et al., 2000a, p. 34) o modelo
matemático de Yang (1973) foi selecionado como um dos modelos mais recomendados
para areia. A equação de Yang para a areia pode ser visualizada abaixo e é recomendada
para descargas de sedimentos em suspensão.

Onde Cs é a concentração por peso em partes por milhão (ppm); d é o diâmetro
(d50) dos sedimentos em m; ws é a velocidade de sedimentação da partícula de diâmetro
médio d em m.s-1; v é a viscosidade em m2.s-1; u* é a velocidade de cisalhamento em m.s1
; U é a velocidade média na seção em m.s-1; S é a declividade da linha de energia e Uc
é a velocidade média para movimento incipiente dos sedimentos.
A carga do sedimento em suspensão em canais naturais ocorre por meio da
energia dos turbilhões gerados pelo escoamento turbulento que promovem a suspensão
das partículas em quantidades significativas. Em geral, o transporte de sedimento em
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suspensão se inicia do fundo para a superfície em função da derivada da velocidade,
considerando o perfil vertical da velocidade de escoamento e da transferência da
quantidade de movimento.
Quando o escoamento atinge uma condição de regime permanente em relação
às características do escoamento do transporte de sedimentos, verifica-se que o fluxo de
sedimentos provenientes do leito é compensado pelo fluxo de deposição dos mesmos,
de forma que, numa profundidade qualquer do escoamento, tem-se o equilíbrio de
transferência de massa, isto é, a taxa de transferência de sedimentos pela turbulência é
igual à de sedimentação provocada pela gravidade (RIGHETTO, 1998).

Sendo z 0 a elevação de um ponto do contorno de fundo, localizado próximo ao
leito, em torno de 0,05.h. Para a determinação dos valores de c(z) é necessário conhecer
ou o valor de c(z0) ou exprimi-lo como uma função da carga de fundo. A estimativa
de c(z0) pode ser feita indiretamente por meio de levantamentos experimentais de c(z).
Na realidade, a melhor utilização da Equação 6 é seu emprego com dados observados
de c(z), a fim de ajustar tanto o valor de c(z0) quanto o de ws / K.u* (RIGHETTO, 1998).
O trabalho apresentado utilizou como c(z0) valores da carga de fundo.
2.1.5 Obtenção de dados de campo
Os estudos in loco foram realizados nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012
quando coletaram-se amostras de sedimentos de 6 pontos distintos, dentre eles as
seções do rio do Campo, rio Água das Barras, após a junção dos rios e finalmente
dentro do Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, onde foram coletados em 3
pontos, margem direita, margem esquerda e meio do reservatório (figura 3). A escolha
das seções à montante do reservatório teve como objetivo comparar qual dos segmentos
estudados contribui mais com a descarga de sedimentos dentro do Parque do Lago.
No interior deste parque, os pontos escolhidos se devem à facilidade do acesso.
Figura 3. Localização das seções estudadas.

Fonte: Adaptado de Carneiro (2010). Escala 1:9.750.
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A seção em estudo do rio Água das Barras (seção 1) se caracteriza por possuir
maior cobertura vegetal quando comparada à seção do rio do Campo (seção 2). Em
relação à seção da junção dos rios (seção 3), sua montante possui áreas de banhado.
Dentro do reservatório foram realizadas três campanhas de amostras: três
na margem direita, três na margem esquerda e duas no meio, devido à quebra do
equipamento desta coleta (amostrador de fundo US-D-59).
Para a obtenção dos dados hidrométricos, foram descartados os pontos do
reservatório, devido à dificuldade de obtenção dos mesmos.
2.1.6 Granulometria do leito
O ensaio de granulometria foi realizado com amostras de sedimento de fundo
coletados com equipamento amostrador piston-core para os trechos em estudo.
A granulometria foi realizada de acordo com o método da sedimentação e
peneiramento seguindo a norma para Ensaios NBR 7181 (ASSOCIAÇÃO..., 1984).
Para a análise da granulometria foram coletadas e separadas as amostras para
posterior secagem e, então realizado o quarteamento para homogeneizá-las.
2.1.7 Descarga de sedimentos
Para realizar os cálculos das descargas de sedimentos foi necessário obter
os dados hidrométricos. A vazão foi medida através do molinete fluviométrico de
Newton. A avaliação foi realizada ao longo da largura do rio, com espaçamentos de
0,5 metros.
O equipamento utilizado para coletar o sedimento em suspensão foi o amostrador
US-DH-48 do tipo integrador para uso a vao ou de canoa até 2,0 m de profundidade.
Para a coleta de sedimentos de fundo, foi utilizado o amostrador piston-core
para os trechos em estudo. Já para a determinação do raio hidráulico, foram medidas
as seções transversais obtendo-se as geometrias (áreas e perímetros molhados) de
cada seção dos trechos em questão. A declividade foi calculada através da fórmula de
Manning.
2.1.8 Análises complementares
A descarga em suspensão foi calculada de duas formas: método experimental,
calculando-se através dos sólidos totais e suspensos e, segundo Righetto (1998)
utilizando-se como descarga de fundo os modelos matemáticos de Einstein (1942) com
Meyer-Peter et al., (1934), DuBoys (1879) e Zeller (1963), além de Yang (1973).
Para a descarga de fundo, utilizou-se dois modelos matemáticos dentre os
propostos anteriormente, Einstein (1942) com Meyer-Peter et al., (1934) e DuBoys
(1879) e Zeller (1963).
2.2 Resultados e Discussão
2.2.1 Descarga de sedimentos
Através dos trabalhos de campo, foi possível a obtenção de dados, tais como a
vazão, raio hidráulico, perímetro molhado e velocidade, apresentado na tabela 1 para
o rio Água das Barras, rio do Campo e para a junção dos rios. A declividade foi obtida
teoricamente pela fórmula de Manning. Com esses dados foi possível a realização de
cálculos para os métodos de Duboys e Zeller (1963), Einstein (1942) com Peter-Meyer
e Yang (1973).
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Foi possível verificar uma semelhança entre as vazões do rio Água das Barras e
do rio do Campo. A soma dessas duas vazões se aproxima com a vazão da junção dos
rios, estabelecendo a relação de continuidade. Entretanto, esta ainda é maior, devido
à formação de nascentes que existem entre as seções estudadas, as quais puderam ser
observadas em idas a campo. Quanto à declividade, a maior observada foi no rio Água
das Barras e a menor na junção dos rios, com valor próximo à seção do rio do Campo.
Tabela 1. Dados hidrométricos das seções em estudo.

A tabela 2 apresenta os resultados de descargas de sedimentos de fundo e em
suspensão. Para a descarga de fundo os métodos apresentados não apresentaram
grandes diferenças, obtendo-se médias de 0,159 Kg/s; 0,071 Kg/s e 0,249 Kg/s para o
rio Água das Barras, rio do Campo e junção dos rios respectivamente.
Para as descargas suspensas, os métodos também apresentaram valores com
ordem de grandezas próximas, com médias de 0,058 Kg/s para o rio Água das Barras,
0,043 Kg/s para o rio do Campo e 0,285 Kg/s para a junção dos rios.
Apesar de os métodos apresentados terem sido desenvolvidos em épocas e
locais com características distintas, como por exemplo, o solo, clima e formato da bacia,
eles não acarretaram em diferenças significativas. É possível observar também que os
resultados dos métodos se assemelham aos obtidos experimentalmente, levando-se a
acreditar que os métodos propostos neste trabalho podem ser aplicados em bacias com
características semelhantes à sub-bacia hidrográfica do rio do Campo.
Houve uma similaridade em relação à seção da junção dos rios, apresentando
uma maior quantidade de sedimentos de fundo e suspenso para todos os modelos
matemáticos utilizados, o que era esperado, uma vez que nesta seção recebem-se
descargas de sedimentos de mais de um contribuinte.
É importante ressaltar que a descarga de sedimentos não é maior,
necessariamente, quando a vazão também é maior. Isto porque a carga de sedimentos
não acompanha somente o regime hidrológico do rio, pois é dependente de outros
fatores, como cobertura vegetal e uso e ocupação do solo (LELI, 2010).
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Tabela 2. Estimativas das descargas de sedimento para as seções de coleta.

As concentrações apresentadas para a descarga em suspensão estão em ppm
(partículas por milhão) para as concentrações calculadas e experimentais (tabela 3).
Na seqüência, foram realizadas as médias das concentrações destes métodos,
obtendo-se 97 ppm, 75 ppm e 214 ppm para o rio Água das Barras, rio do Campo e
junção dos rios, respectivamente.
Para as concentrações experimentais os resultados foram de 90 ppm para o rio
Água das Barras, 125 ppm para o rio do Campo e 88 ppm para a junção dos rios.
Quando aferida a concentração experimental da carga em suspensão, o rio Água
das Barras apresentou valor menor do que o rio do Campo, entretanto, não é possível
afirmar que o maior contribuinte de sedimentos no Parque do Lago é o rio do Campo.
Isso porque a média da concentração obtida teoricamente resultou em uma maior
concentração no rio Água das Barras e, como observado na tabela 2 e 3, as diferenças
entre o teórico e o experimental é pequena.
Desta forma, o mais recomendado seria realizar outras campanhas de
amostragem para ter um respaldo e conseguir responder qual é a seção que contribui
com o maior aporte de sedimentos dentro do Parque Joaquim Teodoro de Oliveira,
pois o tempo de estudo destinado a este trabalho foi insuficiente para isso.
Tabela 3. Concentrações calculadas e experimentais.

Ao observar os resultados das concentrações experimentais percebe-se que o
valor da junção dos rios é a menor de todas as seções. Na realidade, à montante deste
ponto, é possível visualizar áreas de banhados (turfa). Estas áreas apresentam menos
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declividade, são mais planas e, consequentemente a velocidade da água é menor,
retendo o material antes de chegar à seção da junção (seção 3). Essas características
podem ser notadas em idas a campo.
O rio do Campo e o rio Água das Barras são afluentes do rio Mourão e fazem
parte da bacia do rio Ivaí. A dissertação de Leli (2010) relata que o rio Mourão é um dos
principais tributários do rio Ivaí e contribui com um aporte de sedimentos de 45,8x103
ton/ano.
Em relação ao Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, considerando a
carga suspensa experimental da junção dos rios e, transformando as unidades em ton/
ano, é possível afirmar que adentram no parque, aproximadamente, 3.704,80 ton/ano.
Quando utilizadas as cargas suspensas experimental do rio Água das Barras e
rio do Campo, realizando o mesmo processo de transformação de unidade para ton/
ano obteve-se respectivamente 1.688,67 ton/ano e 2.298,125 ton/ano. Somando-se
estes dois valores, encontra-se, aproximadamente, 3.986,80 ton/ano, ou seja, o valor
da soma dos dois rios é bastante próximo ao valor da junção, o que se leva a acreditar
que os valores experimentais são confiáveis.
Somando-se os valores das cargas suspensas da junção dos rios (3.704,80 ton/
ano) e a média das cargas de fundo da mesma seção (7.852,46 ton/ano), obtém-se o
valor de 11.557,26 ton/ano, ou seja, a sub-bacia hidrográfica do rio do Campo contribui
com um aporte de sedimentos de, aproximadamente, 11,56x103, sendo mais de 25%
dos 45,8x103 ton/ano que o rio Mourão produz.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os métodos propostos para a estimativa da descarga de sedimentos não
apresentaram variações bruscas nos resultados, ficando próximos aos resultados
experimentais. Devido a esta analogia, é possível que estes modelos matemáticos
possam ser aplicados em bacias hidrográficas com características parecidas com a subbacia hidrográfica do rio do Campo.
As análises granulométricas mostraram resultados satisfatórios em relação à
caracterização do local de coleta, uma vez que demonstrou o processo de assoreamento
dentro do Parque do Lago com as porcentagens de materiais já esperadas em cada
ponto.
Embora os métodos para determinar as descargas de sedimentos tenham sido
satisfatórios, devem ser estudados e aplicados outros métodos, para fins de comparação,
além de ser necessário realizar anos de coletas e análises na sub-bacia hidrográfica do
rio do Campo.
O estudo mostrou que dentro da mesma sub-bacia hidrográfica, as características
sedimentológicas são distintas, pois cada segmento possui coberturas vegetais, rochas
que constituem o solo e ações antrópicas diferentes.
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Pauline Gottstein1
Halana Mara Barabacz2
Kelly Leiko Umeki3
Eudes José Arantes4
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A escassez de informações fluviométricas, associada à inconsistência temporal e
espacial das séries históricas disponíveis, tem resultado em limitações na representação
do comportamento dos recursos hídricos em estudos de bacias hidrográficas, o que
compromete a gestão e o gerenciamento do uso de água, proporcionando muitas
incertezas no processo de tomada de decisão (BESKOW et al., 2013; MOREIRA; SILVA,
2014; WOLFF et al., 2014).
Ainda que haja uma alta densidade de estações, uma rede hidrológica não é
capaz de cobrir todos os locais de interesse necessários ao gerenciamento dos recursos
hídricos de uma região, de forma que sempre existirão lacunas temporais e espaciais.
Tais lacunas podem ser preenchidas com metodologias de estimativa dos dados de
vazão em seções que não possuem medições. A regionalização hidrológica é uma
técnica que tem apresentado resultados satisfatórios, visando suprir a deficiência de
dados hidrológicos em cursos de água (TUCCI, 2012; BESKOW et al., 2013; MOREIRA;
SILVA, 2014; WOLFF et al., 2014).
A regionalização de vazões tem por objetivo a transferência de informações
de um local onde há dados para outro sem dados ou com pouca informação. Ela se
baseia na similaridade espacial e na homogeneidade hidrológica entre esses locais,
levando-se em conta variáveis e parâmetros que permitam essa transferência (MELATI;
MARCUZZO, 2015).
Nos estudos de regionalização, devem ser consideradas as características das
bacias que mais interferem na distribuição espacial da vazão e que sejam facilmente
mensuráveis, permitindo, assim, a regionalização permite ajustar um modelo de
regressão entre os dados de vazão obtidos nas estações fluviométricas e as características
físicas da bacia, sendo o modelo gerado utilizado para prever a vazão em locais sem
dados hidrológicos (TUCCI, 2012; BAENA et al., 2004a).
Com isso, a regionalização de vazões tem grande importância no planejamento
e na gestão de recursos hídricos, pois gera subsídios para estudos de previsão de riscos
de enchentes, disponibilidade hídrica para usos, como geração hidráulica, de energia
e de abastecimento, bem como em estudos de concessão de outorga de uso da água
(TUCCI, 2012; COSTA et al., 2012; ULIANA et al., 2016).
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Portanto, o objetivo deste estudo foi regionalizar as vazões com 50% (Q50) e
95% (Q95) de permanência no tempo, na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná,
utilizando ferramentas de geoprocessamento e o programa Solver.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Os métodos utilizados para obtenção das equações de estimativa de vazões
50% (Q50) e 95% (Q95), basearam-se na metodologia de regionalização de vazão de
Tucci (2012), portanto, foram utilizadas estações fluviométricas disponíveis no sistema
Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), selecionadas por apresentarem, no
mínimo, cinco anos de dados completos, visando obter uma amostra representativa.
Foram consideradas ainda, as características físicas das áreas de interesse, relacionando
as áreas de drenagem e as declividades médias.
2.1 Caracterização da área de estudo
A bacia hidrográfica do rio Mourão compõe o sistema hidrográfico da bacia do
rio Ivaí, com uma área total de drenagem de 1534 km², abrangendo os municípios de
Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol, Peabiru, Mamborê, Luiziana e Campo Mourão. De
acordo com Leli et al. (2010), o rio contribui com uma vazão média de 32,6 m³/s para
a bacia do rio Ivaí.
A bacia compreende a Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Paranaense e
Microrregião Geográfica Campo Mourão (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2012). Segundo o Atlas Geomorfológico do
Estado do Paraná (OKA-FIORI et al., 2006), a área em estudo pertence a unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar do Paraná, unidade morfoescultural do Terceiro Planalto Paranaense, tendo como subunidade o Planalto de Campo Mourão e o Planalto do
Alto/Médio Piquiri.
A bacia hidrográfica do rio Mourão apresenta relevante importância para a região, visto que contribui com o abastecimento de água da população urbana e rural,
além da geração de energia elétrica. Devido aos seus aspectos físicos, apresenta potencial hidrodinâmico à exploração hidrelétrica, apresentando uma Usina Hidrelétrica
– Mourão I – e uma Pequena Central Hidrelétrica – Salto Natal –, ambas instaladas
no rio Mourão, principal rio da bacia, com potência instalada de 8,2 MW e 15,12 MW,
respectivamente (MEZZOMO, 2013).
2.2 Curva de Permanência
As vazões de permanência são obtidas a partir da curva de permanência e
podem ser compreendidas como a relação entre a magnitude e a frequência com que
as vazões observadas em um trecho de um curso d’água são igualadas ou superadas,
quando analisada a série histórica com dados disponíveis. Essa curva proporciona
uma visão gráfica do comportamento hidrológico em uma bacia, fornecendo de forma
simples e concisa a variabilidade das vazões ao longo do tempo (PINTO, 2006).
Para o presente estudo, foram selecionadas três estações fluviométricas inseridas
na área de estudo e obtidos os dados de vazão diários. Esses dados foram utilizados
como base para identificação da probabilidade de ocorrência de vazões e consequente
geração das curvas de permanência. Com base nas curvas de permanência das três
estações, identificaram-se as vazões com 50% e 95% de permanência no tempo – Q50 e
Q95, respectivamente.
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2.3 Áreas de drenagem e declividades médias
Para delimitação da área da bacia, gerou-se um modelo numérico de terreno
(MNT) com auxílio de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), a partir das
imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) da área de estudo, resolução espacial
de 30 (trinta) metros, obtidas da base de dados da Pesquisa Geológica dos Estados
Unidos (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, 2016), que gerou a base de apoio
para obtenção de dados necessários ao presente estudo.
A delimitação da bacia hidrográfica foi efetuada com base no MNT, interpretado
no software QGIS 2.14.12, por meio de ferramentas do complemento GRASS. Este
complemento permite a delimitação da bacia, mediante utilização do módulo
Modelamento Hidrológico e função Análise de bacias hidrográficas.
O MNT permitiu ainda a geração de planos de informação auxiliares, como
a declividade da área de estudo e obtenção das curvas de nível, por meio das
ferramentas do software QGIS 2.14.12 de Análise do Terreno e Extração do Contorno,
respectivamente. Visando o cálculo das declividades médias, a declividade da área de
estudo foi recortada de acordo com as áreas de drenagem de cada estação, que foram
delimitadas com o auxílio das curvas de nível extraídas do MNT.
2.4 Equação de estimativa de vazão
Os coeficientes a, b e c, que compõe a equação (1), foram obtidos através da
realização dos mínimos quadrados (x) para cada estação, que faz com que a vazão
regionalizada de Q50 e Q95 seja mais próxima do real. Utilizou-se o programa Solver
para minimizar o valor da somatória dos mínimos quadrados tendendo a zero,
variando os valores de a, b e c para minimizar a diferença. Além dos coeficientes, a
equação (1) relaciona a área de drenagem (A) com a declividade média (I) dessa área.

Posteriormente, realizou-se a correlação da vazão real com a vazão regionalizada
(estimada), permitindo a determinação do valor de R². O valor de R² varia entre 0 e 1,
indicando quanto o modelo consegue explicar os valores observados, portanto, tratase de uma medida descritiva da qualidade do ajuste obtido. Em suma, o valor de R²
se refere a quantidade de variabilidade nos dados que é explicada pelo modelo de
regressão ajustado.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista a metodologia utilizada, foram utilizadas as séries históricas de
vazão de três estações fluviométricas distribuídas na bacia do rio Mourão, com dados
disponibilizados pelo sistema Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA) (Tabela
1).
As estações Salto Natal e Quinta do Sol apresentaram uma série histórica com
37 anos, já a estação ETA Sanepar apresentou 6 anos de dados diários de vazão, o que
permitiu a geração das curvas de permanência. A Figura 1 retrata os gráficos obtidos
através da relação da vazão com a sua probabilidade de ocorrência, para cada estação.
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Figura 1 – Curvas de permanência obtidas para as três estações fluviométricas em estudo.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 1 – Dados das Estações Fluviométricas disponibilizadas no sistema Hidroweb.

Fonte: Autoria própria.

Com base nas curvas de permanência das estações foi possível identificar as
vazões reais Q50 e Q95 para cada estação, já os dados físicos da bacia como declividade
média e área de drenagem, foram obtidos com o auxílio do Sistema de Informações
Geográficas QGIS 2.14.12 (Tabela 2).
Tabela 2 – Dados de vazões, área de drenagem e declividades médias obtidas para as
três estações fluviométricas em estudo.
Estação /
Vazão Q95 real
Código
(m³/s)
Salto Natal /
5,75
64671000
ETA Sanepar /
0,60
64671950
Quinta do Sol /
12
64673000

Vazão Q50 real
(m³/s)

Área de Drenagem
(km²)

Declividade média
(%)

19,44

850,82

9,55

1,40

76,42

8,13

30,48

1543,88

9,03

Fonte: Autoria própria.
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Através da utilização dos mínimos quadrados e da equação (1), com auxílio do
programa Solver, foram obtidos os coeficientes a, b e c, o que permitiu a formulação
das equações (2) e (3) de estimativa de vazões Q50 e Q95, respectivamente, para a bacia
hidrográfica do rio Mourão.

Correlacionando os valores de vazões reais com os valores regionalizados pelas
equações Q50 e Q95, obteve-se como resultado uma correlação e valor de R² de 0,9999
para ambas as vazões.
Segundo Silva Junior et al. (2003), para bacias de menor porte, há sérias limitações
à extrapolação dos seus resultados gerando incertezas na tomada de decisão em relação
ao curso hídrico, o que pode ter ocorrido para a estação ETA Sanepar, que possui a
menor área de drenagem do estudo. Essa estação possui ainda a menor série histórica
de dados de vazão, o que pode comprometer os resultados da curva de permanência.
Em estudo na bacia do rio Ivaí – PR, Lopes et al. (2016) compararam equações de
regionalização de vazões, observando que os modelos potencial e logarítmico, para as
vazões máximas, proporcionaram melhores resultados quando associados às variáveis
de precipitação média anual total e área de drenagem ou somente área de drenagem.
Para as vazões mínimas, o modelo potencial apresentou os melhores ajustes quando a
variável independente empregada foi a área de drenagem da bacia.
Baena et al. (2004b) evidenciaram que o melhor modelo de regressão para as
vazões mínimas de permanência foi o potencial e somente a variável área de drenagem
foi suficiente para explicar o comportamento das vazões mínimas e máximas. No
modelo logarítmico, a declividade média da bacia representou adequadamente a
vazão específica máxima para todos os períodos de retorno analisados.
Ribeiro, Marques e Silva (2005), ao analisarem dados de vazões mínimas,
verificaram que o parâmetro que melhor se ajustou às equações para vazões de
permanência foi também a área de drenagem. Já para Barbosa et al. (2005), em estudos
semelhantes, a variável chuva total anual teve uma boa adequação aos modelos de
regressão.
A partir dos resultados obtidos no presente estudo em relação a regionalização
de vazão, observou-se que utilizando a área de drenagem e a declividade média para o
cálculo, os valores de R² foram satisfatoriamente próximos de 1. Porém, ressalta-se que
para obtenção de melhores resultados, para subsidiar a tomada de decisão no processo
de gestão e planejamento do uso dos recursos hídricos, bem como, análise de projetos
técnicos, deve-se considerar a aplicação de mais características físicas e climáticas da
região.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados sinalizaram que a metodologia utilizada mostrou-se adequada,
visto que as vazões reais e regionalizadas (estimadas) apresentaram correlações
satisfatórias. Através das equações obtidas pode se transferir os dados de vazão
para outros pontos dentro desta bacia hidrográfica, com métodos de baixo custo de
aplicação.
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Conclui-se que o método utilizando dados de declividade média apresentou
resultados adequados e, portanto, passíveis de aplicação na bacia em estudo. No
entanto, para uma maior confiabilidade dos dados, outros fatores climáticos e físicos
devem ser considerados, além da utilização de todas as estações fluviométricas
disponíveis, o que permite uma melhor análise.
Nesse contexto, os modelos de regionalização de vazão são ferramentas
promissoras para auxiliar na solução da escassez de dados de vazão na região em
estudo, podendo dar suporte ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos. Os
métodos empregados nesse estudo também podem ser aplicados em outras regiões
que sofram com a falta de monitoramento hidrológico.
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APLICAÇÃO DE UM ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DO CAMPO
Pauline Gottstein1
Kelly Leiko Umeki2
Eudes José Arantes3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
As discussões em torno da temática da sustentabilidade surgem a partir da
necessidade de repensar as interações fundamentais proveniente da relação homem
e natureza, tendo como desafio a compatibilização entre o crescimento econômico, a
preservação ambiental e a esfera social (LIRA, 2008; OLIVEIRA, 2007). Segundo Tonello
(2005), a bacia hidrográfica deve ser considerada como unidade de planejamento
para o uso e exploração dos recursos naturais visando sua preservação, visto que as
atividades desenvolvidas em seu interior têm influência direta sobre a quantidade e
qualidade destes.
Um instrumento fundamental para o gerenciamento de bacias hidrográficas é
o conhecimento dos indicadores de sustentabilidade, descrevendo-se a dinâmica dos
problemas ambientais existentes na área de interesse, visto que eles atuam como base
para análise do desenvolvimento que abrange diversas dimensões, incluídos fatores
econômicos, sociais, geográficos e ambientais, permitindo a verificação dos impactos
das ações humanas no ecossistema (KEMERICH et al., 2013; SILVA; CORREIA;
CÂNDIDO, 2010).
Os indicadores e índices são instrumentos de mensuração da sustentabilidade,
que contribuem para o planejamento, monitoramento e gerenciamento de bacias
hidrográficas, caracterizando-se como uma ferramenta de suporte a decisão no processo
de gestão, bem como na formulação de políticas e práticas sustentáveis. Além disso, os
indicadores e os índices têm o papel de transmitir a informação à sociedade de forma
objetiva, com clareza e confiabilidade (GOMES; MALHEIROS, 2012; MAYNARD;
CRUZ; GOMES, 2014). Exemplos de índices de sustentabilidade ambiental aplicados
em bacias hidrográficas são encontrados nos estudos de Couto (2007), Isaias (2008),
Lira (2008), Kemerich et al. (2013), entre outros.
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo determinar o índice
de sustentabilidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio do Campo, a partir da
análise de dados de fácil obtenção e com baixo custo de aquisição, aliando as condições
ambientais, sociais e econômicas presentes na área de estudo, a fim de subsidiar o
planejamento e gerenciamento dos recursos naturais.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
A bacia hidrográfica do Rio do Campo ocupa área de 384 km², sendo 247 km² no
município de Campo Mourão e 137 km² no município de Peabiru, no estado do Paraná
compondo a bacia do Rio Mourão, que por sua vez integra a bacia hidrográfica do Rio
Ivaí (CRISPIM et al., 2012).
A área de estudo está sobre o Terceiro Planalto Paranaense, entre as coordenadas
23° 53’ e 24° 10’ de latitude Sul e 52° 15’ e 52° 31’ de longitude Oeste, na porção média
entre os rios Ivaí e Piquiri (MAACK, 2002).
A bacia hidrográfica do rio do Campo apresenta relevante importância para
a região, visto que contribui com o abastecimento de água e recebe efluentes do
tratamento de esgoto.
2.2 Índice de Sustentabilidade
O índice de sustentabilidade utilizado neste estudo consiste em uma
adaptação da proposta de Couto (2007), sendo constituído de três dimensões que
caracterizam o uso e ocupação do solo (fator de uso do solo), a condição física da
área (fator de fragilidade potencial) e a condição de desenvolvimento humano (fator
de desenvolvimento humano). Os fatores refletem os aspectos propostos no modelo
de avaliação PEI/ER (pressão - estado – impacto / efeito - resposta), recomendado
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Diante
disso, o fator de uso do solo corresponde às pressões exercidas pelo modelo de
desenvolvimento, o fator de fragilidade potencial corresponde ao estado do meio
ambiente, e o fator de desenvolvimento humano corresponde tanto ao impacto do
modelo de desenvolvimento adotado sobre a sociedade, como ao efeito das ações
desencadeadas.
A essas três dimensões é atribuído igual peso para a composição do índice
e a unidade básica de análise utilizada é a bacia hidrográfica, sendo o índice de
sustentabilidade a média dessas três dimensões. Desta forma, pode ser calculado
o índice de sustentabilidade (IS) para a bacia, expresso na forma de um número
entre zero e um, sendo que quanto mais próximo da unidade melhor a condição de
sustentabilidade da bacia (1).

onde IS é o índice de sustentabilidade, sendo 0 ≤ IS ≤ 1; FUS é o fator de uso
do solo; FFP é o fator de fragilidade potencial; FDH é o fator de desenvolvimento
humano.
2.3 Cálculo do Fator Uso do Solo
A classificação dos usos de solo fornece as informações necessárias à composição
do fator de uso do solo (FUS). A cada tipo de uso do solo identificado foi atribuído um
valor de acordo com os impactos que gera no meio ambiente.
O uso do solo para a área de estudo foi elaborado por Graça et al. (2015), através
de feições vetoriais no software Quantum GIS, com o auxílio do plugin OpenLayers
Plugin, utilizado para visualização de imagens do Google Earth e Bing Maps. Com
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isso é possível identificar o uso predominante do solo em termos de área para cada
uma das classes presentes na bacia do Rio do Campo, com o auxílio da ferramenta
Análise de Terreno, também do software livre Qgis 2.14.3.
Os dados de uso do solo consideraram o grau de proteção e a susceptibilidade
aos processos erosivos em cada classe. Em função disso atribuiu-se peso maior para
áreas que sofreram menor interferência antrópica e receberam pesos menores as áreas
de ocupação urbana ou onde sua pressão é mais intensa (COUTO, 2007).
Assim, o FUS é determinado da seguinte forma:
FUS S

(2)

onde S é o peso atribuído a classe de uso do solo predominante na bacia, sendo 0
< S < 1. Os valores atribuídos às classes de uso solo para determinação do FUS seguem
proposta de Couto (2007) (Tabela 1).
Tabela 1: Peso atribuído por Classes de Uso do Solo, adaptado de Couto (2007).
Classes de Uso do Solo
Floresta
Silvicultura
Pastagem
Lavoura Temporária
Área Urbana
Fonte: Autoria própria.

Peso
1
0,8
0,6
0,4
0,2

2.4 Cálculo do Fator de Fragilidade Potencial
O emprego de dados morfométricos possibilita agregar aspectos físicos da
bacia ao conjunto de dados utilizados na avaliação da sustentabilidade. No cálculo
desse índice é considerada a amplitude altimétrica da bacia que consiste na diferença
entre a altitude da sua desembocadura e o seu ponto mais alto; e a densidade de
drenagem, que correlaciona o comprimento total dos canais com a área da bacia e o
índice de rugosidade, combinando elementos de declividade e densidade de drenagem
(CHRISTOFOLETTI, 1980). Os valores desse fator foram calculados a partir de dados
obtidos de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), obtidas via endereço
eletrônico do Projeto TOPODATA (INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2011) no
software Qgis 2.14.3.
A determinação do fator de fragilidade potencial (FFP) se dá pelas seguintes
expressões:

FFP= R

(3)

onde R é o peso atribuído ao índice de rugosidade, sendo 0 < R < 1; Ir é o índice
de rugosidade; H é a amplitude altimétrica da bacia; Dd é a densidade de drenagem
na bacia; Ab é a área da bacia; Lt é o comprimento total dos canais.
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As faixas de rugosidade relacionadas aos pesos foram adaptadas de Couto
(2007), sendo classificados em cinco grupos (Tabela 2).
Tabela 2: Peso atribuído por faixas de rugosidade.
Rugosidade
Muito forte
Forte
Média
Fraca
Muito fraca
Fonte: Autoria própria.

Faixas de Ir
>0,500
0,375-0,500
0,250-0,375
0,125-0,250
0-0,125

Peso
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

2.5 Cálculo do Fator de Desenvolvimento Humano
O fator de desenvolvimento humano (FDH) foi obtido através de uma adaptação
de dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do ano de 2010
estabelecidos no Atlas do Desenvolvimento Humano e dados do Censo Demográfico
do ano de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010;
PNUD/IPEA/FJP, 2013).
A fórmula adaptada por Couto (2007) inclui a dimensão saneamento, que envolve
o uso de recursos hídricos e a sustentabilidade de uma área, sobretudo considerando
a situação socioeconômica das comunidades, sendo composto ainda pelas dimensões
educação, longevidade e renda.
Esse indicador é expresso pela seguinte equação:

onde IDHE é a dimensão educação; IDHS é a dimensão saneamento; IDHL é a
dimensão longevidade; IDHR é a dimensão renda.
A dimensão educação (IDHE) considera a taxa de alfabetização da população
e o número médio de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes. Desta forma, a expressão matemática que define essa dimensão é a
seguinte:
IDH E = TA 0,60 AE 0,40

(7)

onde TA é a taxa de alfabetização, sendo 0 ≤ TA ≤ 1; AE é o número médio de
anos de estudo, sendo 0 ≤ AE ≤ 1.
A taxa de alfabetização corresponde a 60% na composição do IDHE, considerase ainda que o número de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios são bons
indicativos do número de anos de estudo pretendido aos dependentes menores,
correspondendo a 40% na composição do IDHE (COUTO, 2007).
A dimensão saneamento (IDHS) considera a taxa de abastecimento de água,
a taxa de coleta de esgotos e a taxa de moradores por domicílio, sendo a expressão
matemática que a define:

onde IDHS é a dimensão saneamento; TAA é a taxa de abastecimento de água,
sendo 0 ≤ TAA ≤ 1; TCE é a taxa de coleta de esgotos, sendo 0 ≤ TCE ≤ 1; TMD é a taxa
de moradores por domicílio, sendo 0 ≤ TMD ≤ 1.
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Essa dimensão considera a taxa de domicílios abastecidos pela rede pública de
água correspondendo a 50% na composição do índice, a taxa de domicílios com coleta
de esgotos correspondendo a 40% na composição do índice e a média de moradores
por domicílio correspondendo a 10% na composição do índice (COUTO, 2007).
A dimensão longevidade utilizada no cálculo foi obtida do índice de longevidade
de vida contido no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD/IPEA/FJP,
2013) para os municípios que compõe a bacia, conforme a proporção, sendo definido
pela seguinte expressão:
(9)

IDH L = IDHM L

onde IDHL é a dimensão longevidade; IDHML é o índice de desenvolvimento
humano municipal, dimensão longevidade.
As unidades analisadas podem ser classificadas segundo o IDH em cinco faixas
de desenvolvimento humano municipal: muito baixo (menor que 0,499), baixo (entre
0,500 e 0,599), médio (entre 0,600 e 0,699), alto (entre 0,700 e 0,799) e muito alto (maior
ou igual a 0,800) (PNUD/IPEA/FJP, 2013).
A dimensão renda considera a renda per capita dos responsáveis por domicílios
particulares permanentes e valores de referência mínimo (R$ 8,00) e máximo (R$
4.033,00), de acordo com os padrões apresentados pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD/IPEA/FJP, 2013), sendo os valores obtidos pela
cotação de agosto de 2010. O fator é representado pela expressão:

onde IDHR é a dimensão renda; rdpp = renda per capita dos responsáveis por
domicílios particulares permanentes; VRMin é o valor de referência mínimo; VRMáx é
o valor de referência máximo.
O logaritmo é usado para expressar melhor o fato de que um acréscimo de
renda para os mais pobres é proporcionalmente mais relevante do que para os mais
ricos (COUTO, 2007).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da obtenção dos valores referentes a cada variável que compõe os três
fatores em estudo é possível agregar os resultados, visando a obtenção do índice de
sustentabilidade ambiental da bacia do Rio do Campo.
A classificação do uso e ocupação do solo na bacia em estudo foi dividida em
cinco grupos, sendo observado a predominância de lavouras temporárias (61,32%),
atribuindo-se ao fator de uso do solo o peso 0,4 (Tabela 3).
Tabela 3: Valores das áreas obtidas para as classes de uso e ocupação do solo observadas
na bacia do Rio do Campo.
Classes de Uso do Solo
Floresta
Silvicultura
Pastagem
Lavoura Temporária
Área Urbana
Fonte: Autoria própria.

Área (km²)
26,82
3,31
21,45
235,48
96,94

Área (%)
6,99
0,86
5,59
61,32
25,24

Peso
1
0,8
0,6
0,4
0,2
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A obtenção do FFP está relacionada ao índice de rugosidade da bacia em estudo,
que foi calculado em função da densidade de drenagem e da amplitude altimétrica.
Para o cálculo da densidade de drenagem considerou-se a razão entre o comprimento
total dos canais da bacia, totalizando 281,04 km e a área total da bacia de 384 km²,
resultando em 0,732 km/km². Para a obtenção da amplitude altimétrica considerou-se
a diferença entre 723 m e 326 m, sendo a maior e a menor altitude respectivamente,
resultando na amplitude de 397 m.
Assim, com o produto destes resultados é obtido o valor de 0,29 para o índice
de rugosidade da bacia, que se enquadra na classe média, correspondente ao peso 0,6
para o fator de fragilidade potencial (Tabela 4).
Tabela 4: Valores obtidos para as variáveis que compõem o Fator de Fragilidade
Potencial na bacia do Rio do Campo.
Variáveis do FFP
Comprimento total dos canais (km)
Área (km²)
Densidade de drenagem (km/km²)
Amplitude altimétrica (m)
Índice de rugosidade
Fonte: Autoria própria.

Valores
281,04
384
0,732
397
0,29

Peso
0,6

Para a determinação do fator de desenvolvimento humano da bacia em estudo,
calculou-se o IDHM nas quatro dimensões que compõe o fator, conforme as proporções
dos municípios dentro da bacia, caracterizando 64,3% da área no município de Campo
Mourão e 35,7% no município de Peabiru.
A bacia hidrográfica do Rio do Campo apresenta o maior índice de
desenvolvimento humano na dimensão longevidade (IDHL = 0,8356), caracterizado
como muito alto, sendo os valores obtidos para os municípios de Campo Mourão e
Peabiru de 0,841 e 0,826, respectivamente.
Para obtenção da dimensão renda, utilizou-se o valor da renda per capita
dos responsáveis por domicílios particulares permanentes de R$805,65, conforme
proporção entre os municípios, resultando em um índice de desenvolvimento humano
de 0,7412, considerado alto.
Na obtenção da dimensão saneamento considerou-se os domicílios particulares
permanentes abastecidos com água da rede geral, com esgoto coletado (cloacal e
pluvial), o número de moradores destes domicílios e o total de domicílios particulares
permanentes. A taxa de abastecimento de água, resultado da proporção entre os
municípios, foi de 0,902. Já a taxa de esgoto resultou em um índice de 0,405, sendo que
para Campo mourão obteve-se taxa de 0,609 e para Peabiru apenas 0,036, este baixo
valor é explicado pelo fato da maior parte do esgotamento sanitário deste município
ocorrer via fossa séptica e fossa rudimentar.
Assim, o resultado da equação (8) para o IDHS foi de 0,7128, também considerado
um alto índice de desenvolvimento humano.
O menor índice obtido na bacia em estudo foi para a dimensão educação,
considerando a taxa de alfabetização e a expectativa de anos de estudo, o IDHE resultou
em 0,5901, caracterizado como baixo desenvolvimento humano.
Os resultados obtidos para as quatro dimensões (Tabela 5) foram aplicados na
equação (6) para estabelecer o FDH da bacia de 0,72.
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Tabela 5: Resultados obtidos para as dimensões do FDH relacionadas a classificação
quanto as faixas de desenvolvimento humano de acordo com PNUD/IPEA/FJP (2013).
Dimensões do FDH
Educação (IDHE)
Longevidade (IDHL)
Renda (IDHR)
Saneamento (IDHS)
Fonte: Autoria própria.

Resultados
0,5901
0,8356
0,7412
0,7128

Faixa
Baixo
Muito alto
Alto
Alto

Os valores obtidos para o fator de uso do solo, fator de fragilidade potencial e
fator de desenvolvimento humano compõe o índice de sustentabilidade da bacia do
Rio do Campo, através da equação (1) temos que o IS é de 0,573 (Tabela 6).
Tabela 6: Resultados dos fatores que compõe a equação (1) para determinação do IS da
bacia do Rio do Campo.
Fatores
FUS
FFP
FDH
Fonte: Autoria própria.

Resultados
0,4
0,6
0,72

IS
0,573

Segundo estudo realizado por Silva (2014), a área em estudo possui 74% da
área ocupada pela agricultura, com cultivos como soja, milho e trigo com um manejo
do solo em sua maioria adequado ao plantio direto, que é mantido pela maioria dos
agricultores, desde que os programas de conservação do solo foram desenvolvidos na
bacia, na década de 80.
No entanto, segundo Costa et al. (2006), grande parte dos agricultores tem
ignorado técnicas importantes de conservação, como a distância correta entre terraços,
ou até a não construção dos mesmos, que devem ser realizadas junto as técnicas de
plantio direto, para garantir uma maior proteção do solo. A remoção parcial ou total
de terraços compromete a conservação do solo mesmo com a utilização do plantio
direto, e os espaçamentos adequados dos terraços são eficientes e devem ser mantidos,
por ser uma prática eficiente no controle da erosão, conferindo assim, maior proteção
aos recursos hídricos (CAVIGLIONE et al., 2010).
De acordo com Villela e Mattos (1975), a densidade de drenagem pode variar
de 0,5 a 3,5 km/km² ou mais, sendo os valores menores correspondentes a uma
drenagem pobre e os valores mais altos relacionados a bacias bem drenadas. O índice
de densidade de drenagem encontrado na bacia do Rio do Campo, de 0,732 km/km²,
mostra que esta possui baixa capacidade de drenagem, indicando terrenos com pouca
declividade, contribuindo para uma alta taxa de infiltração.
O nível de fragilidade da bacia, dado pela rugosidade, se mostrou como um
valor médio. Conforme Castro e Carvalho (2009), o aumento desse índice implica
em maiores declividades e canais mais entalhados. Considerando que a maior área
da bacia é de lavouras temporárias e área urbanizada, 61% e 25% respectivamente,
evidencia-se a preocupação com a conservação do solo e com um planejamento da
drenagem urbana.
Com os valores dos fatores semelhantes a Couto (2007), este mesmo autor
ressalta que mesmo com alto FDH, este é minimizado em relação aos outros dois fatores
do IS, devido a sua forma de apuração que considera uma diversidade de dados, e
que dificilmente é atingido de forma plena. Destaca-se ainda a importância do fator
fragilidade potencial no IS, onde bacias com FFP entre alto e médio registraram um
índice mais baixo.
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O índice de sustentabilidade mostrou-se com um valor médio, de 0,573,
evidenciando que o fator uso do solo é o mais preocupante na bacia, que em sua
maior parte é coberta por áreas agrícolas. A rugosidade da bacia apresentou valor
médio, correspondendo a um fator de fragilidade de 0,6. Por outro lado, o fator de
desenvolvimento humano do município variou de alto a muito alto, nos quesitos
longevidade, renda e saneamento, com o destaque negativo apenas para a educação,
que teve um valor baixo.
Dessa forma o emprego do índice de sustentabilidade, tal como foi desenvolvido
nesse trabalho, permite auxiliar na comunicação e na visualização de elementos
importantes relativos à qualidade ambiental e de vida da população no âmbito da
bacia hidrográfica analisada.
É certo que essa proposta de obtenção de um índice de sustentabilidade ambiental,
elaborada a partir de um número determinado de indicadores, não pretende refletir de
forma isolada toda a realidade envolvida na questão da sustentabilidade ambiental.
No entanto, busca-se refletir uma tendência, capaz de subsidiar a identificação de
áreas e/ou parâmetros que requerem planejamento e gestão por parte das entidades
interessadas em promover o desenvolvimento de forma sustentável.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que o objetivo proposto foi alcançado, por meio da utilização de
ferramentas de geoprocessamento, para a determinação de fatores físicos da bacia do
Rio do Campo e de coleta de dados socioeconômicos, resultando, de acordo com a
metodologia proposta, em um Índice de Sustentabilidade para a bacia. Tal índice pode
ser aplicado na avaliação do diagnóstico ambiental, servindo como base para a tomada
de decisões e gerenciamento da bacia hidrográfica.
Nesse sentido, espera-se que os resultados obtidos com os índices e indicadores
deste trabalho, sejam oportunamente aproveitados na caracterização da situação da
bacia do rio do Campo e suas tendências, subsidiando as análises orientadas aos
poderes públicos para a gestão de políticas públicas, em todos os níveis de gestão
e participação social, bem como, à comunidade técnico-científica e às instâncias de
representação política do país, dando suporte a tomada de decisão em uma direção
realmente mais sustentável.
Para uma melhor abrangência dos fatores, recomenda-se que trabalhos futuros
nesta bacia adotem a divisão em microbacias, indicando quais áreas devam ser
consideradas prioritárias na administração pública, visando uma melhor qualidade
ambiental e sustentabilidade.
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VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM MICROBACIAS COMO SUPORTE
À GESTÃO URBANA E DE RECURSOS HÍDRICOS EM UMA MICROBACIA
URBANA EM ITABIRA/MG.
Leilane Junqueira Fraga Sokoloski1
Flávia Danielle de Souza Mendes2
Eliane Maria Vieira3
Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
O crescimento da densidade populacional nas cidades vem ocorrendo com a
apropriação de recursos naturais, muitas vezes de forma irracional e utilitária, pela
carência de políticas de gestão e fiscalização eficientes e ausência de programas educativos associados.
Com isto, uma série de problemas existentes vem se acentuando ao longo
dos anos como, por exemplo, os de infraestrutura e meio ambiente. De acordo com
Spósito (1994), a ocupação urbana traz grandes consequências para o lugar, já que
para construção de ruas e loteamentos, sem o planejamento devido, a vegetação
é retirada causando problemas como a ocupação de áreas de proteção ambiental,
modificação da fauna, precariedade do saneamento básico, disseminação de favelas,
congestionamentos no trânsito, aumento de processos erosivos, assoreamentos dos
rios e impermeabilização do solo. Todos estes fatores contribuem para o aumento
da frequência das inundações, expansão de habitações irregulares, incremento da
violência e proliferação de doenças nos centros urbanos.
Segundo Tundisi et al. (2008), a crescente urbanização, o investimento ineficiente
em sistemas de saneamento e a demanda excessiva por água, tem gerado ao longo do
século XXI um período de crise. Dessa forma, vem ocorrendo profundas alterações nas
características químicas, físicas e biológicas dos cursos hídricos, bem como no meio
social, que se refletem na quantidade e qualidade dos recursos.
Nas cidades, a gestão dos recursos hídricos está diretamente ligada aos setores
de planejamento urbano, sendo voltado para estes as ações e intervenções públicas.
Contudo, de acordo com Philippi Jr. et. al (2009) a compreensão dos problemas
ambientais e urbanos deixou de ser tratada de forma compartimentada de acordo com
as políticas setoriais. Atualmente, há espaço para formas mais integradas de análise
dos diversos fenômenos sociais e urbanos para regular e organizar as cidades.
Porém, de acordo com este mesmo autor, para que este objetivo seja alcançado,
vários obstáculos precisam ser transpostos como a falta de integração entre os diversos
planos setoriais e a falta de coincidência temporal entre os mesmos, além disso, a
cooperação entre as diferentes esferas de governo e organizações de natureza pública
ainda é muito reduzida e limitada. O autor conclui que a desejável convergência
institucional e organizacional da gestão urbana com a de recursos hídricos tem grande
dificuldade para consolidação.
1
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De acordo com Tucci (2004) vários problemas são gerados pela falta de gestão
integrada da ocupação do solo urbano e dos recursos hídricos urbanos. A expansão
irregular das periferias, que ocorre muitas vezes sobre as áreas de mananciais de
abastecimento humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica nas cidades é um
exemplo. O aumento da população urbana também afeta a disponibilidade hídrica,
mesmo em regiões com grande disponibilidade de água existe um permanente
racionamento, já que após o uso ela retorna aos rios contaminada, inviabilizando os
mananciais próximos.
Percebe-se que a intervenção no processo de crescimento das cidades para que se
garanta um desenvolvimento socioambiental mais equilibrado do espaço urbano tem
sido uma preocupação corrente de diversos pesquisadores. Neste contexto verificase a importância da sistematização do termo vulnerabilidade socioambiental, já que
reflete a interação entre os problemas sociais e ambientais, sendo um viés importante
para a análise destas situações em relação a problemas de gestão urbana e de recursos
hídricos.
Torres (2003) afirma que o nível dos problemas sociais e ambientais em
determinadas áreas é crítico, já que sobrepõe em termos espaciais os piores indicadores
socioeconômicos com riscos de enchentes e deslizamentos de terra, o que reflete em
um ambiente poluído e com serviços sociais extremamente ineficientes.
No que tange à vulnerabilidade ambiental, uma questão bastante discutida é a
vulnerabilidade relacionada aos recursos hídricos, como a escassez de água potável e a
falta de saneamento, tais privações expõe a população a doenças de veiculação hídrica,
que representam séria ameaça à saúde humana, principalmente para crianças e idosos,
que são mais susceptíveis a tais doenças.
O conceito de vulnerabilidade social é entendido como uma combinação de
fatores que possam produzir uma deterioração do nível de bem-estar da população,
em consequência de sua exposição a determinados tipos de risco (ALVES, 2006).
Juntamente à problemática ambiental no meio urbano, torna-se importante
analisar a vulnerabilidade social da população. Tal análise pode ser feita através da
vulnerabilidade socioambiental que incorpora a vulnerabilidade ambiental com a
vulnerabilidade social.
Esta análise pode ser desenvolvida tendo por território de estudo a bacia
hidrográfica, considerada como uma unidade em que as variáveis naturais e humanas
estão presentes. Sua importância como unidade de planejamento e gestão territorial
está na possibilidade de visualização da inter-relação entre os seus componentes,
capaz de subsidiar o ordenamento territorial. Corroborando com o que afirma a
Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), que tem como algumas de
suas diretrizes gerais: a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos
setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; e a articulação
da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Assim, o presente trabalho
tem como objetivo a aplicação de uma metodologia de análise da vulnerabilidade
socioambiental na microbacia urbana do Córrego Abóboras, no município de Itabira
– MG, através da comparação dos dados sóciodemográficos e ambientais dos setores
censitários delimitados nesta microbacia, para subsidiar a gestão urbana e de recursos
hídricos.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo
O município de Itabira está localizado na região central do estado de Minas
Gerais, como pode ser visto na Figura 1, e possui uma população de 119,285 habitantes
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(IBGE, 2018). Com uma área de aproximadamente 1.254 Km², o território do município
se divide entre as bacias hidrográficas do rio Santo Antônio (cerca de 60% do território)
e do rio Piracicaba (cerca de 40% do território), ambas contribuintes da bacia do rio
Doce e, possui como principais cursos d’água o rio do Tanque, o rio do Peixe e o rio
Santa Bárbara, sendo a sub-bacia do Rio do Peixe a segunda maior do município.
Figura 1 - Localização da área de estudo.

Fonte: Autores (2019).

O objeto deste estudo é a microbacia do Córrego Abóboras, inserida na Bacia
Hidrográfica do Rio do Peixe, que compõe a Unidade de Planejamento e Gestão de
Recursos Hídricos (UPGRH) Estadual Rio Piracicaba que, por sua vez é contribuinte
da UPGRH Federal Rio Doce (IGAM, 2019). O Córrego Abóboras é um importante
tributário do Rio do Peixe, Nascimento (2016) afirma que, na área urbana, a bacia
hidrográfica do Rio do Peixe sofre com o despejo de efluentes domésticos sem o
devido tratamento e a pressão de ocupações irregulares. Além disso, de acordo com o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE, 2010), nesta bacia se localiza o principal
manancial de abastecimento público do município.
A microbacia de estudo é majoritariamente urbana, com uma área de drenagem
de aproximadamente 10,8 quilômetros quadrados. Esta abarca diversos bairros
localizados na região sudoeste do município, essa região se destaca, de acordo com o
IBGE (2010) por apresentar maior risco social. Além disso, nesta área vem ocorrendo
grande expansão e concentração de condomínios populares. Alguns bairros desta
região são: Fênix, Conceição, João XXIII, Machado, Loteamento Valença, Loteamento
Santa Marta, Amazonas, Hamilton e parte dos bairros Monsenhor José Lopes e Santa
Ruth, conforme demonstrado na figura 2. A porção de interesse deste estudo é a
área povoada ocupada pela bacia, já que de acordo com a metodologia do presente
trabalho só é possível inferir a vulnerabilidade socioambiental de áreas com população
residente.
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Figura 2 - Localização Microbacia do Córrego Abóboras.

Fonte: Autores (2019).

2.2 Procedimento de coleta de dados
Para realização deste trabalho, foi feita a sobreposição da cartografia digital da
rede hidrográfica à malha digital dos setores censitários (Censo Demográfico 2010)
através do software ArcGis 10.3, tendo como delimitação da área de estudo a microbacia
do Córrego Abóboras.
As bases cartográficas relativas à hidrografia e ao limite da microbacia
hidrográfica em questão foram disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Itabira
através de arquivos shapefile. A base de setores censitários bem como os dados utilizados
foram baixados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através
dos dados coletados pelo Censo Demográfico no ano de 2010.
A padronização dos limites da microbacia, junto aos setores censitários, foi feita
através da metodologia utilizada por Lindemberg Silva Albuquerque e Nascimento
de Medeiros (2017) em que considera como sendo da bacia analisada, todos os setores
censitários que apresentam pelo menos 50% de sua área no interior do polígono da
bacia. Além disso, para melhor adaptação foi analisada também a ocupação humana do
setor através de imagem obtida no Google Earth, datada de julho de 2010, da seguinte
forma: os setores que possuíam ocupação exclusiva ou majoritariamente dentro do
polígono da bacia foram considerados desta, independente da porcentagem de área
presente no interior do polígono.
Para a categoria vulnerabilidade ambiental, foi empregada a metodologia
proposta por Alves (2006), em que são utilizados indicadores ambientais relativos à
proximidade dos cursos d’água e à cobertura de esgoto, representando assim, duas
dimensões da vulnerabilidade ambiental: exposição ao risco - residências próximas ao
curso d’água (localizadas até 30 metros do rio), com riscos de enchente e doenças de
veiculação hídrica; e exposição à má qualidade ambiental, representada por residências
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com baixa cobertura da rede de esgoto, que muitas vezes é jogado in natura nos corpos
d’água ou no solo, contaminando-os.
No que tange à exposição ao risco, este foi considerado alto para os setores
censitários que possuíam cursos d’água ou áreas no seu interior com até 30 metros de
distância dos cursos d’água e, baixo para os que não possuíam esta situação. Quanto
à degradação ambiental foi considerada alta para os setores com cobertura de esgoto
menor que 50% dos domicílios e baixa para os com cobertura superior a 50%, dados
obtidos no Censo IBGE 2010. Foram considerados como cobertura de esgoto, conforme
variáveis do Censo, os domicílios com esgotamento sanitário via rede geral de esgoto
ou pluvial e os domicílios com esgotamento sanitário via fossa séptica. Dessa forma
foram geradas quatro classes de vulnerabilidade ambiental:
• baixa vulnerabilidade ambiental (categoria 1 – baixo risco e baixa
degradação ambiental) – não possui na área do setor censitário cursos
d’água ou áreas até 30 metros dos mesmos e possui cobertura de rede de
esgoto superior a 50% dos domicílios;
• média vulnerabilidade ambiental (categoria 2 – alto risco e baixa
degradação ambiental) – possui na área do setor censitário cursos d’água
ou áreas até 30 metros dos mesmos e cobertura de rede de esgoto superior
a 50% dos domicílios;
• média vulnerabilidade ambiental (categoria 3 – baixo risco e alta
degradação ambiental) – não possui na área do setor censitário cursos
d’água ou áreas até 30 metros dos mesmos e possui cobertura de rede de
esgoto inferior a 50% dos domicílios;
• alta vulnerabilidade ambiental (categoria 4 – alto risco e alta degradação
ambiental) – possui na área do setor censitário cursos d’água ou áreas até
30 metros dos mesmos e cobertura de rede de esgoto inferior a 50% dos
domicílios.
Para a sistematização da vulnerabilidade social foi utilizada também uma
metodologia proposta por Alves (2013) através do indicador de renda domiciliar per
capita, obtido nos resultados do Censo do IBGE 2010. Foi considerada alta para os setores
que possuíam mais de 50% dos domicílios com renda domiciliar per capita menor que
um salário mínimo, e baixa para os que possuíam renda domiciliar per capita maior do
que um salário mínimo, determinando assim duas classes de vulnerabilidade social.
Por fim, para a geração do mapa de vulnerabilidade socioambiental foram
delimitadas quatro classes de vulnerabilidade através da ferramenta álgebra de mapas
do software ArcGis 10.3.
2.3 Resultados e Discussão
Foram gerados três mapas, um com a representação da vulnerabilidade
ambiental, o segundo representando a vulnerabilidade social e, por fim, o terceiro com
a vulnerabilidade socioambiental dos setores da microbacia. Na figura 3 é exposto
o mapa de vulnerabilidade ambiental da microbacia do Córrego Abóboras. Foram
criadas quatro classes para a representação da mesma, porém a microbacia estudada
apresentou apenas 3 classes de vulnerabilidade ambiental, já que não foi detectada a
situação representada pela classe 3 - média vulnerabilidade ambiental, que diz respeito
às áreas que possuem cobertura de esgoto inferior a 50% dos domicílios e não possuem
cursos d’água ou áreas até 30 metros dos mesmos.
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Figura 3 – Vulnerabilidade ambiental na Microbacia do Córrego Abóboras.

Número

Código Setor
(IBGE)

1
313170305000007
2
313170305000008
3
313170305000023
4
313170305000024
5
313170305000025
6
313170305000026
7
313170305000038
8
313170305000039
9
313170305000040
10
313170305000041
11
313170305000042
12
313170305000043
Fonte: Autores (2019).

Bairros

Número

Amazonas
Amazonas
Hamilton/Machado
Machado
Giannet
Amazonas
Machado
João XXIII
Machado
Machado/João XXIII
Valença/Conceição
Conceição/Hamilton

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Código Setor
(IBGE)

313170305000058
313170305000059
313170305000061
313170305000062
313170305000063
313170305000064
313170305000065
313170305000098
313170305000121
313170305000135
313170305000146
313170305000148

Bairros
Santa Ruth
Santa Ruth
Santa Marta/Fênix
Santa Marta
Fênix
Fênix
Fênix
Área Mineração
Amazonas/Hamilton
João XXIII
Fênix
Fênix

Em relação à vulnerabilidade social, os setores foram divididos em duas
classes - alta e baixa. Pode-se verificar na Figura 4, que 70% dos setores apresenta
vulnerabilidade social alta, ou seja, mais de 50% dos domicílios com população em
idade economicamente ativa do setor possui renda familiar per capita menor do que
um salário mínimo.
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Figura 4 - Vulnerabilidade social na Microbacia do Córrego Abóboras.

Fonte: Autores (2019).

Foi verificado que na microbacia do Córrego Abóboras a porcentagem dos domicílios que possui cobertura de esgoto (via rede geral e fossa séptica), de acordo com
o IBGE, é satisfatória, atingindo mais de 90% da população dos setores censitários, esta
situação difere apenas no setor 20, que devido à baixa cobertura de esgotamento sanitário foi o único que apresentou vulnerabilidade ambiental alta. Através dessa análise
pode-se afirmar que o fator decisivo para a categorização da vulnerabilidade ambiental nessa área foi a exposição ao risco, ou seja, a proximidade dos cursos d’água.
Para integrar as variáveis sociais e ambientais foi gerado o mapa de vulnerabilidade socioambiental, a mesma foi dividida em 4 classes, como pode ser visto na figura
5. A classe 1, definida como muito baixa corresponde às áreas que apresentaram tanto
a vulnerabilidade social quanto a ambiental baixas. Nessas áreas é encontrada a população menos exposta aos fatores de vulnerabilidade social e ambiental analisados.
Em contrapartida, a classe 4 expõe as áreas com alta vulnerabilidade socioambiental,
nessas regiões a vulnerabilidade social verificada foi alta e a ambiental média.
Figura 5 - Vulnerabilidade socioambiental na Microbacia do Córrego Abóboras.

Fonte: Autores (2019).
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A maioria dos setores com situação de vulnerabilidade ambiental média está
relacionada com setores de vulnerabilidade social alta. Constatou-se que os setores de
vulnerabilidade social alta estão localizados, de acordo com o zoneamento urbano do
município (ITABIRA, 2016), em Zonas de Interesse Social (ZEIS) que correspondem
às áreas destinadas à instalação e à manutenção de moradias de interesse social, com
programas de regularização urbanística e fundiária, onde exista necessidade até
mesmo de recuperação ou remanejamento de assentamentos de interesse social.
A vulnerabilidade socioambiental nessas áreas é uma variável que expressa
satisfatoriamente a associação entre pobreza e exposição ao risco ambiental, já que os
setores que apresentaram vulnerabilidade ambiental média (a maioria na microbacia),
ou seja, residências próximas ao curso d’água, representando riscos de enchente e
doenças de veiculação hídrica, também apresentaram vulnerabilidade social alta
que indica piores condições econômicas. Este resultado confirma o estudo de Alves
(2013), que demonstra que os grupos sociais com maiores níveis de pobreza e privação
social (e, portanto, com menor capacidade de reação às situações de risco) residem em
áreas com maior exposição ao risco, configurando situações de alta vulnerabilidade
socioambiental. Vasconcelos (2019) também afirma que, no processo de expansão
urbana, os espaços territoriais menos afetados por problemas de ordem social e com
menores níveis de vulnerabilidade social e ambiental detém a população com maior
poder aquisitivo.
De acordo com a autora a pobreza é resultante não só do modelo socioeconômico,
mas também da estrutura espacial da cidade que faz com que determinadas regiões
sejam mais suscetíveis a um processo de vulnerabilidade (VASCONCELOS, 2019).
Nesta linha, Deschamps (2004) afirma que espaços de risco ou vulnerabilidade
ambiental concentram populações socialmente vulneráveis vinculadas a processos de
segregação espacial, resultando numa distribuição desigual do dano ambiental.
A análise da vulnerabilidade socioambiental pode direcionar a tomada de
decisão priorizando as regiões com maior vulnerabilidade e permitindo a definição de
ações para minimizar problemas ambientais e sociais e, consequentemente, diminuir
as pressões sobre os recursos hídricos. O planejamento urbano pode amenizar
efeitos danosos tanto para o meio ambiente, quanto para a sociedade. A análise da
vulnerabilidade socioambiental, segundo Vasconcelos (2019) deve servir como suporte
aos interesses do poder público, avaliando a eficiência das políticas adotadas e servindo
aos interesses dos cidadãos, para isso, os indicadores devem ser de fácil entendimento
e fornecer informações adequadas para a tomada de decisão.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversas variáveis podem ser selecionadas tanto para a categorização da
vulnerabilidade ambiental quanto da social, essa escolha deve ser feita de acordo com
as diferentes realidades de cada bacia hidrográfica. Neste estudo foi dada ênfase ao
risco ambiental representado pela proximidade dos cursos d’água e a má qualidade
ambiental representada por falta de cobertura de esgoto, para se categorizar a
vulnerabilidade ambiental e, para a vulnerabilidade social a variável renda. Contudo
o presente trabalho ainda não se dá por concluído, sendo as próximas etapas a
identificação de mais variáveis que possam contribuir de forma mais robusta para a
identificação da vulnerabilidade local.
Mesmo com resultados parciais, foi possível verificar que o risco ambiental é
significativo e, em alguns setores, a exposição ao risco apresenta associação com a
pobreza (vulnerabilidade social alta). Dessa forma, a sobreposição de riscos e problemas
sociais e ambientais representa um grande desafio para as políticas públicas, que, na
maioria das vezes, são setorizadas. Faz-se necessário uma maior integração entre as
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políticas ambientais, urbanísticas, sociais, de uso do solo e de recursos hídricos para
que possam buscar soluções considerando a distribuição desigual destas situações no
espaço urbano.
Neste contexto, foi verificado que a utilização da bacia hidrográfica como unidade de estudo, planejamento e gestão atende satisfatoriamente às demandas desta
integração entre as políticas setoriais, com o objetivo de fornecer subsídios para o ordenamento territorial. Com a identificação das vulnerabilidades socioambientais é
possível subsidiar e direcionar ações para regiões prioritárias, contribuindo para uma
gestão urbana e hídrica mais eficiente.
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO
NA AMAZÔNIA: ESTUDO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AMAZONAS,
BRASIL
Janderson Pena Teixeira1
Valdir Soares de Andrade Filho2
Rebeca Teixeira Dantas3
Maria da Glória Gonçalves de Melo4
Maria Astrid Rocha Liberato5
Eixo: Bacias Hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A Amazônia conhecida pela sua grande disponibilidade hídrica, com vasto e
denso conjunto de rios de características químicas e físicas distintas formando uma
complexa rede hidrográfica (MMA, 2006). A Bacia Amazônica abriga o sistema
fluvial mais extenso e de maior massa líquida da Terra, sendo coberta pela maior
floresta tropical úmida do Planeta e está localizada na Faixa Equatorial em baixas
latitudes (5ºN–10ºS), ocupa áreas nos dois hemisférios (Sul e Norte), influencia o
clima Amazônico e desempenha um papel importante no funcionamento do sistema
climático, na regulação de chuvas e de todo o ciclo hidrológico de toda a América do
sul (FISCH et al., 1996; AB’SÁBER, 2003; ARTAXO, 2006; REGO, 2012; ÓBREGON,
2013).
As precipitações na Amazônia são influenciadas pela sua posição geográfica
latitudinal, refletindo na distribuição espacial e temporal; por um complexo sistema
de interações naturais da floresta coma atmosfera, produzindo grande estoque de
nebulosidade e por um relevo de baixas latitudes, que propicia o aprisionamento dessa
umidade, favorecendo a precipitação. O sul da Amazônia é dominado por chuvas
de verão austral e o norte recebe as maiores precipitações ao longo do verão boreal,
nesse período existem transições espaciais no ritmo de pluviosidade, influenciando
na dinâmica do Rio Amazonas (FISCH et al., 1998; AB’SÁBER, 2003; ARTAXO, 2006;
PEREIRA et al., 2010).
Produz assim na Amazônia brasileira numerosos eventos de precipitação
recorrentes em escalas de dias e horas, e na escala mensal e sazonal. A ocorrência
deles afeta vastas regiões, na produção agrícola entre outros, impactando diretamente
a vida das pessoas e ao meio ambiente (ALEIXO et al., 2015). Cheias súbitas associadas
com intensos eventos de chuva, muitas vezes breves, podem ser os mais destrutivos
1
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dos eventos extremos, afetando com severidade a região da Amazônia, provocando
mortalidade e morbidez nas áreas afetadas (MARENGO, 2009).
O município de São Gabriel da Cachoeira (Vide Figura 1) está situado na
Amazônia Ocidental, no noroeste do estado do Amazonas, localizado nas coordenadas
0º 07’09.77’’S e 67º 05’04.58’’O. Segundo o IBGE (2017) sua área é de 109.185, 240 km²
e uma população estimada para o ano de 2010 de 37.896 habitantes. A maior parte
desses habitantes é constituída por diferentes etnias indígenas. Localizada na bacia do
Alto Rio Negro. Limita-se territorialmente ao norte com a Colômbia e a Venezuela, ao
sul e ao leste com Santa Isabel do Rio Negro, ao sul com o Japurá e com a Colômbia.
Boa parte do seu território é abrangido pelo Parque Nacional do Pico da Neblina.
Figura 1: Mapa de Localização do Município de São Gabriel da Cachoeira/AM

Fonte: IBGE, (2016). Elaborado: Janderson Teixeira (2017).

A precipitação no município de São Gabriel da Cachoeira (SGC) encontra-se
registro de aproximadamente 3500 mm/ano (FIGUEROA et al., 1990). O regime de
precipitação em SGC é modulado por processos convectivos e formação de sistemas
precipitantes, sendo associado com aspectos físicos de grande escala, mesoescala,
microfísica e características locais (topografia e vegetação) (MOLION, 1987; SARAIVA,
2016).
Os aspectos físicos atuantes, destacam-se a atuação dos ventos alísios associados
à Zona da Convergência Intertropical (ZCIT), influenciadas pelas anomalias de TSM
do Pacífico e Atlântico Tropical, transportando umidade do leste da Amazônia,
favorecendo à acumulação de chuvas. O vapor d’água oriundo do oceano Atlântico
equatorial e da evapotranspiração da floresta Amazônica sofre um levantamento
forçado na região dos Andes e produz muitas nuvens e chuvas, seja estratiforme ou
convectiva. Desta forma, considera-se que a topografia seja um fator consistente para o
desenvolvimento de tempestades profundas na região (FIGUEROA et al., 1990; FISCH
et al., 1998; SARAIVA, 2016).
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O posicionamento climatológico latitudinal da ZCIT no continente SulAmericano em função da estação do ano à medida que aumenta o aquecimento solar
sobre a superfície, associados a uma cadeia de processos de interação entre o oceano
e a atmosfera, modulando assim a intensidade das nuvens de chuva e a estação
chuvosa na região noroeste da Amazônia. Se estiver posicionada mais ao Sul da bacia
Amazônica, a intensidade de chuvas é maior e se estiver mais ao Norte a intensidade
de chuvas é menor, influenciadas por anomalias de TSM no Pacífico e no Atlântico
Tropical (NOBRE, 1996; FISCH et al., 1998).
O presente estudo utiliza-se do método hipotético-dedutivo qualitativo com
objetivo de deduzir a partir dos resultados obtidos hipóteses da ocorrência dos
fenômenos, que possam ter uma confirmação ou descartá-las. O desenvolvimento do
estudo seguiu algumas etapas pré-definidas, começando com a coleta e tabulação dos
dados. Em seguida com a análise de acordo com a exigência do trabalho, permitindo
organizá-los de uma forma que se consiga responder às questões relativas ao conteúdo
a ser analisado, demostradas no organograma (Vide Figura 2) abaixo:

Organizado: Autores (2017).

Os dados utilizados nessa pesquisa foram obtidos da rede de dados do INMET
(2017) da estação meteorológica São Gabriel da Cachoeira/AM. Os dados analisados
foram de precipitação, dos períodos de 1993 a 2016. Após baixar os dados por meio
da utilização do programa software do Excel, tabulou-se os dados, colocando os em
gráficos e tabelas. Procurou-se a partir dos dados tabulados e em gráficos analisar
metodologicamente as relações entre os fenômenos climáticos e o objeto em estudo.
Em seguida foi feita a análise destes eventos, através da estatística descritiva. Tendo
como parâmetro o índice classificado como eventos extremos acima de 50 mm.
Diante da necessidade de compreender a dinâmica da precipitação, que produz
um número grande de eventos extremos de precipitação, recorrentes em diferentes
escalas temporais e espaciais, foi definido o objetivo deste estudo, analisar a ocorrência
de eventos extremos de precipitação no município de São Gabriel da Cachoeira/AM,
no período de 1993 a 2016.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização e análise da precipitação no município de São Gabriel da
Cachoeira/AM
A precipitação média anual registrada em São Gabriel da Cachoeira na normal
climatológica (1961 a 1990) foi 2.934,0 mm e no período de 1993 a 2016, foi de 3.042,6 mm.
Observou-se o maior acumulado mensal de 511,8 mm, em março de 2012 (Vide Tabela
1), representando 16% do total acumulado para o ano de 2012, com sua ocorrência na
estação seca para chuvosa.
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Tabela 1 – Dados mensal/anual de Precipitação de São Gabriel da Cachoeira/AM
(1993 a 2016)

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Os autores (2017).
Na Figura 3 apresenta-se a variabilidade da precipitação média mensal e anual,
nos períodos da Normal Climatológica do INMET (1961-1990) e de 1993 a 2016. A maior
média mensal da Precipitação na Normal Climatológica (1961 a 1990) identificada foi
no mês de maio na estação chuvosa, registrando 325,6 mm e a menor média mensal no
mês de outubro na estação seca, com 180,1 mm e no período de 1993 a 2016 identificouse a maior média no mês de maio na estação chuvosa, registrando-se 363,9 mm e a
menor média mensal no mês setembro na estação seca, registrando-se 175,2 mm.
Observou-se que o total da Normal Climatológica foi de 2.934,3 mm e do período (1993
a 2016) em estudo, foi de 3.296,2 mm, havendo assim um crescimento em 12%.
Na análise a seguir, apresentam-se os fatores climáticos que influenciaram nos
valores acumulados mensais e anuais de Precipitação em São Gabriel da Cachoeira/
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AM, que definem a estação chuvosa, estação de transição chuvosa para menos chuvosa,
menos chuvosa, menos chuvosa para chuvosa, buscando analisar, os aspectos sinóticos
que atuam nas estações.
Figura 3 – Precipitação média de São Gabriel da Cachoeira/AM (1961 a 1990 e 1993 a 2016)

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Os autores (2017).

Na estação chuvosa (Vide Figura 3) apresentou-se as maiores médias de
precipitações: no mês de abril as precipitações para os dois períodos se manteve
estável, no mês de maio houve um aumento significativo de 12% no período de 1993
a 2016 em relação ao período da Normal Climatológica (1961-1990) e no mês de junho
houve uma redução de 5% nos valores de chuvas para o período em estudo.
Na estação de transição chuvosa para menos chuvosa, o gráfico (Figura 3)
apresentou dados de precipitação menores que na estação chuvosa e maiores que
na estação menos chuvosa. As Precipitações no mês de Julho apresentaram reduções
de -5% do período de 1993 a 2016 em comparação à Normal Climatológica (1961 a
1990). Nessa estação de transição a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está
posicionada mais ao norte de sua posição climatológica. Sendo assim, verão no
hemisfério norte.
Na estação menos chuvosa (Agosto, Setembro e Outubro), a Figura 3 apresentou
redução nos valores de precipitação nos dois períodos. Estes valores levam-se em
consideração inúmeros fatores, um deles é o posicionamento da ZCIT esteve mais
ao norte de sua posição climatológica, o que culminou em déficits de precipitação
em grande parte da Bacia Amazônica. As nuvens de chuva estratiforme são menos
frequente, enquanto que a convectiva mantem-se frequente como no período mais
chuvoso. A estrutura vertical da precipitação neste período apresenta características
mais convectivas, com eficientes processos de formação de cristais de gelo (SARAIVA,
2016).
Na estação menos chuvosa para chuvosa (Novembro, Dezembro, Janeiro,
Fevereiro e Março), o gráfico (Figura 3) apresentou aumento nos valores de precipitação,
tal fato se deve à posição da ZCIT mais ao sul de sua posição climatológica. Destacandose no mês de março um aumento significativo de 23% do período da Normal
Climatológica (1961-1990) para o período de 1993-2016 (SARAIVA, 2016).
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Essa variabilidade sazonal das chuvas ao longo do ano, em que na estação
chuvosa teve aumento da precipitação do período de 1993 - 2016, em comparação
ao da Normal climatológica; houve redução das chuvas nas estações de transição da
chuvosa para menos chuvosa e na estação menos chuvosa; ocorreu aumento na estação
menos chuvosa para chuvosa. Estes resultados podem estar associados à atuação dos
fenômenos El Niño e La Niña no período em estudo, influenciando na atuação dos
mecanismos atmosféricos. Destaca-se a atuação dos ventos alísios associados à Zona da
Convergência Intertropical (ZCIT), influenciadas pelas anomalias de TSM do Pacífico
e Atlântico Tropical, transportando umidade do leste da Amazônia, favorecendo
a acumulação de chuvas; a atuação de fatores locais, como a atuação do relevo na
ocorrência de chuvas em São Gabriel da Cachoeira.
A caracterização da precipitação nas duas áreas de estudo e período, na escala
mensal e anual, foi importante para a observação da distribuição das chuvas e a sua
sazonalidade. No entanto, não foi possível identificar a ocorrência de eventos extremos
de precipitação. Pois esta análise é mais bem avaliada na escala diária. Sendo necessário
estudar os dados diários de precipitação eidentificar a ocorrência desses eventos
extremos de precipitação nas áreas e período de estudo, como será apresentado na
sequência do trabalho.
2.2 Identificação da ocorrência dos eventos extremos de precipitação
Após a organização dos dados dos eventos extremos de precipitação acima
de 50 mm, analisaram-se os índices pluviométricos no âmbito de dias, destacandose a ocorrência de 238 dias de eventos no período de 1993 a 2016, sendo que 14 dias
de eventos estão acima de 100 mm. O ano de 2006 apresentou o maior número de
dias de eventos, registrando o somatório de 17 dias de eventos, ano em que as chuvas
apresentaram o somatório total de 8% acima da média para este ano, e o ano de 2001
apresentou o menor número de dias de eventos, registrando o somatório de 4 dias
de eventos, ano em que as chuvas apresentaram o somatório total de -14% abaixo da
média.
O maior evento extremo ocorreu na estação chuvosa no dia 12 de fevereiro de
1993, medindo 150 mm. Este resultado de maior evento extremo no período (1993 a
2016) ocorreu na estação menos chuvosa para chuvosa, onde houve um aumento de
10% na média da precipitação do período em estudo em comparação ao da média da
Normal Climatológica.
A tabela 2 apresenta a variabilidade do somatório dos dias de eventos extremos
de Precipitação mensal no município de São Gabriel da cachoeira/AM, no período de
1993 a 2016. Analisando os dados, observou-se, que o mês de Maio apresentou o maior
somatório de 37 dias de eventos extremos e no mês de setembro o menor somatório de
dias de eventos. Identificou-se, que há uma tendência à ocorrência do número maior
de dias eventos extremos, indo do verão (Dezembro) até o final do outono (Maio),
sendo que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, março, Abril e maio, apresentam
os maiores somatórios de dias de eventos extremos e os menores números de eventos
ocorreram entre junho a novembro. Ressalta-se que há maior somatório do número
dias de eventos na estação chuvosa (verão e outono no hemisfério sul) e menor na
estação menos chuvosa (inverno e primavera hemisfério sul). Destaca-se a ocorrência
desses eventos nas duas estações (chuvosa e menos chuvosa).
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Tabela 2 – Eventos Extremos de Precipitação em São Gabriel da Cachoeira/AM (1993 a 2016)

Distribuição mensal de Eventos Extremos de Precipitação em São Gabriel da
Cachoeira/AM (1993 - 2016)
MESES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

Nº de Eventos
27
24
27
28

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO

37
14
12
9

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

4
14
19
23

TOTAL

238

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Autores (2017).

Apresentou-se a variabilidade diária e mensal desses eventos extremos (Vide
figura 4). No entanto, não foi possível observar se há variação nesses eventos ao longo
do período (1993 a 2016) em estudo. Sendo necessária a organização anual dos dias de
eventos extremos, como forma de apresentar de forma mais clara tais variações.
Figura 4 – Eventos Extremos de Precipitação de São Gabriel da Cachoeira/AM (1993-2016)

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Autores (2019).
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Na Figura 5 serão apresentadas as quantidades de dias que ocorreram eventos
extremos na cidade de São Gabriel da Cachoeira no período de estudo e identificar com
o auxílio da linha de tendências as oscilações que ocorreram com bastante variação.
Observa-se bastante variação dos dias de eventos extremos, apresentando assim uma
tendência de aumento ao longo do período analisado. Na cidade de São Gabriel da
Cachoeira, teve em 2006, como o ano que mais houve eventos extremos além de o
município apresentar os índices mais elevados encontrados que foram de 150 mm (no
dia 12 de fevereiro de 1993).
Figura 5 – Gráfico anual de Eventos Extremos de Precipitação de São Gabriel da
Cachoeira/AM (1993-2016)

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Autores (2017).

Na figura 6 teve em média 100,2 mm de índices máximos mais elevados. Os
dados referentes aos índices de máximas pluviométricas mostram as oscilações na
quantidade de dias. Apresentando um aumento nesses índices máximos no período
de 1993 a 2016.
Figura 6 – Máximos índices de Eventos Extremos Precipitação São Gabriel da
Cachoeira/AM

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Autores (2017)
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2.3 Avaliação da ocorrência dos eventos extremos de precipitação
Na figura 7, apresentaram a variação decenal de eventos extremos de precipitação
em São Gabriel da Cachoeira/AM. Observou-se a ocorrência de 89 eventos na década
de 1993 a 2002, de 106 eventos na década de 2003 a 2012 e de 43 eventos entre 2013 a
2016. Os eventos da década de 2003 a 2012 tiveram crescimento decenal de 19% em
relação à década anterior.
Figura 7 – Eventos Extremos de Precipitação São Gabriel da Cachoeira/AM (1993-2016)

Fonte: INMET, (2017). Organizado: Autores (2017).

Diante disso, observou-se o crescimento decenal de 19% na ocorrência dos
eventos em São Gabriel da Cachoeira. Demonstrando-se que apesar dos índices
pluviométricos de precipitação e dos eventos extremos acima de 50 mm de São Gabriel
da Cachoeira/AM serem bastante significativo, há uma tendência de crescimento de
dias de eventos extremos durante o período em estudo.
Estes resultados podem estar associados à atuação dos fenômenos El Niño e La
Niña no período em estudo, influenciando na atuação dos mecanismos atmosféricos,
como o posicionamento da ZCIT; a atuação do relevo na ocorrência das chuvas.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi construído com o objetivo de estudar a ocorrência
de eventos extremos de precipitação, recorrentes em diferentes escalas temporais e
espaciais na Amazônia. Pois, a precipitação, como uma das variáveis mais importante
na análise do clima da Amazônia, modulada pela interação oceano-atmosfera associada
aos eventos de El Niño Oscilação Sul – ENOS sobre o Oceano Pacífico, na qual contribui
para a variabilidade da precipitação e da ocorrência de eventos extremos em São
Gabriel da Cachoeira.
Os dados de precipitação de São Gabriel da Cachoeira apresentaram a
variabilidade sazonal das chuvas ao longo do ano, em que na estação chuvosa teve
aumento da precipitação do período de 1993 - 2016, em comparação ao da Normal
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climatológica; houve redução das chuvas nas estações de transição da chuvosa para
menos chuvosa e na estação menos chuvosa; ocorreu aumento na estação menos chuvosa
para chuvosa. Estes resultados podem estar associados à atuação dos fenômenos El
Niño e La Niña. Destaca-se a atuação da ZCIT, influenciadas pelas ATSM do Pacífico e
Atlântico Tropical, transportando umidade do leste da Amazônia; a atuação de fatores
locais, como a atuação do relevo na ocorrência de chuvas.
Os eventos extremos de precipitação de São Gabriel da Cachoeira apresentaram
um número maior de dias eventos extremos, indo do verão (dezembro) até o final do
outono (maio), sendo que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, março, abril e
maio, apresentam os maiores somatórios de dias de eventos extremos, concentrados
no período das cheias na Amazônia e os menores números de eventos ocorreu junho a
novembro, período denominado de seca (vazante). Ressalta-se que há maior somatório
do número dias de eventos na estação chuvosa (verão e outono no hemisfério sul) e
menor na estação menos chuvosa (inverno e primavera hemisfério sul). Destaca-se a
ocorrência desses eventos nas duas estações (chuvosa e menos chuvosa).
O motivo para essas extremas oscilações na ocorrência dos eventos extremos
para os dois municípios, se dariam por conta da variabilidade natural do clima da região
influenciada por fatores climáticos, seja de oscilações interanuais e/ou interdecadais.
O presente trabalho tem sua importância para a região, no que tange ao estudo à
variabilidade da ocorrência destes eventos extremos de precipitação, que são bastante
numerosos na Amazônia, interferindo na vida das pessoas e a influencia da sociedade
no clima local. Pois, os eventos ocorrem em diferentes escalas espacial e temporal.
Dessa forma, compreender a dinâmica da ocorrência desses eventos, influenciado
pelas oscilações interanual e intrasazonal, permite à sociedade e ao poder público
realizar ações que possam prevenir, amortizar, os impactos socioambientais na vida
da população. Tais conhecimentos são importantes para se compreender o espaço
geográfico da Amazônia e contribuir para estudos futuros sobre a temática.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TESTA –
IRANDUBA (AM)
Kamila Cunha de Albuquerque1
Carlossandro Carvalho Albuquerque2
Adoréa Rebello da Cunha Albuquerque3
Eixo: 3 Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas destacam-se como unidades ambientais favoráveis
ao desenvolvimento de estratégias de planejamento e gestão dos recursos hídricos
(SOARES, 2016). Ao se trabalhar uma bacia hidrográfica como unidade de planejamento
e gerenciamento dos recursos hídricos, é necessário considerar e analisar todos os seus
aspectos físicos (clima, solo e vegetação) considerando a dinâmica que se estabelece,
e que poderá influenciar em eventos futuros, como fatores de influência antrópica.
Neste sentido, as interações de conhecimentos de suas características físicas, biológicas
e socioeconômicas se tornam imprescindíveis para o planejamento destas unidades,
ressaltando que estes elementos são necessários para uma avaliação integrada
(TUNDISI, 2008).
Sabe-se que, na perspectiva de um estudo hidrológico, o conceito de Bacia
Hidrográfica envolve explicitamente o conjunto de terras drenadas por um corpo
d’água principal e seus afluentes e representa a unidade mais apropriada para o estudo
qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos e nutrientes
(SCHIAVETTI, 2002). Na intenção de realizar um estudo dos aspectos geomorfológicos
e fluviais, propõe-se neste trabalho a utilização das técnicas de análise morfométrica
para os procedimentos de investigação e conhecimento dos aspectos físicos da bacia
hidrográfica do Testa.
A análise morfométrica, pode ser entendida como o levantamento de índices
numéricos que classificam as redes de drenagem, auxiliando nos estudos de erosão,
pois possibilita avaliar o grau de energia e a susceptibilidade de ocorrência de
processos erosivos e o comportamento da microbacia ao longo de sua drenagem
(SIQUEIRA, 2012). Para Melo (2012) a análise morfométrica da bacia se apresenta como
um dos métodos mais adequados de estudo hidro/geomorfológico, por permitir o
estabelecimento de seus limites tanto físicos como político-administrativo. Além deste
aspecto o conhecimento sobre os principais cursos d’água, sub/bacias, hierarquia
fluvial, formas de relevo predominantes, municípios e/ou estados, entre outros
itens, podem ser inseridos neste tipo de estudo. Para Santos (2014) e Guerra (2003)
a morfometria é estudo quantitativo das formas drenagem do relevo, no entanto, a
morfometria fluvial corresponde ao estudo das bacias hidrográficas com vista a uma
análise linear, areal e hipsométrica. Desse modo, a analise morfométrica, caracteriza
tantos os aspectos do relevo como da rede de drenagem de uma bacia hidrográfica,
quando utilizada como instrumento de gestão ambiental onde é possível prever graus
de deterioração, interferências antrópicas e inundação em uma bacia hidrográfica.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização da Área de Estudo
A Bacia Hidrográfica do Testa (BHT), localiza-se à margem direita do Rio
Negro, no municipio de Iranduba (AM), Região Metropolitana de Manaus (figura 1).
Em 2012, a área de abrangencia desta bacia, modificou-se em decorrencia da instalação
do projeto da Cidade Universitaria do Estado do Amazonas. A área de implantação do
projeto considerou que 11.997.705,50 m² de área seriam ocupados incluindo-se a rede
hidrográfica do Testa.
Para a implementação desta obra, foi realizado um estudo prévio de impacto
ambiental, que caracterizou fisicamente a área. Neste estudo os autores Albuquerque e
Albuquerque (2012), demostraram que geomorfologicamente a área consiste um platô
argilo-arenoso, onde as áreas mais elevadas estão entre 70 e 80 metros da formação
Alter do Chão, classificada segundo o relatório da CPRM como superfície com grau de
dissecação do relevo bastante elevado. Os topos desses platôs apresentam a formação
de crostas laterizadas, sendo esta unidade geológica a mais representativa da região.
As faixas próximas às margens do canal, apresentam curvas de nível em intervalos de
20 e 30m
Figura 1. Bacia do Igarapé do Testa (BHT) – Iranduba (AM).
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Figura 2. Mapa de hipsometria – Bacia hidrográfica do Testa.

Elaboração: Jean Campos e Kamila Albuquerque.

2.2 Procedimentos Metodologicos
Para a realização deste trabalho, foram realizadas etapas de estudo direcionadas
à construção do referencial teórico. Neste sentido, analisou-se a importância da
caracterização morfométrica de bacias hidrograficas em pesquisas de caráter
socioambiental. As técnicas de interpretação e geoprocessamento foram obtidas em
estudos propostos por Lopes (2010), que com o auxilio da ferramente ArcGis, utiliza
feições de drenagem e divisores de água, convertidas em vetores, como alvos de
análises clássicas do terreno em que se busca a delimitação de zonas homólogas para
fins de mapeamento geológico, geomorfológico e pedológico. Dessa forma, a extração
da rede de drenagem, foi realizada automaticamente com o uso da extensão Hydrology
(Spatial Analyst) do ArcMap 10.1, a partir das imagens SRTM, obtidas no site do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2011). A hierarquização dos canais
foi realizada segundo a classicação fluvial aplicada por Horton (1945) e Strahler (1952)
conforme descrito por Furlan e Pertille (2017). A aplicação das fórmulas foi trabalhada
seguindo-se a orientação técnica apresentada por Trajano e Espadoto (2012) e Escola
de Engenharia e hidrologia sanitária .
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3. Resultados e Discussão
A aplicação das técnicas de análise morfométrica por meio de equações para
a quantificação dos resultados. A intepretação de imagens, cartografia e geração
da base digital da bacia por meio do ArcMap 10.1. Estudos e correlações de dados
morfométricos obtidos em diversas bacias do Brasil e a sistematização dos resultados,
constituíram as fases de procedimentos metodológicos deste trabalho.
As primeiras análises sobre a rede hidrográfica do Igarapé do Testa, indicaram
que esta bacia não está sujeita à grandes inundações. Este resultado, se tornou possível
a partir da obtenção dos valores do fator forma (Ff). Este fator consiste no índice de
conformidade, que é a razão entre a largura média da bacia (Lm) e o comprimento do
eixo da bacia (L), entre a foz e o ponto mais distante da área. Este
onde B é o comprimento da bacia
fato foi aplicado por meio da seguinte fórmula:
e L a largura média da área, sendo que a largura média (L) é obtida por .
O fator forma (Ff) deve ser sempre um valor > 1. Esta é uma unidade que
aproxima a circularidade a ser configurada sobre o formato geométrico de uma bacia
hidrográfica. O índice obtido para a bacia do Testa foi 0,84. Este índice de acordo com
os autores La Laina Porto e Zahed Filho (1999) expressa baixa susceptibilidade ao risco
de grandes enchentes ver Tabela 1.
Tabela 1. Relação do fator forma (Ff) com o risco de enchentes.

O principal canal da bacia, inicia o percurso no setor SW em faixas de 80 metros
seguindo na direção NE até formar o exutório nos níveis de terreno com 20 metros,
onde é represado pelo rio Negro pela margem esquerda. Nos setores mais elevados, o
padrão de drenagem é levemente paralelo, seguindo para a faixa de desembocadura,
a drenagem se torna dendrítica.
Para as análises de densidade de drenagem Santos e Lima (2009) destacam que
os valores deste índice podem ser influenciados pelo tamanho da área da bacia, para
estes autores quanto menor a área drenada maior os valores de densidade. No caso da
bacia em análise, o comprimento total dos canais foi de 19,3 km distribuídos pelos 29
canais que compõem a rede hidrográfica do Testa. Os cursos de 1ª ordem apresentam
comprimento médio (Lm) menor quando relacionados aos de 2ª e 3ª ordem, os valores
encontrados para as duas últimas ordens foram 3,4 km e 9,0 km respectivamente.
Os índices de densidade encontrados para canais de primeira ordem foi 0,29
km/km² enquanto para os de segunda obteve-se o de 0,23 km/km². Estes va
valores foram
onde Dd é a densidade de drenagem,
obtidos mediante o uso da equação:
representada pelo comprimento total dos canais e A é a área da bacia.
O maior comprimento se refere ao canal de 3ª ordem, atingindo uma média de
4,0 km, porém, este apresenta densidade de drenagem de 0.13 km/km². As referências
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calculadas para a obtenção do comprimento médio e Densidade de Drenagem (Dd)
para a bacia hidrográfica do Testa (BHT) estão referendados por Stralher (1952 in
SANTOS e LIMA, 2009), afirmam estes autores, que existe uma relação inversa entre
os valores da Dd e o comprimentos médio dos segmentos de diversas ordens em uma
bacia (Tabela 2).
Tabela 2. Características morfométricas da Bacia Hidrográfica do Testa (BHT).
Hierarquia

Nº de
canais

Comprimento
dos canais
(L)

1ª
2ª
3ª
Total

22
6
1
29

8.5 km
6.8 km
4.0 km
19,3 km

Comprimento
médio dos
canais
(Lm)
0,5 km
3,4 km
9,2 km

Relação de
Bifurcação
(Rb)
3.1
3.0
-

Densidade
de
drenagem
(Dh)
0.29
0.23
0,13

Elaboração: Albuquerque (2019).

No contexto geral os valores de Dd encontrados na rede hidrográfica do Testa,
foram de 0,67 km de rio por km². Com base em estudos desenvolvidos por Silva (2006),
a Dd da BHT apresenta drenagem do tipo regular conforme a classificação proposta
por este autor.
* Bacias com drenagem pobre → Dd < 0,5 km/km²;
* Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd < 1,5 km/km²;
* Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd < 2,5 km/km²;
* Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd < 3,5 km/km²
* Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km².
A densidade de drenagem (Dd), é um bom indicador do grau de desenvolvimento
de um sistema de drenagem. Expressa a relação entre o comprimento total dos cursos
d’água (sejam estes efêmeros, intermitentes ou perenes) de uma bacia e a sua área total
(SILVA, 2009). Sobre este tema em seus estudos hidro/geomorfológicos Christofoletti
(1983), considerou que em uma área impermeável com precipitação elevada os índices
de Dd são maiores.
Em áreas permeáveis, com elevada taxa de infiltração, estes índices se tornam
menores, salientando assim a influência da litologia e das variações pluviométricas no
valor de Dd de cada bacia hidrográfica. Os valores de Dd apresentam relações direta
com outros elementos da área da bacia, por exemplo, a cobertura vegetal, a rugosidade
superficial (amplitude altimétrica) e o índice de escoamento. Em termos pedológicos,
em áreas de bacia que apresentam solos com elevados teores de argila a densidade é
menor, o contrário disto pode ocorrer em áreas com solos onde os teores desta fração
são menores como os litólicos segundo Carvalho e Piedade (1983)
Quanto a relação de bifurcação (Rb), se estabelece entre o número total
de segmentos de determinada ordem e o número total dos segmentos da ordem
imediatamente superior. Estes valores refletem o grau de dissecação da bacia
hidrográfica, quanto maior for o valor do índice de bifurcação maior será o grau de
dissecação. Se os valores encontrados forem abaixo de 2 indica-se um relevo do tipo
colinoso. A Rb pode ser definida pela seguinte equação:
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No caso da bacia do Testa, os valores encontrados indicaram um intervalo entre
3,1 e 3,0. Estes valores indicam que a área de nascentes é bem dissecada. Os sedimentos
moles da Formação Alter do Chão favorecem a dissecação do relevo, tornando a área
mais elevadas bem drenadas.
No que se refere a densidade hidrográfica ou frequência dos rios, primeiramente
realizou-se a hierarquização de acordo com a classificação de Horton (1945, pud
MACHADO e SOUZA, 2005). Seguidamente, o somatório do quantitativo de nascentes,
foi dividido pela área total da bacia conforme se expressa:

O índice (Dh) possibilita a identificação das propriedades hidrográficas do
substrato rochoso e das formações superficiais no que se refere à permeabilidade do
terreno (MACHADO e SOUZA, 2005). Para estes autores as baixas densidades indicam
que o substrato, classifica-se como um terreno do tipo rochoso podendo ser cristalino, o
oposto, ou seja, altas densidades demonstram substratos, que podem ser classificados
como permeáveis, a exemplo, rochas sedimentares ou composição textural de solos
argilo/arenoso. Este índice representa a frequência de rios em uma bacia ao associar
a capacidade desta, de produzir maior ou menor quantidade de água. Além destas
características, existe a indicação dos aspectos geológicos e pedológicos da área.
O valor de densidade hidrográfica para a bacia do Testa, foi de 1 canal por km².
A densidade hidrográfica obtida revela que existe menos de 1 canal por km².
Souza e Pertille (2017) encontraram valor semelhante para o rio Ivaí no Paraná. As
referidas autoras mencionam que Santos e Morais (2012) ao estudarem a bacia do rio
Lago Verde, identificaram um índice de 1,8608 canais/km². Para a interpretação deste
resultado, utilizou-se a classificação de Souza e Petille (2017), na qual se indicam os
valores expressos a seguir: < 3 = densidade baixa 3 – 7 = densidade média 7 – 15 = densidade
alta.
No caso da bacia do Testa, o valor de 1 canal por km², foi indicado como
densidade hidrográfica baixa.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises morfométricas sobre a bacia hidrográfica do Testa (BHT), indicaram
que esta localidade apresenta as condições ambientais estáveis e ainda preservadas. É
possível que o abandono da obra para a instalação da Cidade Universitária da UEA, seja
um fator favorável a estabilidade ambiental. Os valores apresentados demonstraram
que, a bacia é regularmente drenada e não está sujeita à grande inundação ou enchentes.
A morfometria se mostrou uma técnica adequada para estudos que possam
auxiliar a compreensão dos aspectos fisiográficos de uma bacia. Além de contribuírem
para a visualização dos problemas ambientais.

1237

4 REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, A. R. C.; ALBUQUERQUE, C.C. EIA/RIMA da Cidade Universitária.
Manaus:2012.
ALVES Sobrinho, Teodorico ; OLIVEIRA, Paulo T. S. ; RODRIGUES, Dulce B. B. ;
AYRES, Fabio M. . Delimitação automática de bacias hidrográficas utilizando dados
SRTM. Engenharia Agrícola (Impresso) , v. 30, p. 46-57, 2010.
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: 1983
CARVALHO, W. A.; PIEDADE, G. C. R. & ANDRADE, F. C. Interação solo-relevomaterial erodido em pequenas bacias de drenagem no município de Botucatu - SP.
Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, 7: 83-87, 1983.
FURLAN,C.; PERTILLE, C. T. Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do
rio Ivaí – Paraná. Revista Geoambiente. ISNN 1679.9860. Jataí. GO. 2017. n 29.
TRAJANO,S.R.; SPADOTTO, T. A. Análise Morfométrica de Bacia Hidrográfica –
Subsídio à Gestão Territorial Estudo de caso no Alto e Médio Mamanguape. Embrapa.
Gestão Territorial. Campinas: 2012.
MACHADO, G.; SOUZA, J.O.P. Análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio
Chôco – Ibaiti – PR. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de
março de 2005 – Universidade de São Paulo.
MELO, Edileuza Carlos de. Fatores de controle dos fluxos fluviais de material em
suspensão em diferentes cenáRios climáticos na bacia do Rio Solimões. 2012.
PORTO, R.L.L;FILHO, K.Z; SILVA, M.R. PHD 307 – Apostila de Hidrologia Aplicada.
Depto. de Engenharia Hidráulica e Sanitária. Escola Politécnica da USP. São Paulo,
1999. PALARETTI, L. F. Notas de Aula – Manejo de Bacias Hidrográficas. FCAV/
UNESP.
BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de
Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual de hidrologia básica
para estruturas de drenagem. - 2. ed. - Rio de Janeiro, 2005. 133p. (IPR. Publ., 715). 1.
Hidrologia – Manuais. I. Série. II. Título.
SILVA, L;CARVALHO, D Apostila de Hidrologia. Capitulo 3. Bacia Hidrográfica.
Agosto, 2006. SIQUEIRA, E.H; TIBER, R.L; GUIDOLINI, F. J;VALLE, J. F.R; RODRIGUES,
A.V. Análise morfométrica e definição do potencial de uso do solo da microbacia do
rio veríssimo, veríssimo – mg. In: enciclopédia biosfera. Goiânia: centro cientifico
conhecer. V.8, p. 2236- 2237, 2012. SANTOS, F.M.M.S. A microbacia hidrográfica do
igarapé do Bindá (Manaus/AM) sob a ótica da complexidade ambiental. Dissertação
de Mestrado - Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas,
Manaus, 2014.

1238

SOARES, Leonardo Silva; Lopes, W.G.R; Castro, A.C.L; ARAUJO, G.M.C. analise
morfometrica e priorização de bacias hidrograficas como instrumento de planejamento
ambiental integrado. Revista Do Departamento De Geografia. V.31, p-82-100, 2016.
SOUZA, C. F.; PARTILLE, C. T.; CORRÊA, B. J. S.; VIEIRA, F. S. Caracterização
morfométrica da bacia hidrográfica do rio ivaí – PARANÁ. Revista Geo-ambiente.
Jataí-GO | n 29 | Jul-Dez/2017.
SCHIAVETTI, A.; CAMARGO, A.F.M. 2002. Conceitos de bacias h i d r o g r á f i c a s :
teorias e aplicações. Ilhéus: Editus-Editora da UESC.

1239

ESTUDO DA CURVA CHAVE REFERENTE À ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA DE
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Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A água é um dos principais recursos naturais do planeta, tanto pela singularidade
em quantidade, quanto pela necessidade à vida. Nesse sentido, o planejamento e
gerenciamento de uso sustentável devem ser feitos com base no conhecimento das
características do regime hidrológico, da disponibilidade hídrica, demanda e de um
sistema inteligente de monitoramento da quantidade e qualidade da água.
O conhecimento da série histórica de medições das variáveis, cota fluviométrica
e descarga líquida de um curso d’água, são fundamentais para compreender o seu
regime hidrológico.
As medições de nível d’água, feitas por observadores nas seções de réguas
limnimétricas das estações da Agência Nacional de Águas (ANA) são realizadas duas
vezes ao dia, sendo a primeira leitura às 7 horas e a segunda às 17 horas (ANA, 2014).
A medição de vazão pode-se proceder de diferentes formas, seja por medições
diretas ou indiretas. O método direto é realizado através do conceito de velocidade
x área da seção transversal do rio. As medições diretas podem ser realizadas por
diferentes princípios como, por exemplo: molinetes, perfiladores doppler acústico,
entre outros (Tucci, 2007). Já o método indireto possibilita o cálculo de vazão em uma
determinada seção de um rio, a partir da observação diária do nível de água na seção
e pode ser representada de três maneiras distintas: tabela de calibragem, forma gráfica
e equação matemática. Portanto, a medição indireta consiste na análise da relação
matemática entre altura da lâmina d’água (cota) e vazão, conhecida como curva-chave,
curva de calibragem ou curva de descarga (SEFIONE, 2002).
Nota-se que as medições diretas envolvem um custo elevado, sendo um processo
de logística complexa, onde envolve equipamentos e técnicos especializados, de modo
que sua realização diariamente se torna economicamente inviável (SOUSA et al, 2014).
Dessa forma, os métodos indiretos são empregados e um dos mais utilizados no Brasil
é a curva-chave.
Jaccon e Cuddo (1989) ressaltam que, vários fatores influenciam na vazão
do rio, tais como declividade e forma da seção transversal, geradas por erosões ou
assoreamentos ao longo do tempo, causando mudanças na velocidade do escoamento
1
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e nas relações entre área, raio hidráulico e profundidade, afetando a relação cota x
vazão. Sendo assim, a curva-chave pode ser alterada ao longo tempo de acordo com
o comportamento destes fatores. Nesse sentido, faz-se necessário a revisão da curva
chave e assim mantê-la atualizada nas condições mais recentes da área estudada.
O presente estudo teve por objetivo a elaboração da curva-chave com as coletas
de dados da estação fluviométrica 14100000, situada na cidade de Manacapuru,
estado do Amazonas, a qual monitora uma seção do Rio Solimões, periodicamente
desde 1972, utilizando os dados de nível d’agua do rio (cota) e a descarga líquida
(vazão). Nesse trabalho, esses dois fatores foram analisados no período de 1972 até
o ano de 2018. Além disso, o estudo busca integrar essa ferramenta nas definições
impostas pela da Lei 9433/97, a Lei das Águas, a qual destaca as diretrizes do Sistema
Nacional de Gerenciamento e Regulação dos Recursos Hídricos (SINGREH), através
da implementação dos instrumentos de gestão.
2 MATERIAIS E METODOS
2.1 Área de estudo
A cidade de Manacapuru tem estação do tipo P (Pluviométrica), código
360001, onde são monitorados os dados de precipitação e uma estação do tipo
FDSQT (Fluviométrica, Descarga Líquida, Sedimentométrica, Qualidade da água e
Telemétrica), código 14100000, localizada na bacia do rio Amazonas, mais precisamente
no Rio Solimões, latitude -3.31 e longitude -60.69 a uma altitude de 25,69m, onde são
monitorados os dados de cota fluviométrica, vazão, concentração de sedimentos,
qualidade da água e cota fluviométrica em tempo real a cada 15 minutos (ANA, 2019).
A estação 14100000 foi instalada em 01/06/1972, é coordenada pela Agência
Nacional de Águas (ANA) e operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).
De acordo com Alves (2018), a seção de medição de vazão (Figura 1), fica a
80 km a montante de sua confluência com o rio Negro. A partir dessa confluência, o
Rio Solimões passa a ser chamado de Rio Amazonas. Com uma área de drenagem de
aproximadamente 2,2 milhões de km².
Figura 1: Localização da estação de Manacapuru – AM (14100000).

Fonte: os autores
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2.2 Dados
Para a realização da curva chave foram utilizados os dados de cota fluviométrica
e descarga líquida da estação 14100000 de Manacapuru. Sendo utilizados a série
histórica dos dados de 1972 a 2018, período de 46 anos, disponibilizados no site
HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA), do Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH), coletados pela Rede Hidrometeorológica Nacional
(RHN).
2.3 Métodos
Neste trabalho será apresentada a forma gráfica gerada a partir da Equação 1 que
descreve a curva-chave em caráter polinomial.
Q = a (H – H0)b

(1)

Onde:
Q = vazão (m³/s);
H = nível da água (m); e
H0, a e b: são parâmetros de ajuste da curva-chave.
A manipulação dos dados da estação 14100000, iniciou com a consulta e
download das informações na plataforma HidroWeb em arquivo Excel do tipo (.CSV).
Em seguida os dados foram organizados em tabela no programa Microsoft Excel®
2010.
Na etapa de organização dos dados em tabela, as informações foram filtradas e
os dados que não tinham par correspondente removidos, no intuito de retirar variações
sem correlação específica.
Na sequência, já com os dados organizados, foi possível trabalhar na obtenção
dos resultados da equação, através da ferramenta Solver do programa Excel, conforme
Tabela 1. A função Solver, uma vez ativada, faz ajustes do modelo matemático e cria
valores para os possíveis parâmetros de arranjo nas estimativas da Equação 1.
Nesse trabalho, como observado na Tabela 1, a partir de todos os parâmetros
obtidos da equação, dentre eles o de valor absoluto (H= cota) e calculados (a, b, H0),
tornou-se possível o resultado dos valores de vazão calculada e desvio quadrático
entre as vazões observadas e calculadas. E assim, foi gerado o gráfico da curva-chave.
A variância do ajuste do modelo foi determinada pelo coeficiente de determinação
(R²). Quanto mais próximo o valor de R² de 1, melhor é a correlação entre os dados de
cota e vazão.
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Tabela 1: Amostra da disposição dos dados iniciais
Cota

Cota

Vazão

Vazão

(Vazão - Vazão

(cm)

(m)

(m³/s)

Calculada

Calculada)²

01/01/1972

1330

13,30

89711

92553

8073073

01/02/1972

1371

13,71

92669

95721

9314712

01/03/1972

1480

14,80

101085

104194

9666086

01/04/1972

1621

16,21

112962

115254

5251394

01/05/1972

1790

17,90

129168

128648

269928

01/06/1972

1895

18,95

140602

137041

12681251

01/07/1972

1895

18,95

140184

137041

9882651

01/08/1972

1758

17,58

125971

126101

16826

01/09/1972

1551

15,51

106964

109749

7760481

01/10/1972

1271

12,71

85874

88012

4570355

01/11/1972

1078

10,78

73503

73324

32102

01/12/1972

1179

11,79

79659

80978

1739087

01/01/1973

1328

13,28

89565

92398

8026780

Data

Fonte: os autores

3 RESULTADOS
Após a manipulação dos dados obteve-se a equação da curva-chave, Q=5253,58
(h-h0)
conforme descritos da Tabela 2 e representados na Figura 2. O coeficiente
de determinação R²=0,9769 apresentou uma correlação muito forte entre as variáveis,
onde aproximadamente 3% da variabilidade da vazão não podem ser descrita (ou
explicada) pela variabilidade na cota e vice-versa.
1,108629

Tabela 1: Parâmetros ajustados da curva-chave da estação de Manacapuru – AM
(14100000)

Fonte: os autores
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Figura 2: Gráfico de curva-chave da estação 14100000 – Manacapuru.

Fonte: os autores

Comparando o estudo realizado na década de 80, por Gilbert Jaccon, do Instituto
Francês de Pesquisa Científica Desenvolvimento e Cooperação, solicitado pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DNAEE (Figura 3), com o realizado neste
trabalho, observa-se uma linha mais acentuada, que inicialmente indica o aumento do
valor dos índices.
Vale destacar também que, a nova série histórica tem um maior período de
registros de dados de cota e vazão. O Rio Solimões por ser considerado um rio jovem
geomorfologicamente, está em uma constante modificação do seu leito, em função do
transporte e deposição de sedimentos, o que provavelmente implica em mudanças
físicas e, portanto, incorporadas na representação gráfica da curva-chave.
Figura 3: Curva-chave estação de Manacapuru (década de 80)

Fonte: Jaccon, G (1989)
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Alguns pontos ditos “fora da reta” também podem ser justificados por incertezas
naturais, as quais resultam da variabilidade aleatória dos fenômenos hidrológicos. Vale
ressaltar que são dados sujeitos ao controle humano, passíveis da falha na obtenção
das medidas em campo, transcrição dos valores, ou mesmo desatenção no cuidado
com as réguas limnimétricas, por exemplo.
No entanto, para Melati e Marcuzzo (2014), as inconsistências nos resultados de
medição de descarga líquida, se bem executadas não devem ser superiores a 5%. Os
erros associados a distâncias determinadas as margens e as verticais, representam 2%,
outros 2% estão relacionadas as medições de cotas fluviométricas e da calha do rio e
as medições de velocidade do fluxo refletem 1%T al reflexão se coaduna com os dados
deste trabalho, visto que se obteve um coeficiente de determinação de 97%.
O presente estudo pode ser considerado um aparato confiável para as tomadas
de decisões políticas, administrativas e técnicas, para a correta distribuição quantitativa
e qualitativa da água. Tal correlação dispõe-se de forma mais nítida ao debruçar-se
sobre a Lei 9433/97, conhecida como a Lei das Águas, cujo objetivo é desenvolver uma
gestão democrática, descentralizada e participativa de nossas águas.
Nela tem-se o destaque para, um dos instrumentos de gestão previsto, o
Sistema Nacional de Gerenciamento e Regulação dos Recursos Hídricos (SINGREH).
Trata-se de um amplo sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de
informações sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão,
no qual o presente trabalho está inserido tanto pela obtenção dos dados utilizados,
quanto para o entendimento das características e disponibilidade hídrica da área em
apontamento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A curva-chave encontrada apresentou uma correlação muito forte entre as
variáveis, onde somente 3% da variabilidade da vazão não podem ser descritas pela
variabilidade na cota e vice-versa.
Por fim, destaca-se a importância de trabalharmos com métodos de previsão
das vazões para extrapolação da curva-chave com menores incertezas, enquanto a
realidade para os rios Amazônicos não obterem medições diretas com certa constância.
Além de servirem na aplicação de seus dados como ferramenta na construção de um
Plano de Recursos Hídricos adequado à região, para análise de processos de outorga
ou, ainda, na própria inserção da rede de Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos (SNIRH). Adequando aos objetivos de uso racional e possa contemplar
satisfatoriamente o uso múltiplo da água.
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ANÁLISE HIDROLÓGICA DO RIO MADEIRA COM ELABORAÇÃO DA
CURVA-CHAVE PARA FINS DE OUTORGA
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Eixo Temático: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Segundo Moura (2016, p. 01) “a política ambiental brasileira iniciou sua
trajetória a partir da década de 1930, quando foram dados os primeiros passos na
elaboração de normativos pioneiros afetos à gestão dos recursos naturais, tais como
o Código de Águas e o Código Florestal, ambos instituídos em 1934”. Desde então, o
país tem avançando gradualmente tanto no estabelecimento de importantes marcos
legais na temática, como no processo de institucionalização das políticas públicas de
meio ambiente.
Com relação aos estudos em bacias hidrográficas, os mesmos ganharam força
principalmente com a atual legislação que estabelece em lei (Lei nº 9.433/97) a bacia
hidrográfica como a unidade territorial para a implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SILVA, 2010). Nos últimos anos, os estudos sobre bacias hidrográficas vem crescendo
ainda mais; a escolha deste sistema como unidade espacial de análise, permite utilizar
os limites naturais para delimitar e caracterizar a área de estudo, porém esta abordagem
pode ser mais complexa, principalmente quando se refere à Bacia Amazônica, pois a
mesma apresenta grandes dimensões e características próprias.
A maior bacia hidrográfica do mundo merece destaque em especial em meio de
uma série de problemas ambientais ocorridos na Amazônia, pelas novas configurações
nas paisagens quanto ao uso e ocupação do solo. Tem sido foco de atenção mundial
devido aos recursos hídricos e a potencialidade hidrelétrica, à sua riqueza mineral,
à sua grande biodiversidade de espécies florestais e também pelos efeitos que o
desmatamento em grande escala pode provocar no clima regional e global.
Tendo em vista que a bacia hidrográfica é entendida como célula básica de
análise ambiental permitido conhecer e avaliar os diversos componentes e processos e
interações que nela ocorrem. (BOTELHO e SILVA, 2004). Esta abordagem dá liberdade
ao desenvolvimento de pesquisas que envolvam diversos aspectos, de modo a investigar
1
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a bacia Amazônica como um sistema aberto e dinâmico. Nesta perspectiva, no final do
século XX surgiram grandes projetos de pesquisa nacionais e internacionais em bacias
hidrográficas, como Programa Climatológico e Hidrológico de la Cuenca Amazónica de Bolivia
(PHICAB) e o Hidrologia e Geoquímica da Bacia Amazônica (HIBAM) que fazem a
análise e levantamento de dados para entender o funcionamento dos componentes do
balanço hídrico (precipitação, evaporação e escoamento subsuperficial e superficial).
Escolhida a seção de controle para medida de vazões, pode-se neste local
instalar uma régua linimétrica. A finalidade desta régua é relacionar a altura
d’água do rio com a sua vazão, obtendo-se uma série temporal dos dados, também
é denominada série histórica, corresponde a uma sequência de dados obtidos em
intervalos regulares de tempo durante um período específico (LATORRE, et al., 2001).
À relação entre cota e descarga, damos o nome de curva-chave, conhecida também
como curva de calibragem. No entanto, durante a aquisição dos dados podem ocorrer
problemas, como: valores inconsistentes, dados irregularmente espaçados, processos
de arquivamento diferentes, mudanças no sistema de medições ou simplesmente
valores não registrados (SANTANA et. al. 2010).
Seguindo esta linha de pesquisa hidrológica o presente projeto analisou um
dos componentes do balanço hídrico - o escoamento superficial – tão sensível e
talvez o mais aparente ao estudo dos aspectos do regime hidrológico. A análise foi
realizada a partir da base dos dados hidrológicos de cotas e vazões, proveniente da
rede hidrometeorológica de responsabilidade da ANA que realiza o monitoramento
hidrometeorológico de 4.611 pontos em todo o país, monitorando parâmetros de
qualidade da água e sedimentos relacionados a 1.874 rios e outras 2.767 estações que
monitoram especialmente as chuvas. Através dessas medições é possível mensurar o
volume de chuvas, evaporação da água, o nível e a vazão dos rios, a quantidade de
sedimentos e a qualidade das águas.
Nesse contexto, o trabalho consistiu na elaboração de curva-chave na bacia
do rio Madeira que poderá ser utilizada para fins de outorga, utilizando os dados
hidrológicos da estação fluviométrica Manicoré (código 15700000), no rio Madeira.
2 MATERIAL E METÓDOS
2.1 Área de Abrangência do Estudo
A área de estudo é a bacia do rio Madeira, sub-bacia Amazônica de maior área
de contribuição, cerca de 23%, cujo rio principal é o maior afluente da margem direita
do rio Amazonas, na porção sudoeste da bacia Amazônica, englobando os estados do
Amazonas, Rondônia e Mato Grosso e ainda território boliviano e peruano e tem uma
área de drenagem de 1.324.727 km² (GUYOT, 1993), conforme Figura 01.
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Figura 01 – Mapa da localização da bacia do rio Madeira

Fonte: Muniz (2013).

O principal rio da área de estudo é o Madeira, o mais notável afluente do
Amazonas, com uma descarga média anual de 31.200 m3.s-1 (MOLINIER et.al., 1996).
O nome vem do tupi MÃ-ND-YÉRÊ que significa ― impedimentos e voltas, alusão
às muitas cachoeiras e voltas que dá (SANT’ANNA, 2007). Este rio é formado ainda
na porção andina (rio Beni e Madre de Dios) e no momento em que o rio Mamoré
se encontra pela margem esquerda, drenando toda bacia Amazônica boliviana da
confluência em meio a cachoeiras. Em terras brasileiras torna-se navegável (faixa de
1285 km) após as corredeiras de Santo Antônio no estado de Rondônia até desaguar na
sua foz, no grande rio Amazonas, a cerca de 50 km da cidade de Itacoatiara (AM).
Segundo a tipologia das águas amazônicas o Madeira, rio perene, típico de
planície, é classificado como rio de águas brancas. Esses rios são caracterizados como
rios de origem andina, com pH (6,5 – 7), alta condutividade elétrica e altas cargas de
materiais em suspensão (SIOLI, 1975; FILIZOLA, 1999; MEADE et al., 1991).
2.2 Dados
Para realização do estudo, analisou-se os dados contidos na estação fluviométrica
Manicoré (AM), código 15700000, obtidos no portal Hidroweb, integrante do Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), que contém todas as
informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN). A estação
fluviométrica, é operada pela CONSTRUFAM, entidade parceira contratada pela
Agência Nacional de Águas (ANA), com sede no estado de Rondônia. A explicação
para elaboração do código da estação é ilustrada na Figura 02 e a estação fluviométrica
consta na Figura 3. Na Tabela 1 encontram-se as coordenadas geográficas, áreas de
drenagem, nome do rio e região da estação analisada.
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Figura 02 - Esquema de representação dos dígitos que compõem os códigos das
estações fluviométricas

Fonte: Muniz (2013)

Figura 03 – Localização da estação fluviométrica Manicoré (15700000)

Fonte: Muniz (2013)

Para esse estudo foram utilizadas medições de cota e vazão, no período de
01/05/1967 a 01/12/2016, formando uma série de dados de 49 (quarenta e nove) anos,
sendo descartados os meses que não possuíam medições.
Tabela 1. Estação fluviométrica selecionada para o estudo.
Estação Latitude
Longitude Área de drenagem (Km2)
Rio
Região
RIO
1150000.0
AMAZONAS
Manicoré S 5° 49’ 0.12’’ W 61° 18’ 6.84’’
MADEIRA
Após a escolha da estação e com os respectivos dados de cota e vazão, deu-se
início ao trabalho de compilação e tratamento de dados. Para a determinação da curvachave, seguiu-se a metodologia utilizada pela ANA. Sendo assim, para os traçados da
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curva-chave, os valores de cota e vazão foram ajustados segundo o modelo da equação
potencial, conforme equação 1.
Q = a(h-h0) n

(1)

Onde Q é a vazão em m³/s; h é o nível d´água em m (leitura na régua); a, n são
constantes para a estação, a serem determinados e h0 corresponde ao valor de h para
vazão Q = 0.
O modelo foi elaborado em uma planilha eletrônica, onde a vazão calculada
é obtida a partir dos valores de a, n, e h0 segundo a expressão da equação potencial
(equação 1), empregando-se, como ferramenta computacional, o módulo Solver, do
Excel (Microsoft). Os parâmetros das curvas-chave foram determinados utilizandose o modelo de otimização não linear, cuja função objetivo foi minimizar a diferença
quadrada entre as vazões observadas e calculadas, conforme equação 2. O processo de
cálculo é iniciado definindo-se a, n e h0 como células variáveis. Além disso, o limite
inferior de n deve ser maior que 1.
Min Σ (Qcalc – Qobs)2

(2)

Onde Qcal é a vazão calculada para a estação analisada e Qobs é a vazão
observada na estação analisada.
A variável h0 é restrita a um valor menor ou igual ao valor mínimo do nível da
água (hmin) da série histórica dos dados utilizados, conforme equação 3.
h0 ≤ hmin

(3)

Para a etapa de validação da curva-chave seguiu-se as recomendações propostas
pela ANA (2012) e Lemos et al. (2013), conforme as seguintes premissas:
* Distribuição uniforme dos desvios nos gráficos de desvio versus cota, o
que indicaria igual distribuição de pontos nos dois lados da curva;
* Distribuição uniforme dos desvios nos gráficos de desvio versus tempo; e
* Valor do desvio médio das medições em relação à curva-chave traçada,
tolerando-se um desvio máximo de 20%.
O conceito de desvio é dado pela diferença percentual entre os valores de vazão
calculados e medidos, conforme a equação 4.
Desvio (%) = (Qcal−Qobs/Qobs ) x100%

(4)

A qualidade do ajuste do modelo foi realizada através do coeficiente de
determinação R2, que varia entre 0 e 1. Quando esse valor á multiplicado por 100 indica,
em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto
mais o valor de R² se aproxima de 1 mais a equação obtida se aproxima de explicar o
comportamento sob estudo.
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3 RESULTADOS
Baseado na metodologia proposta foi gerado um gráfico, contendo a curvachave para a estação Manicoré-15700000. Como critério de validação utilizado, podese dizer que apenas 9,31% (1-R2) da variância do modelo não depende das variáveis
estudadas, conforme Figura 04.
Verificou-se que a falha de dados em alguns períodos analisados, pode
prejudicar a credibilidade das curvas-chave, devido à falta de medição nessa estação,
podendo ocasionar dúvidas nas estimativas de valores por conta da extrapolação da
curva-chave.
Figura 04 – Curva-Chave da estação Manicoré (15700000), no rio Madeira.

Fonte: os autores

A curva-chave ou curva de descarga pode ser definida como o estudo da relação
cota-vazão, observado no rio, por um período de validade e uma faixa de amplitude
entre as cotas mínimas e máximas observadas (JACCON E CUDO, 1989). É possível
determinar a curva-chave a partir de medições diretas de vazão que são realizadas
em caráter eventual. Geralmente a faixa de vazões medidas é inferior à amplitude dos
níveis atingidos pelo rio, exigindo a extrapolação da curva de descarga na faixa sem
medições.
De acordo com Tucci (1993), para a definição e elaboração da curva-chave de
um rio é essencial o conhecimento da forma geométrica e rugosidade do canal, o que
pode ser complicado, já que essas duas características variam no tempo e espaço. A
curva-chave é importante em diversos aspectos para a uma boa gestão e planejamento
dos recursos hídricos.
Os ajustes de curva de calibragem são necessários para que as vazões geradas
sejam mais próximas das vazões reais e com isso, possa refletir o comportamento da
bacia. Porém, para que isso ocorra é importante a obtenção de dados consistentes.
Outro aspecto necessário e importante é ter medições em eventos extremos de secas
e cheias para uma melhor calibragem das extrapolações. Sendo a curva-chave uma
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ferramenta importante de geração de dados de vazão. Ressalta-se que o valor de vazão
alto e sem consistência, pode alterar de forma significativa os valores da vazão de
referência. Daí a importância do conhecimento sobre o comportamento das vazões de
um corpo hídrico, sendo primordial para os estudos hidrológicos, necessários para a
adequada gestão dos recursos hídricos, auxiliando nas tomadas de decisões quanto a
outorga e enquadramento.
Esses resultados, irão contribuir para estudos hidrológicos, de gestão e
planejamento dos recursos hídricos na bacia do rio Madeira. Assim como subsidiar
definições de vazões de referência, necessárias para implantação dos instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos, quanto ao enquadramento, outorga e para o
Plano Nacional de Recursos Hídricos do Estado do Amazonas.
3 CONCLUSÃO
O presente estudo está fundamentado na elaboração da curva-chave, que permite obter valores de vazão por meio de uma relação entre cota e vazão ajustada por
modelos matemáticos. Dessa forma, quando se emprega a curva-chave deve-se ficar
atento de que a vazão lida é o valor mais provável, o qual pode ser ligeiramente diferente do valor real que seria medido. Isso porque a chuva-chave corresponde a uma
estimativa.
Apesar de ter obtido resultados satisfatórios, um grande inconveniente neste
estudo foi a falha de dados em alguns períodos, o que pode comprometer a confiabilidade das curvas-chave desenvolvidas. Observou-se a necessidade de medições em
cotas altas para melhorar a extrapolação das curvas-chave, já que existe grande falta de
medições nessa estação, visto que a extrapolação da curva-chave tanto no ramo inferior quanto superior, para a obtenção de uma série contínua de vazões, gera incertezas
nas estimativas dos valores.
As curvas chaves ajustadas para as seções monitoradas nos rios são de grande
importância, pois fornecem informações utilizadas constantemente na elaboração de
estudos hidrológicos que orientam diversos processos de tomada de decisão, entre
eles, análises de processos de outorga, definições sobre medidas estruturais e não estruturais sobre eventos críticos (cheias ou estiagens), projetos de abastecimento público e lançamento de efluentes domésticos e industriais, etc. Desta forma, quanto maior
a precisão durante a medição de descarga líquida (vazão), melhor será o processo
de tomada de decisão na área de recursos hídricos e saneamento ambiental.
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DETERMINAÇÃO DA CURVA CHAVE NA BACIA DO RIO NEGRO E SUA
APLICAÇÃO NA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA.
Simone Almeida de Oliveira1
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Luís Coelho de Magalhães Botelho1
Maria da Glória Gonçalves de Melo2
Joecila Santos da Silva2
Eixo: Bacias Hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial.
1 INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos necessitam de um processo de gestão criteriosa no intuito
de resolver os diversos problemas e conflitos gerados pelo crescimento demográfico
e dos tipos de ocupação do solo. Segundo Goes et al. (2007), o monitoramento tem o
objetivo de aprofundar o conhecimento das consequências causadas pela alteração do
meio natural e auxiliar nas escolhas das ferramentas de gestão dos recursos hídricos
de uma determinada bacia.
O monitoramento de recursos hídricos em zonas urbanas constitui-se em
uma técnica fundamental para obtenção de soluções dos problemas ambientais e um
melhor gerenciamento de bacias hidrográficas. Contudo, faz-se necessário um bom
conhecimento dos componentes do ciclo hidrológico urbano e do processo chuva –
vazão para se realizar um planejamento adequado (GOES, et al. 2007).
A medição de vazão é um processo caro, o que impede medições de vazões
muito frequentes. Normalmente a medição de vazão em rios exige uma equipe de
técnicos qualificados e equipamentos como molinete, guincho e barcos. A ANA (2009)
cita como principais métodos de medição de vazão em rios convencional com molinete
hidrométrico, barco ancorado, utilizando-se teodolito, ecobatímetro, molinetes, barco
não ancorado, barco em movimento e acústico, com a utilização de equipamentos de
medição de tecnologia acústica ou Doppler. A escolha do método adequado se dá em
função de diversos fatores, desde o tamanho do rio até a existência de equipamentos
adequados, visto que a curva chave de uma seção de rio pode variar ao longo dos anos
em virtude da erosão e do assoreamento que alteram as características hidráulicas da
seção.
Para a obtenção de séries de vazões a curtos intervalos de tempo, como horários
ou diários, são empregadas as curvas chaves, que permitem transformar as leituras de
níveis das seções fluviométricas em vazões do escoamento fluvial. Diferentes funções
matemáticas podem ser empregadas no ajuste da curva chave (Chevalier, 2004). O
traçado da curva chave exige abundantes medições de vazão no mesmo local, de
maneira a registrar situações de baixas, médias e altas vazões (Collischonn; Dorneles,
1
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2015). A determinação da curva chave permite a realização de monitoramento da
vazão de forma simples e rápida, uma vez que esta equação relaciona a cota do rio
com sua respectiva vazão.
Os dados obtidos pela curva chave podem auxiliar em dois instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos: o Sistema de Informações sobre Recursos
Hídricos e a Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. De acordo com a Política
Nacional de Recursos Hídricos todos os usos que alterarem a quantidade, a qualidade
e o regime existente nos corpos d’água, superficiais ou subterrâneos, estão sujeitos à
outorga (ANA, 2011). A informação é considerada elemento essencial para a tomada
de decisão, sobretudo na área de gestão (ANA, 216).
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é a determinação da curva chave para
a bacia do rio Negro na estação de Serrinha, possibilitando assim identificar o potencial
hídrico e sua utilização na gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Negro.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Caracterizações da área de estudo.
O presente estudo foi realizado em uma área da Bacia Hidrográfica do Rio
Negro, localizada no Estado do Amazonas, um dos maiores afluentes do rio Amazonas,
tem sua origem na Colômbia, faz fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, é o maior
afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, sendo o segundo maior em volume
de água. O rio Negro tem 2.253 quilômetros de extensão, sendo que mais da metade
está localizado no Brasil.
A água escura do rio é consequência da decomposição da matéria orgânica de
pântanos que ficam nos seus arredores e de lama. O rio é uma das grandes atrações
turísticas da região amazônica. Nas proximidades de Manaus, o rio Negro encontrase com o rio Solimões, formando o encontro das águas, onde as águas barrentas do
Solimões não se misturam com as águas do rio Negro. Depois da união dos dois rios
passam a receber o nome de rio Amazonas, em território brasileiro.
2.2 Dados
Os dados utilizados para este trabalho são da estação de Serrinha (14420000),
que pertence a Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), da Agência Nacional de
Águas (ANA), onde foram realizadas medições de descarga líquida pelas equipes de
hidrologia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Foi utilizada a série histórica dos
períodos de fevereiro de 1978 a maio de 2019.
A estação fluviométrica de Serrinha (14420000) está localizada no município de
Santa Isabel do Rio Negro - AM sob as coordenadas 00° 28’ 55’’ de latitude sul e 64° 49’
44’’ de longitude oeste como mostra na (Figura 1) a partir de medições sistemáticas de
vazões correlacionadas com cotas arbitradas no ponto de monitoramento em Serrinha.
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Figura 1- Bacia Hidrográfica do Rio Negro.

Fonte: Adaptado de Moreira (2019).

2.3 Métodos
Os dados foram obtidos foram organizados em planilhas e construída a equação
da curva chave da vazão da bacia para o exutório definido. Para a determinação da
curva chave partindo dos valores de nível da água (h) e da vazão (Q) elas se ajustam
bem a equação 1, que é dada por:
Equação 1: Q= a.(h-h0)b
Onde:
Q é a vazão em m3/s;
h é o nível da água em metros (leitura na régua);
a, b e h0 são constantes para a estação fluviométrica, a serem determinados; h0
corresponde ao valor de h para vazão Q = 0.
Utilizou-se a ferramenta Solver do programa Excel para encontrar os parâmetros
de ajuste a partir dos pares (Q, h) determinando-se a e b e adaptando-se h0 até que se
tenha o melhor ajuste possível, com resultados satisfatórios para o h0=0,20, onde a
variância do ajuste do modelo é determinada pelo coeficiente de determinação R² que
ao se aproximar de 1, representa uma correlação positiva entre as variáveis.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A equação da curva chave encontrada foi Q=444,54. (h-ho)1,8483 conforme (Figura 2),
podendo-se achar os valores de vazão estimados para qualquer dia do mês apenas
com os valores de cota.
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Figura 2 – Curva chave da vazão para a estação fluviométrica Serrinha (14420000), Rio Negro.

Fonte: os autores.

A determinação da curva chave permite a realização de monitoramento da
vazão de forma simples e rápida, uma vez que esta equação relaciona a cota do rio com
sua respectiva vazão. O monitoramento da vazão é um instrumento importante para
o planejamento ambiental de uma bacia hidrográfica, pois permite a quantificação dos
recursos hídricos presentes em um manancial em função do tempo e do espaço. No
entanto, a curva chave de uma seção de rio pode variar ao longo dos anos em virtude
da erosão e do assoreamento que alteram as características hidráulicas da seção.
De acordo com Pereira (2013) que realizou um estudo dos períodos de 1977 a
2012, analisando o comportamento do regime de vazões médias mensais da estação
Serrinha apresentou regime de cheias nos meses de abril a setembro e picos de máximas
nos meses de Junho e Julho, devido o período chuvoso na região. O período de baixas
vazões corresponde aos meses de outubro a março.
O fato das medições utilizadas abrangerem períodos de chuva e estiagem
contribuiu na boa correlação obtida para curva chave, pois para gerar uma curva chave
representativa é necessário medir a vazão do rio em diversas variáveis de vazões,
abrangendo todos os períodos do ano, que foi possível no presente estudo.
Identificou-se a curva chave que foi gerada a partir da regressão polinomial
que apresentou um coeficiente de determinação (R²) de 0,9536 representando uma
correlação positiva para as variáveis analisadas.
Para o Plano de gestão de recursos hídricos da bacia do Rio Negro a curva
chave representa uma ferramenta importante, a fim de possibilitar uma segurança
para o planejamento hídrico, utilização dos recursos baseado nas séries hidrológicas
de longos períodos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo está fundamentado na determinação da curva chave para a
bacia do rio Negro na estação fluviométrica Serrinha, possibilitando assim identificar
o potencial hídrico e a sua utilização na gestão dos recursos hídricos na bacia.
A curva chave encontrada para a estação de Serrinha apresentou resultado
satisfatório, nota-se tal resultado no coeficiente de determinação obtido, em R2 0,9536
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da vazão é explicado pelo modelo. No entanto é necessário realizar regulares medições
de vazão, mesmo após a definição da curva, pois com o passar do tempo podem ocorrer
modificações no leito do rio que podem levar a alteração da área da seção estudada
para coleta de dados e divergindo os valores medidos da descarga líquida com o valor
relacionado entre cota e a vazão.
Para bacias hidrográficas de grandes dimensões, de acesso difícil e com
carência de dados como na bacia do rio Negro, esse tipo de abordagem se constitui
em uma ferramenta essencial para a compreensão não só dos fenômenos hidrológicos,
mas também da sua evolução dinâmica ao longo do tempo, mesmo após a definição
da curva chave é necessário realizar medições de vazões regulares para garantir a
seguridade do plano de gestão da bacia.
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PROGRAMA INTERPRETATIVO PARA GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Letícia Ramires Corrêa1
Eliane Maria Foleto2
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Eixo: Eixo 3-Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
A água pode ser abordada por diferentes dimensões,
sendo elas: socioeconômica, político- institucional, cientifico-tecnológica e ambiental (OLIVEIRA,2008). Tais dimensões salientam a água como essencial a sobrevivência humana e a conservação da biodiversidade, servindo de fio condutor de vida
no planeta. A sua presença e ausência é relevante para a construção da cultura, para o
estabelecimento de populações e em alguns casos determina a ocupação de territórios
(BACCI; PATACA,2008)
A exploração sem limites, compromete a qualidade da água em nosso planeta.
Sendo um indicador de qualidade de ambiente, está vulnerável a contaminação por resíduos liberados pelas atividades industriais, agrícolas e urbanas (FOLETO,2003).
Diante de tal problemática a Intepretação Ambiental a partir de programas interpretativos em áreas protegidas/Unidades de Conservação onde a água é um atributo
marcante na paisagem, busca a formação da autonomia do indivíduo para a tomada
consciente de decisões perante a natureza. Com o objetivo de contribuir com experiências positivas do pensar a água através da interpretação dos processos e formas que
envolve a dinâmica fluvial na bacia hidrográfica do arroio Manuel Alves, discutimos a
relevância de um programa interpretativo da RPPN Estadual MO´Ã como uma estratégia de sensibilização e divulgação da conservação dos recursos hídricos.
A bacia hidrográfica do Arroio Manuel Alves compreende uma área de
3.173,476 ha. Com os manaciais de abastecimento, de lagos usados como balneários,
e açudes para uso nas áreas rurais. Da maior parte da população urbana e rural do
município de Itaara, além de ser fonte de água para os balneários de lazer e açudes nas
áreas rurais. O maior reservatório artificial do municipio, o lago da sede campestre da
SOCEPE (Sociedade Concórdia Caça e Pesca), além de ser utilizado para atividades
de lazer, é responsável pela quase totalidade do abastecimento urbano, realizado
pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)(SCHNEIDER,2010). Nesta
bacia bacia hidrografica, a jusante do lago, esta localizada a RPPN Estadual MO´Ã4, a
Sub-bacia Hidrográfica do Arroio Manoel foi definida como a Zona de amortecimento
da Unidade de Conservação. A RPPN é uma área estratégica para a conservação,
compondo a zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Considerando
as demandas e os desafios de conservação da Zona de Amortecimento da RPPN,
1
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propomos um programa interpretativo na RPPN no âmbito de sensibilizar os visitantes
para a conservação dos recursos hídricos.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização da área
A área da RPPN Estadual MO´Ã situada na área prioritária de conservação do
Estado do Rio Grande do Sul, na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no compõe o
Corredor Ecológico da Quarta Colônia, que consiste em áreas que possuem ecossistemas
florestais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade,
no caso a Mata Atlântica. O corredor liga a Reserva Biológica do Ibicuí Mirim em Itaara
e estende-se até o Parque Estadual da Quarta Colônia que está situado nos municípios
de Agudo e Ibarama, na bacia hidrografia do Rio Jacuí (MARCUZZO, 2013; BRASIL,
2014). E compõe a zona núcleo da RBMA.
Por ser uma área bem drenada, possui uma flora abundante, 277 taxa vegetais
(nativos do Brasil), segundo Ferrarese (2016). Destacamos duas espécies na categoria
criticamente em perigo (CR) , indicando que estão enfrentando um risco extremamente
elevado de extinção na natureza, sendo elasAraucaria angustifolia, e a Oxalis subvillosa.
A RPPN é drenada pelos canais que compõem a bacia Arroio Manuel Alves,
portanto a Sub-Bacia caracteriza-se como a Zona de Amortecimento da RPPN, que é
um dos afluentes do Arroio Grande, integrante da bacia hidrográfica do rio VacacaíMirim, da região hidrográfica do Guaíba. A dinâmica fluvial desta bacia hidrográfica
(Figura 1) é bem peculiar, percorrendo o Rebordo do Planalto, zona de transição, seus
canais possuem fluxo de grande energia, com capacidade e competência de transporte
elevada nas porções de maior inclinação da vertente, o que facilita a ocorrência de
enxurradas em períodos chuvosos (KORMANN et al., 2009).
Figura 1 – Modelo 3D da Bacia do Arroio Manuel Alves com a hipsometria da área.

Fonte: autora,2018
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O Arroio Manuel Alves em época de chuva intensa (como foi o caso
excecional de novembro de 2013 com cerca de 336 mm), mostra-se com grande vazão
(KORMANN,2010) (Figura 18). Em 2014 uma maior concentração de chuvas impediu
a entrada na RPPN Estadual MO’Ã, em função da derrocada de uma ponte construída
pela Prefeitura Municipal de Itaara (FERRARESE, 2016). Moradores do entorno da
propriedade ficaram ilhados depois do rompimento da ponte sobre um canal que
desagua no Arroio Manuel Alves, sendo noticiado em jornais locais (LAMAS,2014)). A
dinâmica fluvial desta bacia hidrográfica é bem peculiar por possuir canais de grande
energia de transporte nas porções de maior inclinação da vertente, o que facilita a
ocorrência de enxurradas em períodos chuvosos (KORMANN et al., 2009). Estas
condições são verificadas nas porções a montante do canal fluvial, que margeiam a
RPPN, onde os vales são encaixadas, em função da declividade, a extensão e os tipos
de usos da área de captação.
2.2 Programa Interpretativo
Atualmente milhares de pessoas procuram nas Unidades de Conservação
momentos de contato com a natureza. E há diversas formas de revelar a essas pessoas o
que está por trás de paisagens utilizando a interpretação para traduzir-se a linguagem
da natureza ao visitante.
Para Freeman Tilden, pioneiro no conceito de Interpretação Ambietal, em
sua obra Interpreting our heritage5 (1957) discute a relevância da interpretação para
alcançar o visitante, assim como a utilização de instrumentos que auxiliam na tradução
da linguagem da natureza para o publico, de forma que o visitante se sinta parte do
meio. Para Tilden (idem, p.38) “Por meio da interpretação, o entendimento; por meio
do entendimento, o apreço; por meio do apreço, a proteção”.
Um programa reúne determinadas práticas para abordar um tema. O grande
desafio é articular para que os resultados do programa emergem de uma interação
dinâmica entre as técnicas (POWELL et al.,2010). Ham (2013) ressalta que os resultados,
como mudança de comportamento, não acontecem instantaneamente. O programa
deve ser planejado e desenvolvido com um resultado a longo prazo. Ao se concentrar
na sensibilização, inúmeras técnicas podem aumentar probabilidade de influenciar
comportamentos específicos. Nos Programas Interpretativos os resultados do público
podem ser influenciados por características pessoais, que por sua vez influencia no
grupo, por isso é importante conhecer as características do público alvo (POWELL
et al., 2009). Compreendemos que os programas interpretativos são relevantes e
promovem uma visão holística dos relacionamentos entre múltiplos fatores que juntos
produzem resultados positivos nos visitantes.
2.3 Metodologia
Os procedimentos metodológicos para este trabalho consistem na definição do
marco teórico a partir da revisão bibliográfica sobre o tema que envolve esta pesquisa;
trabalho de campo, com duas etapas, uma de levantamento em gabinete e outra com
visitas a área; a definição das técnicas a partir do levantamento e definição dos pontos
de acordo com o método IAPI (Indicadores de Atratividade de Pontos Interpretativos).
A definição dos subtemas se deram a partir dos pontos selecionados;

5

Interpretando nosso patrimônio
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2.4 Resultados
Este programa é composto por atividades, dinâmicas e experimentos voltados
a tradução de processos e formas da dinâmica fluvial. Trazendo como exemplo a Bacia
do Arroio Manuel Alves e aspectos desta dinâmica que podem ser observados na área
da RPPN Estadual MO’Ã (FIGURA 2).
Figura 2- Localização da RPPN Estadual MO´Ã na Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica.

Fonte: autores, 2019.

Sensibilizar o visitante para a compreensão dos processos que ocorrem em uma
bacia hidrográfica é uma forme de despertar o interesse em conservar os recursos
hídricos a partir de um contato direto com os elementos da natureza. Neste ponto,
trazemos as abordagens e discussões do tema central do programa, “Aspectos da
Dinâmica Fluvial a partir da RPPN Estadual MO’Ã”.
Foi necessário subdividir o tema geral em subtemas, que articulados entre
si construirão a ideia de um todo ao visitante ao final do programa. Já dizia Tilden
(1957) em um dos princípios da interpretação que seu objetivo não está na informação
mas sim na provocação. Com isso propomos despertar no visitante a necessidade
de descontruir o pensamento cartesiano (visão fragmentada do mundo) e começar a
enxergar a natureza, assim como as soluções para os problemas ambientais, a partir de
uma visão holística (enxergar o mundo como um todo).
O programa conta com um percurso composto por um Centro de Estudos e
Pesquisa Ambientais e a conexão de 8 pontos interpretativos que serão caracterizados
e discutidos. Ainda que não houve a implementação do programa nem a aplicação
das atividades, buscamos discutir os subtemas e propor abordagens que auxiliam na
provocação e na compreensão. Durante o percurso, que possui aproximadamente 500
metros, serão realizadas paradas para desenvolver as atividades propostas (figura
3). O objetivo dela é ligar os pontos dentro da RPPN que podem ser abordados e
relacionados a dinâmica fluvial.
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Figura 3 – Organograma do Programa Interpretativo da RPPN Estadual MO´Ã.

Fonte: Organizado pelos autores, 2019.

Este programa é composto por 17 abordagens sobre os 8 subtemas. O subtema
RPPN é abordado a partir de um Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais MO´Ã
(CEPA MO´Ã) onde seguirá na sua arquitetura e funcionalidades os princípios da
permacultura, este espaço tem por objetivo acolher e dar suporte ao visitante. Este
subtema também é abordado pelo Interprete e um Modelo 3D da RPPN, onde o objetivo
é divulgar e provocar o visitante a conhecer a área. O painel servirá para exibir as
normas de visitação da área. O experimento sobre “o ciclo da água” tem como objetivo
exemplificar a partir de uma bacia com água coberta por papel filme os processos que
envolvem esse subtema, como evapotranspiração, condensação, precipitação, afim
de introduzir o visitante ao tema do programa. O subtema da “Bacia hidrográfica” é
abordado por duas técnicas, a partir de um interprete que contextualizará o visitante
sobre a bacia do Arroio Manuel Alves e suas características, e também através de
um Modelo 3D da bacia, salientando as formas e processos, afim de que o visitante
compreende a relevância do planejamento e da conservação de áreas. O subtema
de Planície de inundação será abordado pelo interprete que utilizará a história das
inundações no Rio Nilo para o visitante compreender que este é um processo natural e
importante na dinâmica fluvial. O subtema sobre os tipos de leito tem como abordagem
um painel que exemplifica os tipos de leito e o interprete conta uma lenda sobre o rio,
o objetivo é que o visitante compreenda que há tipos de leito e que o canal de água
possui uma dinâmica natural. O subtema sobre transporte e competência terá como
abordagem uma experiência de primeira mão, que consiste no visitante realizar uma
dinâmica que envolve o transporte de uma rocha por alguns metros para compreender
o trabalho que o arroio realiza durante seu escoamento. Para o subtema de mata
ciliar utilizamos duas abordagens, uma maquete que representa a importância da
cobertura vegetal para a infiltração e redução da erosão e assoreamento dos canais e
um painel que representa a condução da água pelas águas, destacando a importância
da vegetação para a água. Para o subtema de sedimentação e abrasão utilizamos a
abordagem a partir do interprete e de uma dinâmica que consiste em uma busca por
uma rocha quadrada, para que o visitante perceba que não há rocha quadrada em
função do processo de abrasão que ocorre.
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As atividades propostas assim como a abordagem que cada uma delas compõe
um Programa Interpretativo da RPPN Estadual MO´Ã que busca a divulgação e
sensibilização dos visitantes para provoca-los a pensar a conservação dos recursos
hídricos a partir da experiência da visitação na área da RPPN.
Buscamos resgatar as experiências de primeira mão, que segundo Tilden (1957)
são experiência em que o visitante não é apenas um mero espectador, ele participa da
atividade e abordagens que aproxime o visitante dos subtemas e que eles possam levar
para vida deles, dando significado as experiências vividas com intuito de que desperta
um sentimento de pertencimento e de acolhimento e assim de cuidado e conservação
da natureza.
Com a aplicação do programa, o tema água é abordado partir de diversas
perspectivas educacionais. Abarcando as discussões em relação à crise socioambiental
atual, buscamos sempre a construção de uma nova postura diante da água. Para
Bacci&Pataca (2008) as discussões sobre a água devem abordar as dimensões espacial
e temporal, considerando o tempo geológico e a história humana e buscando articular
o conhecimento sobre a natureza.
Durante as atividades, buscamos aproximar o público da realidade ambiental
do município de Itaara. Callai (1999) salienta que na vida sabe-se e admira-se “coisas”
do mundo, de cidades distantes e não se conhece o lugar que se vive, que se está
inserido. Por isso aproximar os indivíduos da realidade local e discutir seus problemas
socioambientais a partir das atividades, é de extrema relevância. Para Braga et al.
(2003) é necessário educar para o ambiente a partir de ações locais de sensibilização
e da conscientização dos indivíduos para a inserção no processo de construção de
uma nova sociedade com soluções para os conflitos socioambientais que permeiam o
planeta, e a água é uma questão primordial para tal discussão.
Para a avaliação do programa o visitante será submetido a um inquérito antes
e outro depois de participar das atividades, para a realização de uma comparação das
respostas afim de verificar os efeitos do programa. O inquérito será composto por
questões relacionadas aos subtemas.
O programa busca, a partir da interpretação ambiental, uma visão integrada e
contextualizada do tema água para a construção da autonomia do indivíduo no uso
sustentável deste recurso.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa interpretativo busca a formação da autonomia do indivíduo para a
tomada consciente de decisões perante a natureza, a partir da sensibilização que o contato com a natureza mediado por técnicas interpretativas proporciona. Com esta pesquisa buscamos contribuir com experiências positivas do pensar a água que permitam
a transmissão de uma nova visão sobre este recurso. Ao propor este programa, buscamos superar a racionalidade meramente instrumental e economicista que deu origem
às crises ambiental e social em que vivemos. O programa assume um compromisso em
colaborar, articulando as questões da comunidade com as demais escalas de controle
e organização da sociedade, para a construção de cenários futuros, ambientalmente
mais sustentáveis e socialmente mais justos. Salientamos a carência na área da interpretação ambiental em áreas protegidas, em relação a abordar temas como dinâmica
fluvial, na busca para a sensibilização para o uso adequado dos recursos hídricos. Este
tema está na maioria das vezes diluídos em demais programas e não sendo utilizado
com tema principal, como abordamos nesta pesquisa. Concluímos que a RPPN estadual MO´Ã é um espaço importante para se desenvolver atividades de interpretação
ambiental, principalmente para abordar os processos e formas que ocorrem na bacia
do arroio Manuel Alves, afim de sensibilizar os visitantes para pensar o uso consciente
da água e gerir da melhor forma esse recurso.
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Avaliação hidromorfológica: uma experiência nos rios do
município de Guimarães (noroeste de Portugal)
Francisco Costa1
António Vieira2
António Bento-Gonçalves3
Eixo: 3. Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1. INTRODUÇÃO
Os resultados prévios obtidos nos relatórios “Caraterização e análise geográfica
dos cursos de água do município de Guimarães” e “Metodologias para a caraterização
e análise hidromorfológica dos cursos de água do Município de Guimarães” (Vieira,
Costa e Bento-Gonçalves, 2016 e 2017), elaborados no âmbito de um protocolo com
o município de Guimarães, constituíram o ponto de partida para a realização do
presente trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento
do Território da Universidade do Minho (CEGOT-UMinho).
As linhas de água em Guimarães apresentam, de um modo geral, um
escoamento fluvial dificultado pelo baixo declive médio longitudinal, o que, associado
à existência de obstáculos na linha de água compromete e incrementa a suscetibilidade
de ocorrência de inundações. Paralelamente, a existência de obstáculos na linha de
água interfere, entre outros, na fragmentação e redução de habitats, comprometendo
por exemplo a migração piscícola, mas essencialmente, o fluxo de sedimentos. São
reduzidas as experiências de requalificação fluvial nos principais cursos de água no
Município de Guimarães, cingindo-se a casos isolados conduzidos pela Autarquia e
que não tiveram continuidade, nem foram sujeitos a monitorização (Costa, 2013).
Desde 2015, um grupo de investigadores do CEGOT tem vindo a colaborar com
o município de Guimarães no desenvolvimento de trabalhos sobre a rede hidrográfica
existente no território do município. Numa primeira fase, entre 2015 e 2016, realizámos a
caraterização física, o levantamento de informação toponímica e produção e atualização
da informação geográfica digital correspondente. Consequentemente, passámos para
uma segunda fase, entre 2017 e 2018 e desenvolvemos uma metodologia de intervenção
para implementar ao longo dos principais cursos de água do Município de Guimarães,
em locais identificados com maiores problemas de ordem hidrológica, ambiental e
paisagística. Neste trabalho, apresentamos os resultados obtidos, com exemplos do rio
Selho, já que este curso de água se encontra quase na sua totalidade no município de
Guimarães.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O processo de restauro fluvial
Os conceitos de intervenção abrangem o processo de restauro, como sendo
o retorno de um ecossistema a uma situação próxima do estado anterior a uma
perturbação exógena, bem como outras como a mitigação, recuperação ou reabilitação,
tendo como objetivos a minimização de impactes ambientais ou a adaptação a usos
alternativos (Amorim, 2005). Existem diferentes tipos de trabalhos que geralmente
são levados a cabo para o melhoramento das condições de escoamento das águas,
podendo considerar-se diferentes técnicas e objetivos de intervenção (Amorim, 2005):
- os trabalhos de manutenção, de caracter preventivo, compreendem um
conjunto de trabalhos destinados à limpeza do curso de água da vegetação
invasora, das árvores caídas, dos resíduos, das obstruções e assoreamentos
que impedem o escoamento ou dificultam o acesso ao rio. A manutenção
representa um complemento indissociável de um processo integrado de
recuperação e restauro de cursos de água;
- os trabalhos extraordinários, de carácter corretivo, que consistem num
conjunto de alterações efetuadas sobre os troços de cursos de água para
melhorar as suas condições de escoamento, como sejam a regularização,
retificação, canalização, etc.
Este complexo de objetivos implica que as intervenções nas linhas de água sejam
pensadas e conduzidas considerando a diversidade das situações ocorrentes ao longo
do traçado, em particular a diferente sensibilidade dos usos marginais, assim como o
imperativo de preservação da diversidade morfológica, ecológica e hidráulica de cada
local (Fernandes e Cruz, 2011).
2.2 O municipal de Guimarães no contexto da bacia do rio Ave
Localizado no noroeste Português, o concelho de Guimarães pertence,
administrativamente, à Região Norte (NUTs II), ao Ave (NUTs III) e ao distrito de
Braga. Guimarães é sede de município com 242,85 km² de área, 159 577 habitantes
(2011) e fica totalmente integrado na bacia hidrográfica do rio Ave. Destacamos as
principais sub-bacias do município, nomeadamente: rio Ave, rio Pele, rio Pelhe, rio
Pequeno, rio Selho, rio Vizela, rio da Veiga, rio das Pontes, rio de Agrela e regato de
Nespereira (figura 1).
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Figura 1 - Sub-bacias do Ave no concelho de Guimarães. Fonte: Instituto Geográfico
Português.

2.3 Levantamento da informação, consulta de fontes documentais primárias e
cartografia associada
Os trabalhos de pesquisa e análise bibliográfica e documental, bem como o
trabalho de campo, decorreram entre setembro e dezembro de 2015.
Para a identificação dos cursos de água do concelho de Guimarães, consultamos
cerca de seis mil processos no arquivo histórico da Agência Portuguesa do Ambiente.
A partir dos dados extraídos, produzimos informação relativa aos cursos de água
existentes, as respetivas sub-bacias hidrográficas e a sua localização. A partir de uma
profunda leitura cartográfica sobre o concelho, com base em cartas de diferentes
épocas (anos oitenta, setenta e cinquenta), identificamos os principais cursos de água e
respetiva designação. Recorremos ainda a outras fontes cartográficas, nomeadamente
cartografia antiga e bases de dados geográficas com referências toponímicas, produzidas
por diversos serviços públicos. O levantamento toponímico permitiu identificar 354
designações relativas aos cursos de água no município de Guimarães. Deste total, 285
foram georreferenciados, sendo que os restantes implicam aprofundado trabalho de
campo que ainda não foi terminado.
Procedemos a uma atualização do índice hidrográfico e classificação decimal
dos cursos de água, tendo por base os relatórios desenvolvidos pela Direcção-Geral
dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (1981). A classificação decimal foi
estabelecida sobre uma carta à escala 1:250 000 e permitiu a classificação de todos os
cursos de água cujas bacias hidrográficas apresentem área superior ou igual a 4 km2.
O código da classificação decimal cumpre 3 tipos de funções distintas, que impõem
condicionantes à sua estrutura:
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- identificação: de forma a permitir uma identificação inequívoca do curso
de água, o código é único;
- localização topológica: a posição relativa de cada afluente relativamente
ao curso de água ao qual aflui é dada pela utilização de números pares aos
que se desenvolvem á direita e de números impares aos que se desenvolvem
à esquerda;
- classificação: a estrutura hierárquica do código decimal permite avaliar a
importância relativa de cada curso de água.
A partir da análise e tratamento dos dados referidos, a informação de caráter
geográfico extraída foi integrada na base de dados espacial dos cursos de água do
concelho de Guimarães.
2.4 Inventariação e tipologia dos cursos de água
Para a elaboração da tipologia dos cursos de água do concelho de Guimarães, tivemos
em consideração o conjunto de variáveis, descritas no documento “Tipologia de
Rios em Portugal Continental no Âmbito da Implementação da Directiva-Quadro da
Água – I – Caracterização Abiótica (INAG, I.P., 2008)” e trabalhos desenvolvidos por
equipas nacionais e internacionais (Environmental Agency, 2003; Gurnell e Shuker,
2011): dimensão da área de drenagem; hierarquização segundo Strahler (1964);
altitude;declives; uso do solo (urbano e rural). A partir destas variáveis definimos a
tipologia e critérios específicos, que apresentamos na tabela I.
Tabela I. Tipologia dos cursos de água.

Após ser definida a tipologia dos cursos de água, procedemos à avaliação das
influências antrópicas sobre os elementos hidrológicos através do levantamento e
sistematização das infraestruturas e transformações implementadas, nas margens do
leito principal do rio Ave, do rio Selho e do rio Vizela e da ribeira de Couros, apesar da
sua implantação na área urbanizada da cidade de Guimarães. O trabalho desenvolvido
compreendeu um reconhecimento inicial das tipologias de margens e infraestruturas
antrópicas a partir de análise de cartografia, fotografia aérea e ortofotografia, ao qual se
sucedeu um levantamento de campo pormenorizado. Definimos a seguinte tipologia
(Figura 2):

- natural: margens isentas de infraestruturas antrópicas (muros, edifícios
ou outra edificação perturbadora do fluxo hidrológico), ocupadas por
vegetação, solo ou rocha;
- antropizada: margens intervencionadas pelo Homem, com construção
de muros de pedra ou de outro material, de edifícios ou de outras estruturas
antrópicas (pontes, diques, entre outras);
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- canalizada: leito totalmente canalizado, com manilhas ou com estrutura
construída para o efeito, ou com o fundo e margens impermeabilizadas;
- canal artificial: canal construído.
Figura Tipologia das margens dos cursos de água no concelho de Guimarães
Localizámos e identificámos as seguintes Infraestruturas: barragem, dique, edifício no
leito, espelho de água artificial, ponte e viaduto (Figura 3).

Figura 3 - Tipologia das infraestruturas implementadas nos cursos de água no concelho
de Guimarães.
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No caso do rio Selho identificamos vários elementos capazes de interferir na
dinâmica fluvial através da perturbação do escoamento normal e eficaz das águas
que drena. Registámos 67 ocorrências, correspondentes a: 22 diques, com dimensões
variáveis e diferente grau de interferência na dinâmica fluvial. Estes aproveitamentos
hidráulicos apresentam infraestruturas simples, de pedra ou cimento; com utilizações
associadas à rega e à laboração de moinhos e aproveitamento hidroelétrico. 42
pontes, algumas sem interferência direta sobre o leito, outras constituindo barreiras
à dinâmica fluvial, pela edificação dos pilares no próprio leito; 2 viadutos, relativos à
passagem de autoestrada e via de acesso sobre o rio; 1 edifício edificado no próprio
leito, correspondente a instalação de produção de energia.
2.4 O sistema RHS e a avaliação hidromorfológica
Depois da primeira fase da investigação, iniciamos a segunda fase de trabalhos com os
seguintes objetivos:
- caraterizar os cursos de água do ponto de vista hidromorfológico;
- avaliar a vulnerabilidade e o estado de conservação em áreas degradadas,
com base no método “River Habitat Survey” (RHS);
- definir transectos com necessidade de gestão, ao nível da intervenção e
da requalificação.
O sistema RHS é um método utilizado na avaliação das características físicas
e qualidade dos habitats dos recursos hídricos e foi desenvolvido para ajudar na
conservação e reabilitação dos habitats ribeirinhos. Em Portugal, a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), desenvolveu parcerias no sentido de adotar e adaptar o RHS
como método de caracterização morfológica dos rios. A sua aplicação tem em conta a
necessidade de caracterizar as áreas de intervenção do ponto de vista hidromorfológico
de modo a introduzir medidas corretoras tendentes a requalificar troços e habitats
degradados e a incrementar a biodiversidade local (Medeiros, 2011).
O RHS permite avaliar a estrutura física de linhas de água e rios, baseado num
troço de amostragem standard de 500 metros, ao longo dos quais são avaliadas as
características do canal e da faixa riparia (Medeiros, 2011). O índice é composto por
dois indicadores e informações recolhidas por fichas de trabalho de campo que incluem
inclui observações do substrato, escoamento, erosão e depósitos no leito, estrutura
do coberto vegetal das margens, e usos do solo nas áreas imediatamente adjacentes
a estas.A observação nas campanhas de campo é realizada em 10 “spot-checks”,
uniformemente distribuídos nos 500 metros (Figura 4) , combinados com um resumo
do “varrimento” daquela extensão (Raven et al., 2002) e sintetizados numa ficha de
caracterização dividida em 18 secções a preencher para cada transecto (Environment
Agency, 2003).
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Figura 4 – Esquema das dimensões de análise a considerar nos pontos de amostragem.

Fonte: Environment Agency, 2003.

A metodologia do RHS assenta na comparação dos transectos através do uso de
dois índices de qualidade:
- o “Habitat Quality Assessment” (HQA) - constitui um sistema de
pontuação baseado nas características relevantes para a biodiversidade e é
utilizado para comparar rios do mesmo tipo, podendo os resultados obtidos
servir de referência para quantificar a melhoria ou a degradação do habitat e
assim servir para antecipar os efeitos de intervenções previstas;
- o “Human Modification Score” (HMS) - quantifica o grau de alteração
dos rios devido à intervenção humana, com base em várias características
do canal. A pontuação obtida no HMS está associada a diferentes categorias
de grau de alteração, consequência de determinadas intervenções nos leitos
e margens dos cursos de água (Medeiros, 2011).
A amostragem dos transectos baseia-se na recolha de amostras sistemáticas
representativas dos cursos de água com problemas ao nível do escoamento e da
degradação física (Medeiros, 2011). Com base no reconhecimento efetuado em saídas
de campo e contactos estabelecidos com instituições locais e municipais, foram
selecionados os troços que serviram como amostras dos cursos de água. Realizamos
13 transectos, tendo por base fundamental os critérios definidos por um protocolo de
segurança. Foram abrangidas as três sub-bacias principais de Guimarães - rio Ave, rio
Selho e ribeira de Nespereira (Figura 5). Os troços amostrados incluem áreas com usos
que revelam alterações decorrentes da pressão urbana e/ou associadas à exploração
agrícola, pecuária e florestal, bem como áreas ocupadas essencialmente por vegetação
semi-natural.
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Figura 5 – Localização dos transectos avaliados.

O método de recolha de informação teve por base o formulário RHS e foi
concebido de forma a ser robusto e associado a uma boa base de dados e a um sistema
de informação geográfica que permita sustentar medidas de gestão, de informação ao
público e futuras intervenções (Jeffers, 1998).
Permitindo quantificar o grau de alteração dos rios devido à intervenção
humana., o “Human Modification Score” (HMS) prevê as consequências de
determinadas intervenções realizadas no interior das estruturas de leitos e margens
dos cursos de água. A pontuação obtida no HMS é posteriormente transformada numa
escala cujos valores variam entre 0 (pristino) até 5 (modificação severa) mediante o
grau de alteração. O “Habitat Quality Assessment” (HQA) constitui um sistema de
pontuação baseado nas características relevantes para a biodiversidade e é utilizado
para comparar rios do mesmo tipo (Medeiros, 2011). Os dois índices de qualidade HQA e HMS - foram aplicados aos transectos amostrados com recurso ao software
Rapid 2017 disponibilizado pelo Centre for Ecology & Hydrology (Tabela II).
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Tabela II – Resultados obtidos nos índices HQA e HMS.

TRANSECTOS
HSM	HQA
Os valores de HQA obtidos variaram entre 34 e 66, enquanto os valores de HMS
concentram-se entre 3 e 5. Os treze transectos apresentam elevados índices de HMS
refletindo a intensa influência da ação antrópica na alteração dos referidos habitats
ribeirinhos através da artificialização do leito e a ocupação urbana das margens. Esta
situação é severa em todo o rio Selho e menos intensa no rio Ave. A diversidade das
características é influenciada pela variação natural e ainda pela extensão da intervenção
humana tanto no canal como nos terrenos adjacentes. Em relação à avaliação do HQA
obtivemos resultados que refletem a progressiva degradação da biodiversidade e
desaparecimento de vegetação existente ao longo do leito, resultado do nível de
modificação elevado.
Tendo em conta os resultados apresentados podemos apontar os principais
problemas que atualmente afetam a qualidade hidromorfológica dos transectos
analisados no rio Ave, rio Selho e ribeira de Nespereira, bem como apontar os fatores
que estão na sua origem (Tabela III).
Tabela III – Quadro síntese dos problemas detetados por transecto.
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Os resultados obtidos refletem nos indicadores HSM e HQA, anteriormente
referidos. A identificação e localização dos problemas detetados, bem como as medidas
de intervenção propostas, foram elaborados para cada segmento e representados na
cartografia de pormenor e tabelas associadas. Apresentamos o exemplo do transecto 4
no rio Selho (Figura 6 e Tabela IV).
Figura 6 - Principais problemas detetados no transecto 4 no Rio Selho.

Tabela IV. Medidas de intervenção propostas para o transecto 4 no Rio Selho.
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Depois dos trabalhos desta segunda fase que terminaram em final de
2018, começámos um novo projeto com o Laboratório da Paisagem de Guimarães,
denominado “Inventariação e avaliação ambiental de obstáculos no rio Selho para a
decisão de remoção e valorização da linha de água”. A realização deste projeto de
investigação envolve a identificação, caracterização e avaliação ambiental de estruturas
físicas constituídos como obstáculos nas linhas de água e é encarado como uma das
soluções primordiais para a reabilitação hidromorfológica, nomeadamente por via da
diminuição do assoreamento e por sua vez o incremento da boa continuidade fluvial
que a remoção de obstáculos possa provocar.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para fazer o diagnóstico e avaliar a hidromorfologia fluvial dos transectos
previamente definidos, realizámos um exaustivo trabalho preliminar de investigação,
a partir do qual seguimos para trabalhos de campo que teve em conta:
- os principais estratos de vegetação, seu estado de conservação, grau de
desenvolvimento, funções e problemas que a afetam;
- a identificação dos elementos, que pela sua localização, prejudicam o
escoamento das águas, como árvores mortas e espécies infestantes;
- o estado de conservação das margens, taludes e muros de suporte;
- a existência de lixos e materiais acumulados, bem como de eventuais
fontes poluidoras.
O assoreamento excessivo dos cursos de água, as alterações morfométricas
com relevo no estrangulamento e retificação no canal e nas margens e a destruição
massiva da galeria ripícola são os processos mais significativos identificados nos
transectos analisados. Após a avaliação hidromorfológica e a definição das medidas
de intervenção, o próximo passo consiste na elaboração de projetos de restauro
adequados à escala dos problemas identificados. As ações de restauro que iremos
apresentar devem ter como objetivo prioritário a recuperação da morfologia fluvial
e do leito de cheia, a estabilização dos taludes das margens restabelecendo, assim, o
regime hidrológico natural, pois este é o facto determinante da sucessão dinâmica da
floresta ripícola.
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Eixo: Bacias hidrográficas como categoria de análise e gestão territorial
1 INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos são estratégicos para a sobrevivência e desenvolvimento
das populações, porém, graças ao avanço desordenado das atividades antrópicas
dentro dos limites das bacias hidrográficas, os corpos d’água encontram-se em intenso
processo de degradação. No Brasil, a Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 considera
as bacias hidrográficas como unidades de gestão dos recursos hídricos, ou seja,
unidades territoriais que serão utilizadas para a implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (BRASIL, 1997).
Assim, a partir do conhecimento das características e da realidade das bacias
hidrográficas é possível elaborar planejamentos territoriais que busquem orientar a
realização das atividades humanas evitando ou minimizando problemas socioambientais
e possibilitando a preservação ambiental. Diante disso, o monitoramento da qualidade
da água pode ser considerado uma ferramenta fundamental para o planejamento e
gestão dos recursos hídricos, pois será responsável por acompanhar a qualidade dos
ecossistemas aquáticos e o progresso das atividades antrópicas.
O presente trabalho teve como objetivo analisar a relação entre o uso e ocupação
do solo e o Índice de Qualidade da Água (IQA) da microbacia hidrográfica do Córrego
Duas Barras localizada no município de Itabira-MG a fim de se avaliar as alterações no
uso e ocupação do solo na bacia que condicionam a qualidade da água em seus cursos
hídricos.
2 DESENVOLVIMENTO
Os recursos hídricos são utilizados pelo homem para fins diversos, como
abastecimento de água, esgotamento sanitário, produção de energia, agricultura,
pecuária, indústrias, entre outros. Porém, a ocupação desordenada do solo e o uso
inadequado da água tem gerado complexos problemas ambientais como movimentações
de massa (erosões, deslizamentos, assoreamento), enchentes e contaminações, por
exemplo, contribuindo para a degradação do recurso.
1
2
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A qualidade da água de uma determinada região dependerá diretamente do
tipo de uso e ocupação da bacia hidrográfica e também do cumprimento das legislações
ambientais relacionadas ao restabelecimento e proteção de áreas de vegetação nativa.
Na década de 1960, por meio da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, o governo brasileiro instituiu o Código Florestal Brasileiro que prevaleceu até
ser substituído pela Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, uma vez que ele
não atendia as novas realidades vividas pelo país. Esta legislação estabelece as faixas
territoriais a serem protegidas para conservação dos recursos naturais, preservação da
biodiversidade e minimização dos impactos decorrentes do uso inadequado dessas
áreas (BELLINI et al., 2014).
No Código Florestal, as Áreas de Preservação Ambiental são áreas protegidas
que possuem funções ambientais, como, preservar os recursos hídricos, o solo, assegurar
o bem-estar das populações, entre outras. Esta legislação contempla diferentes tipos de
áreas de preservação permanente, por exemplo: faixas marginais de qualquer curso
d’água natural, perene ou não; áreas no entorno de lagos ou lagoas naturais; nascentes
e olhos d’água, entre outras (BRASIL, 2012).
No Código Florestal são estabelecidas as faixas mínimas que devem ser
preservadas nas áreas adjacentes aos cursos d’água, conforme apresentado no Quadro1.
Já para as nascentes, a determinação é diferente, sendo empregado um raio mínimo de
proteção de 50 metros.
Quadro1: Faixas marginais de cursos d’água

Fonte: Adaptado de Brasil (2012)

As intervenções em APP são autorizadas quando se trata de serviços de utilidade
pública, sendo permitido o acesso de pessoas nestas áreas apenas para obtenção de
água e realização de atividades de baixo impacto ambiental conforme estabelecido na
lei (BRASIL, 2012).
Diante da inter-relação e interdependência entre o uso do solo, a vegetação ciliar
e a qualidade da água é fundamental que haja o planejamento das diversas atividades
humanas e o acompanhamento dos efeitos destas sobre o meio ambiente.
Uma ferramenta de grande importância na gestão dos recursos hídricos é o
monitoramento da qualidade da água, visto que é responsável por acompanhar a
qualidade dos ecossistemas aquáticos e o progresso das atividades antrópicas. Para
tanto, são realizadas inúmeras análises físicas e químicas que geram um expressivo
volume de dados.
Neste contexto, desde 1975 foi adotado no país o Índice de Qualidade da Água
(IQA), a fim de compilar os resultados e simplificar a avaliação dos dados obtidos
durante a realização dos monitoramentos dos cursos hídricos. Atualmente é o principal
índice de qualidade da água utilizado no país (BRASIL, 2019).
O IQA foi criado visando resumir os nove parâmetros analisados (oxigênio
dissolvido (OD), temperatura, turbidez, potencial hidrogeniônico (pH), nitrato total,
fósforo total, coliformes termotolerantes, sólidos totais (ST) e demanda bioquímica de
oxigênio (DBO5,20)) em um único número, possibilitando assim a realização de uma
análise da evolução da qualidade da água durante o tempo, facilitando a interpretação
de extensas listas de variáveis ou indicadores (GASTALDINI & SOUZA, 1994 apud
AYRES, 2007).
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Entretanto, ressalta-se que os resultados obtidos pelo IQA são limitados, pois
alguns parâmetros importantes para o abastecimento público não são considerados,
como substâncias tóxicas orgânicas e inorgânicas, patógenos, entre outros (BRASIL,
2018).
Por fim, a fim de auxiliar o gerenciamento e proteção dos recursos ambientais,
as técnicas de sensoriamento remoto apresentam-se como uma ferramenta eficiente e
precisa para o monitoramento e avaliação das condições do ambiente. A obtenção de
mapas temáticos pode ser realizada por meio do uso de diversos softwares que auxiliam
no tratamento de imagens de satélites, permitindo a realização da classificação temática
dos objetos identificados, tendo como produtos, por exemplo, mapas temáticos que
permitem diagnósticos eficientes da área de estudo, evidenciando áreas de vegetação,
uso do solo, rede de drenagem, áreas de preservação permanente, entre outros
(SAUSEN, 2017).
3 METODOLOGIA
3.1 Localização e caracterização da área de estudo
Localizado na região centro-sul do estado de Minas Gerais, latitude 19º 37’ 09”
S, longitude: 43º 13’ 37” W, o município de Itabira está distante 100 km da capital
Belo Horizonte (Figura 1). Itabira apresenta 1.253,704 km² de área e uma população
estimada em 119.186 habitantes (IBGE, 2019). Situa-se em uma região de transição entre
os biomas do Cerrado e Mata Atlântica, o que favorece a riqueza de biodiversidade na
região. E, em relação ao clima, enquadra-se no tipo Cwa, pois apresenta duas estações
bem definidas, uma fria e seca e outra quente e chuvosa (FIP, 2015).
O município está localizado na área de contribuição das bacias hidrográficas
do Rio Piracicaba e Santo Antônio que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Itabira integra as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH)
DO2 e DO3 e ambas possuem comitês de bacia (CONSÓRCIO ECOPLAN - LUME,
2010).
A captação de água bruta para abastecimento público municipal ocorre nos
sistemas Pureza (Córrego do Candidópolis e Rio do Peixe), Gatos (Córrego Pai João
e Duas Barras) e Pará (Córrego Água Santa). O Sistema Gatos é responsável por
aproximadamente 25% do abastecimento de água do município (ENGECORPS, 2015).
Figura 1: Localização do município de Itabira-MG

Fonte: Autores (2019)
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3.2 Metodologia
Este estudo consistiu na realização de um estudo de caso da microbacia do
Córrego Duas Barras, Itabira/MG, utilizando técnicas de geoprocessamento e o SIG
ArcGis® para georreferenciar, delimitar, identificar e quantificar as classes de uso e
ocupação das feições. Também foi realizado o monitoramento da qualidade da água
na área de estudo, com a elaboração de mapas com os Índices da Qualidade da Água
(IQA) da região, para o período compreendido entre setembro de 2017 e maio de 2018.
O trabalho foi dividido em etapas: definição do limite da bacia; identificação e
delimitação das classes de uso e ocupação das feições no softwareArcGis®; determinação
das áreas de APP nas margens dos cursos d’água e no entorno das nascentes da
microbacia conforme estabelecido na Lei n° 12.651; realização de análise do uso do
solo na área da microbacia e, especificamente, nas APP; elaboração de mapas com
os IQA e análise. A partir da análise visual da área e prévio conhecimento da região,
definiu-se nove classes de uso e ocupação do solo, conforme especificação apresentada
na Tabela 1.
Tabela 1: Classes de uso e ocupação do solo

Fonte: Autores (2019)

O reconhecimento das classes deu-se por análise visual da imagem obtida no
Google Earth e, utilizando o ArcGis®, criou-se polígonos para representação das feições
por meio da digitalização em tela. As classes foram determinadas na tabela de atributos
e os dados organizados em uma geodatabase. A partir dos dados, foi calculada a área
da bacia bem como a área de cada classe de uso. (Tabela 3).
Dispondo da base de dados dos rios da microbacia, utilizou-se no ArcGis® a
ferramenta buffer para delimitar as APP das faixas marginais dos rios, estabelecendose 30 metros a partir das margens e 50 metros de raio para o entorno das nascentes. As
áreas enconram-se na Tabela 3.
Para a mensuração do IQA da microbacia do Córrego Duas Barras foi utilizada
a ferramenta Calculadora de IQA disponível no sítio eletrônico do IGAM, onde
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foram inseridos os seguintes parâmetros: OD, temperatura, altitude, coliformes
termotolerantes, pH, DBO, nitrato, fósforo total, turbidez e ST que foram obtidos no
estudo “Avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos da microbacia do
Córrego Duas Barras”.
Em seguida, os resultados obtidos foram organizados em uma tabela (tabela
6) ea classificação da qualidade da água foi realizada de acordo as informações
disponibilizadas pelo Portal da Qualidade das Águas, da Agência Nacional das Águas
(ANA) (BRASIL, 2018), seguindo as faixas adotadas no estado de Minas Gerais (Tabela
2).
Tabela 2: Classificação dos cursos d’água a partir dos resultados de IQA

Fonte: Adaptado de BRASIL (2018)

Por fim, a partir dos dados obtidos foram gerados mapas temáticos, gráficos e
tabelas da região da microbacia Córrego Duas Barras e de sua APP, além de mapas de
IQA, conforme será apresentado na próxima seção.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Uso e ocupação do solo da microbacia do Córrego Duas Barras
A partir do tratamento dos dados foi possível a geração mapas temáticos que
representam a distribuição das diferentes classes de uso do solo na região da microbacia
Córrego Duas Barras como apresentado na Figura 3.
A microbacia apresenta 56,4 Km2 de área. Deste total, 7,3 Km2 são consideradas
áreas de APP ao longo dos cursos d’água e no entorno das nascentes, representando
12,93 % do total. A Tabela 3 apresenta as áreas de cada classe de uso da microbacia e
das APP.
Foi observado que as regiões classificadas como solo exposto são possivelmente
resultantes de atividades antrópicas como a supressão da vegetação (que gera erosões),
escavação mecânica e movimentação de solo.
Já as áreas de pastagem não necessariamente representam áreas de pecuária,
mas também vegetação rasteira (gramíneas) e campo sujo, que não se enquadrariam
na classe vegetação. Elas ocupam aproximadamente 20% da área total, e comumente
são utilizadas para atividades de pecuária, situação que provoca a compactação do
solo, favorecendo também o surgimento e desenvolvimento de erosões, diminuição da
infiltração da água e conseqüente redução da fertilidade.
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Figura 3: Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Microbacia Córrego Duas Barras

Fonte: Autores (2019)

Tabela 3: Classes de uso e respectivas áreas

Fonte: Autores (2018)

A região da microbacia possui alta concentração de linhas de transmissão de
energia elétrica, ocasionando a supressão da vegetação para instalação e manutenção
na faixa do trajeto das redes. Essa classe representa 4,67% do território em estudo e são
destinadas à utilidade pública, optou-se por estratificá-la por ser uma área que possui
restrições em seu uso, assim são áreas que não poderia, por exemplo, ser revegetada
por espécies nativas de grande e pequeno porte visando um aumento da infiltração da
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água no solo e uma redução do escoamento superficial e conseqüentemente do aporte
de sedimentos nos rios da bacia.
A classe silvicultura é a segunda de maior representatividade dentro da
microbacia, visto que ela ocupa aproximadamente 21% do local. As vegetações
conhecidas desta classe são pinus e eucaliptos, sendo estas monoculturas comumente
encontradas na região.
Itabira possui como principal fonte de receita a atividade mineradora, que ocupa
uma grande extensão territorial do município. Na região de estudo, esta atividade
representa cerca de 8% do seu território e está localizada em um de seus extremos,
conforme ilustrado na figura 4.
4.2 Uso e ocupação do solo nas APP da microbacia do Córrego Duas Barras
Na figura 4 é possível visualizar a disposição geográfica dos cursos d’água, as
possíveis localizações das nascentes, as APP bem como suas classes de uso e ocupação
que foram extraídas da microbacia.
A partir das informações da Tabela 3 constatou-se que aproximadamente 60% da
APP apresenta intervenções antrópicas, apontando para usos inadequados da área que
deveria ser protegida. Entre as atividades que estão colaborando para a irregularidade
destacam-se as classes de pastagem, silvicultura, áreas antropizadas e solo exposto.
Ressaltando que estes usos não são enquadrados como utilidade pública ou interesse
social, por isso não deveriam ser executados nessas faixas. Ressalta-se que nas áreas
antropizadas da região de APP existem o aterro municipal e um matadouro, que são
empreendimentos com alto potencial poluidor. Observou-se que não houve presença
da classe Afloramento de Rocha neste mapa, pois sua localização estava situada fora
dos limites das APP e manteve a predominância das classes dominantes: vegetação e
silvicultura.
Figura 4: Uso e Ocupação da APP Córrego Duas Barras

Fonte: Autores (2018)
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Mesmo em pequena concentração (0,64%) as áreas antropizadas encontram-se
dentro das APP, o que não deveria ocorrer, pois existem legislações específicas que
asseguram as distâncias mínimas que devem ser respeitadas para a implantação destes
empreendimentos.
Por meio dos dados obtidos e das análises realizadas verificou-se que a ocupação
da microbacia apresenta a maior parte das regiões de APP ocupada por algum tipo
de vegetação. Entretanto é fato que na região de APP existem usos e a ocupações
irregulares que podem prejudicar a proteção dos solos, águas e matas ciliares.
A supressão da vegetação nativa para a implantação de pastagens, silvicultura
e demais atividades antrópicas diminuem a capacidade de infiltração do solo e
prejudicam sua fertilidade; favorecem o desenvolvimento de processos erosivos,
contribuindo para o assoreamento dos corpos hídricos devido ao carreamento de
material particulado; prejudicam o equilíbrio dos ecossistemas, comprometendo
a disponibilidade e qualidade da água captada para abastecimento. É importante
salientar que a pressão antrópica nesta região é preocupante dada a relevância da área
para o abastecimento público municipal.
4.3 Análise dos resultados dos Índices da Qualidade da Água (IQA)
As coletas do estudo “Avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos
da microbacia do Córrego Duas Barras” foram realizadas entre os meses de setembro
de 2017 a maio de 2018. Assim foi possível realizar o estudo em diversas condições
ambientais (estação seca e chuvosa). A Tabela 6 apresenta os resultados de IQA obtidos
e a classificação da qualidade da água após as análises dos parâmetros físico-químicos
e microbiológicos.
Tabela 6: Resultados de IQA

Após a realização das cinco coletas, a classificação média da qualidade da
água dos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 pode ser enquadrada na categoria razoável, retratando
a vulnerabilidade dos cursos d’água onde foram realizados os estudos. Os piores
resultados foram registrados no período seco, pois a diminuição da vazão propicia o
aumento da concentração dos contaminantes na água fazendo com que a qualidade da
água seja reduzida.
O ponto 1 apresentou resultado razoável em três coletas (1,4 e 5) e resultado
bom em duas coletas (2 e 3), quando houve a transição do período seco para o chuvoso.
O ponto 2 apresentou comportamento similar ao ponto 1.
O ponto 3 apresentou resultados de IQA que confirmam as análises realizadas,
principalmente em relação à contaminação do ambiente por efluentes domésticos
fazendo com que seu IQA caísse a partir da coleta 3. A coleta 4 apresentou qualidade
ruim da água e na coleta 5, por uma pequena diferença, não foi enquadrado na mesma
categoria.
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O ponto 4 apresentou oscilações no IQA ao longo das 5 coletas, variando de boa
qualidade da água até ruim (coleta 4). No ponto 5, apresentou boa qualidade da água
nas coletas 1 e 2, nas restantes os resultados foram considerados razoáveis. O ponto
6 apresentou os melhores resultados de IQA, sendo a água classificada como de boa
qualidade em 80% das coletas. O resultado do IQA médio das coletas é apresentado
na Figura 5:
Figura 5: Resultado do IQA médio

Fonte: Autores (2019)

4.3.1 Análise da relação entre uso e ocupação do solo e IQA
Após a comparação entre o mapa de uso e ocupação do solo da microbacia do
Córrego Duas Barras (Figura 3) e os resultados de IQA verificou-se que a atividade
mineradora afeta a qualidade da água dos pontos 1, 2 e 5 principalmente nos quesitos
relacionados ao carreamento de particulados para os cursos d’água, pois a área
apresenta elevada área de solo exposto, devido à supressão vegetal para a explotação
mineral.
Também há indícios da interferência das atividades antrópicas (residências e
aterro sanitário) sobre a qualidade da água do ponto 3. Em relação à qualidade da
água do ponto 4, é possível que seja afetada pelas atividades do matadouro municipal.
O ponto 6 apresenta os melhores IQA, entretanto, por se tratar de uma área captação
permanente de água para o abastecimento público, é um local de extrema fragilidade,
já que o curso d’água é rodeado de pastagens, não há vegetação ciliar e há residências
no local. Observou-se que as barragens favorecem a melhora da qualidade da água,
pois retém parte do material sólido que seguiria para os pontos à jusante.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos ambientais realizados com o auxílio de SIG apresentam-se como
ferramentas eficientes para análise, planejamento, monitoramento e fiscalização de
diferentes áreas. As informações obtidas após a realização deste trabalho podem
contribuir com a gestão da microbacia Córrego Duas Barras, que é um local de relevância
ambiental para a sociedade itabirana já que possui um sistema permanente de captação
de água potável para o município e que poderá ser prejudicado se persistirem os
usos inadequados que foram identificados. Embora, no geral, a microbacia apresente
uma elevada cobertura vegetal, isso não significa que as áreas de APP estão sendo
respeitadas, o que influencia diretamente os recursos hídricos e a qualidade da água.
O Índice da Qualidade da Água é uma ferramenta útil para avaliações
preliminares sobre a qualidade da água em um dado momento, mas não contempla
parâmetros importantes para o abastecimento publico (como toxicidade, por exemplo),
assim é importante que os estudos sejam aprofundados, principalmente no momento
da elaboração do plano de manejo desta bacia.
Diante da importância da microbacia para a captação de água bruta para o
abastecimento municipal de Itabira, é muito importante que sejam realizadas ações
de monitoramento contínuo da qualidade da água, incluindo análises relacionadas
à contaminação por elementos tóxicos provenientes de atividades antrópicas (aterro
sanitário, matadouro municipal, saneamento rural, entre outros). Além do efetivo
manejo da bacia, com ações relacionadas à sua restauração e conservação.
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Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
Á água é um bem comum, um recurso natural limitado, inalienável e dotado
de valor econômico. Estudos nos mais diversos segmentos científicos apontam um
cenário global de escassez hídrica tendo como causa principal o aumento da demanda,
resultado do crescimento populacional, urbanização, variáveis climáticas e egradação
do meio ambiente e dos recursos hídricos. O Estado é o seu guardião universal, seu
fiador diante da sociedade, seu regulador natural (RIO; MOURA; SALES, 2004) e a
forma que o gerencia é de extrema importância nesse cenário de crise e escassez, uma
vez que a poluição e degradaç ão avançam e nem todos têm acesso ao saneamento
básico e à água potável, um direito universal.
Conflitos pelo uso da água são crescentes, igualmente às iniciativas de gestão
hídrica no mundo. Ao poder público compete estabelecer um modelo de gestão que
garanta os investimentos necessários para a preservação e a universalização da água,
o envolvimento da sociedade no processo de cogestão, evitando a apropriação por
ag entes econômicos nacionais e estrangeiros de forma exclusiva e garantir os usos
múltiplos da água (FLORES, 2006, MARTINS, 2013).
No mundo esses diferentes tipos de modelos são aplicados, nos quais a gestão dos
recursos hídricos é implementada pelos usuários de forma coletiva, baseados na gestão
por agências governamentais, com controle e monitoramento sob responsabilidade
estatal. Existem aqueles que preveem a gestão baseada na troca de permissões de uso
da água entre usuários do sistema, temporários ou permanentes, voluntariamente pelo
usuário, e é conhecida como o modelo do mercado de água.
A análise de benefícios e desvantagens, bem como apeculiaridade de cada
modelo de gestão de recursos hídricos, verificando resultados obtidos em diferentes
situações pode contribuir para a reflexão crítica e para o planejamento de políticas
públicas de uso da água (TUNDISI, 2008).
Assim, os objetivos específicos deste trabalho foram: i) analisar as características
dos modelos de gestão dos recursos hídricos: geridos pelos usuários, geridos por
agências governamentais e o mercado de água; ii) apresentarresultados da gestão dos
recursos hídricos no Brasil, Chile e Colômbia; iii) analisar benefícios e desafios dos
resultados obtidos em gestão hídrica.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 A Gestão dos Recursos Hídricos mo Brasil
Apesar da aparente abundância de recursos hídricos, o Brasil apresenta um
território bastante heterogêneo no que se refere à disponibilidade desse recurso. Em
virtude deste cenário, a questão da gestão apresenta peculiaridades que vieram se
modificando ao longo dos anos, influenciada por fatores internos e externos, conforme
será detalhado a seguir.
No final do século XIX, após a Revolução Republicana, o governo, pressionado
pela queda nos preços do café e pela severa depreciação cambia l, adotou uma política
para consolidar a industrialização e a demanda por eletricidade começ ou a aumentar
rapidamente (FURTADO, 2007). Diversas empresas estatais foram criadas para
gerenciar a expansão da geração de eletricidade. Este período foi marcado pela criação
de arcabouço legal com o propósito de normatizar o uso e a proteção dos recursos
hídricos . O marco histórico deste modelo se deu a partir do Código das Águas no
ano de 1934. Contudo, essa política tinha como seu maior objetivo o cumprimento
de dispositivos legais com a centralização do poder decisório na figura do Estado. A
partir de 1970 essa política centralizadora passou a ser criticada, o que foi reforçado
pela globalização dos mercados e pela crescente dificuld ade do governo em financiar
esse modelo (IORIS, 2009).
A partir de 1990 foi intensificado o desenvolvimento de ações com foco em
melhorias da qualidade da água disponível, na diminuição de conflitos pelo uso da
água e na percepção da conservação da água como um valor social e ambiental de alta
relevância. Em 1997, foi sancionada a Lei das Águas, Lei 9.433, que estabeleceu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SINGREH). A lei tem como fundamentos a compreensão de que
a água é um bem público (não pode ser privatizada), sendo sua gestão descentralizada
e baseada em usos múltiplos, com intensa participação dos usuários, da sociedade civil
e do governo. A Lei define que o consumo para abastecimento humano e dessedentação
animal é prioritário em situações de escassez. A Lei das Águas estabelece instrumentos
para implementação da Política Naciona l de Recursos Hídricos, em que se destacam:
Planos de Recursos Hídricos; Enquadramento dos corpos de água em classes; Outorga
dos direitos de uso de recursos hídricos e; Cobrança pelo uso de recursos hídricos
(Governo do Brasil, 2010).
A postura descentralizadora da PNRH pode ser evidenciada através do sistema
nacional que integra União e os 27 estados, e principalmente através da instalação de
comitês de bacias hidrográficas que unem poderes públicos nas trêsstâncias,in usuários
e sociedade civil na gestão de recursos hídricos e que arbitram conflitos no âmbito
administrativo. Esse caráter participativo é garantido pelo SINGREH que é composto
pelo ConselhoNacional de Recursos Hídricos (CNRH), pela Secretaria de Recursos
Hídricos e Qualidade Ambiental (SRQA), pela Agência Nacional de Águas, pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH), pelos Órgãos gestores de recursos
hídricos estaduais (Entidades Estaduais), pelos Comitês de Bacia Hidrográfica e pelas
Agências de Água (ANA, 2019).
Esse modelo é inspirado nos primórdios franceses e pressupõe a gestão
descentralizada, participativa e integrada (CAMPOS; FRACALANZA, 2010; SANTOS;
MORAES; ROSSI, 2013), um avanço em relação ao modelo anterior que privile giava o
setor elétrico e que vigorou por muito tempo no país, e como instrumento econômico
utiliza a cobrança.
Para SANTOS; MORAES e ROSSI, 2013, a adoção de um instrumento de
cobrança pressupõe a incapacidade do Estado em estabelecer u m controle eficiente
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e a suposição que um modelo econômico seria mais eficaz na gestão das águas. Os
recursos provenientes desse mecanismo atrairiam a defesa de alguns ambientalistas
(MARTINS, 2013; SANTOS; MORAES; ROSSI, 2013) na perspectiva de que a cobrança
permitiria um uso racional da água (PORTO, 2008; SILVA; PRUSKI, 2000) e a alocação
de recursos para preservação das bacias (MARTINS, 2013).
Está previsto na legislação brasileira que a cobrança pelo uso da água
deverá financiar o gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica onde
for arrecadada. Contudo, segundo Tucci (2004), a PNRH está sendo financiada
principalmente pela legislação de compensação financeira pela inundação de áreas
pelos reservatórios energéticos das grandes usinas hidrelétricas, que por sua vez são
subsidiadas pelo governo.
Contudo, para Ioris (2009) a Lei 9.433/1997 por estar apoiada principalmente
no conceito de escassez de recursos e na atribuição de valor econômico à água,
permite que as práticas da economia capitalista sejam sobrepostas às práticas de uso
sustentável e conservação dos recursos hídricos. Essa questão pode ser evidenciada em
alguns Comitês de Bacia brasileiros que acabam assumindo os interesses econômicos
de setores da sociedade civil ou de grandes usuários, deixando em segundo plano os
interesses de grupos menores, como os pequenos agricultores e ambientalistas.
2.2 Gestão dos Recursos Hídricos no Chile
O Chile é uma república democrática, cujo Estado unitário é com seu território
dividido em 13 regiões, 51 províncias e 342 comunas. A constituição Chilena de
1980 determinou a instituição de um regime político cuja participação do Estado,
especialmente na organização econômica, possui um papel subsidiário, com uma forte
proteção às garantias individuais e do direito de propriedade.
A gestão dos recursos hídricos do Chile é pautada na propriedade privada da
água, que está definida no Código das Águas chileno, estruturado e m 1981. Um dos
princípios que norteia este formato de gestão é que todo uso tem a característica de ser
não consuntivo, ou seja, não deve ter perdas e esta responsabilidade é do usuário do
recurso hídrico.
Na estrutura governamental do Governo Chileno a Direcciõn General de Aguas
é o órgão responsável pela promoção da gestão e administração dos recursos hídricos,
num quadro de sustentabilidade, de interesse público e de alocação eficiente, além
de divulgar as informações geradas pela rede hidrométrica e o conteúdo do Registro
Público de Águas, a fim de contribuir para a competitividade do país e melhorar a
qualidade de vida das pessoas.
Após uma severa escassez de água o país promulgou, em 1981, um revolucionário
Código de Águas. No novo contexto o Estado abdicou das tarefas de desenvolvimento
e planejamento dos destinos e usos da água, deixando ao livre mercadoas decisões. Isto
foi alcançado pela eliminação de todas as funções do Estado voltadas à racionalização
do uso de água, tais como: a formação de reservas, a promoção de seu uso racional,
o estabelecimento de prioridades de alocação da água disponível, a caducidade dos
direitos de água não exercidos, podendo portanto o outorgado não utilizar os seus
direitos de uso da água, indefinidamente. Foram também eliminados os requisitos de
associar a água a uma determinada finalidade e de ers justificado o volume de água
solicitado para outorga (PEÑA, 1998).
Apesar das águas serem consideradas bens nacionais de uso público, os direitos
de uso são outorgados aos particulares. Isto concede-lhes um direito real mediante o
qual o titular pode usar, gozar e dispor da água, como qualquer outro bem suscetível
de apropriação privada e com uma proteção jurídica similar. Em sintonia com a visão
de mercado, o direito de uso de água é um bem principal e não acessório à terra ou ao
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uso para qual ele tenha sido originalmente destinado. Sendo assim, pode ser livremente
transferido. Não existem prioridades entre os diversos usos. Existindo disponibilidade
de água e a outorga desta disponibilidade não afetando negativamente a terceiros,
a autoridade pública poderá concedê-los a quem os solicitar. Havendo mais de um
interessado, é realizado um leilão. Em resumo, esta reforma é fundamentada na criação
de um mercado de direitos de uso de água, sem distorções impostas pelo poder público,
ao qual são entregues as decisões sobre investimento e desenvolvimento dos setores
usuários da água. Concebe um Estado que orienta sua atuação às tarefas normativas e
regulatórias, e ao fomento e desenvolvimento daquelas áreas que o setor privado não
pode, ou não se interessa, em assumir. Cabe ao Estado, por meio da Direção Geral de
Águas:
• Através do Serviço Hidrométrico Nacional, gerar a informação
hidrológica;
• A regulação do uso da água evitando conflitos com direitos de terceiros
ou a sua superexploração;
• Através do instrumento de outorga, regular os serviços associados
à água, e considerando o caráter monopolista dos mesmos, estabelecer
parâmetros de qualidade e analisar as tarifas. No caso das tarifas, o objetivo
é estabelecer preços de eficiência, evitando subsídios cruzados, sinalizando
ao usuário o valor econômico da água e garantindo a viabilidade financeira
dos produtores;
• Através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, conservar e proteger
a água, mediante o sistema de avaliação de impacto ambiental e as normas
relativas ao meio ambiente;
• Através de diversos organismos, apoiar a satisfação dos requerimentos
básicos dos setores mais pobres da população, para a qual existe subsídio
direto;
• Através da Direção Nacional de Irrigação e dos Distritos de Irrigação,
promover, gerir e, na medida em que existam benefícios sociais, apoiar
o financiamento de obras de irrigação e as grandes obras hidráulicas que
devido as suas complexidades não têm possibilidade de seremassumidas
pelo setor privado;
As responsabilidades dos agentes privados:
• Estudar, financiar e implementar os projetos de desenvolvimento
associados à água;
• Organizarem-se em organismos de usuários de água par a distribuição
das águas de acordo com os direitos e realizar a manutenção dos sistema s
comunitários.
Estes organismos, que têm grande tradição no Chile, existem na forma de Juntas
de Vigilância, de Associações de Canais e de Comunidades de Água, sendo organismos
autônomos de usuários que têm atribuições para organizar e fazer efetiva a operação
dos sistemas, incluindo a cobrança de tarifas. Aspectos importantes da organização
são a centralização em uma única instituição das tarefas de medição, investigação e
administração de recursos hídricos e a separação das tarefas de regulação da água e do
meio ambiente, das de regulação dos usos setoriais.
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2.4 Gestão dos Recursos Hídricos na Colômbia
A organização político-administrativa da Colômbia é constituída por uma
República Unitária existindo um único centro de poder que toma todas as decisões
políticas e possui o monopólio da elaboração das normas jurídicas aplicáveis em todo o
território. A Colômbia é dividida por Entidades Territoriais, são elas: os departamentos,
os distritos, os municípios e os territórios indígenas. O país possui 32 departamentos e
um distrito – Bogotá, sendo cada departamento dividido em municípios. Sendo assim,
a gestão da água na Colômbia obedece a políticas ambientais emanadas do Estado.
A Constituição Política de 1991 indicou a descentralização como um mecanismo
para o desenvolvimento regional, mas esse é um processo que avança e retrocede
com as mudanças de governo. Também se reconhece uma alta fragmentação da
institucionalidade devido às contínuas transformações das estruturas institucionais,
o que é resultado das recentes tendências de modernização do Estado, fato que
traz dificuldades para dar coesão à gestão pública, tanto verticalmente como
horizontalmente.
A atuação no âmbito regional é competência da Corporação Autônoma
Regional, dos Departamentos Administrativos do Ambiente das cidades com mais de
um milhão de habitantes e das Corporações para o Desenvolvimento Sustentável. No
maior nível do organograma das CARs existem as assembleias corporativas, que têm
as seguintes responsabilidades: a) Eleger o Conselho Diretivo; b) Designar o revisor
fiscal ou auditor interno da Corporação; c) Conhecer e aprovar o informe de gestão da
administração; d) Conhecer e a provar as contas de resultados de cada período anual;
e) Adotar os estatutos da Corporação e as reformas que se lhe introduzam.
As funções dos Conselhos Diretivos das CARs são: a) Propor à Assembleia
Corporativa a adoção dos estatutos e de suas reformas; b) Determinar o quadro de
pessoal da Corporação; c) Possibilitar a participação da Corporação na constituição e
organização de sociedades ou associações e fundações ou o ingresso nas já existentes;
d) Viabilizar a contratação de créditos externos; e) Determinar a estrutura interna da
Corporação; para tanto, poderá criar, suprimir e fusionar dependências e conferir
responsabilidades conforme a lei; f) Aprovar a incorporação ou subtração de áreas
protegidas; g) Autorizar a delegação de funções da entidade; h) Aprovar o plano
geral de atividades e o orçamento anual de investimentos; i) Nomear ou remover, em
conformidade com os estatutos, o Diretor Geral da Corporação.
Um marco na gestão dos recursos naturais na Colômbia foi a promulgação do
Código Nacional de Recursos Naturais-CNRN, em 1974, colocando o país entre um dos
cinco países do mundo com legislação ambiental mais avançada. A norma determina
que os corpos hídricos sejam de domínio público e o uso dos mesmos está sujeito à
concessão. O decreto que regulamenta o CNRN define o grau de prioridade do uso do
recurso hídrico na seguinte ordem: consumo humano, preservação da fauna e flora,
agricultura, agropecuária, recreação, indústria e transporte (PADILLA; HAROLD,
2013). A regulamentação do CNRN também viabilizou a introdução de ferramentas
econômicas na gestão hídrica do país como as taxas de contaminação e taxas de uso de
água.
A Colômbia ainda não dispõe de legislação específica no campo da gestão das
águas, sendo a legislação geral ambiental a responsável por trazer várias diretrizes
sobre esse assunto. Contudo, seria benéfica a especialização legal em termos de
recursos hídricos, inclusive com a previsão de órgãos colegiados e instrumentos de
gestão particularizados, no setor hídrico.
A Lei 99 de 1993 foi um marco regulatório na organização institucional da
gestão dos recursos ambientais por reordenar o setor público encarregado da gestão e
conservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis e criou órgãos com
funções referentes ao gerenciamento de águas.
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No ano de 2010, a Colômbia instituiu a política par a Gerenciamento Integrado
dos Recursos Hídricos-GIRH. Destacam-se entre os princípios desta política que o
uso de água coletivo é prioritário sobre o uso particular; o GIRH harmoniz processos
locais, regionais e nacionais com os aspectos territoriais, ecossistêmicos e culturais; a
gestão da água deve ser participativa, transparente e com equidade social.
2.5 Análise Comparativa
Em síntese, uma análise preliminar dos sistemas de gestão de recursos hídricos
no Brasil, Colômbia e Chile permite afirmar que cada país adota um modelo distinto
com algumas similaridades entre os dois primeiros e total distinção do último.
No Brasil, a gestão se faz por bacias hidrográficas estaduais e federais, permite
a participação social na gestão e a água é um bem de domínio público. No modelo
brasileiro as possibilidades que se apresentam ainda são um desafio significativo e um
dos maiores problemas pode estar na falta de legitimidade ou ausência de participação
da sociedade civil nos espaços institucionais abertos dentro do sistema.
Já na Colômbia, não existe uma estrutura independente que gerencie
unificadamente a água, mas é possível identificar diversas normas, responsáveis e
responsabilidades, níveis de ação, instrumentos e procedimentos que, atuando em
conjunto, permitem expor estruturas coerentes com as políticas nacionais, ainda que
não estejam relacionadas entre si.
No Chile a água é um bem econômico, que poder ser comercializada, sob a
tutela do Estado, e permite ao mercado exercer a função de alocar recursos naturais.
Entretanto, a água passou a ser um bem escasso e produziram-se situações de conflitos
em diversos setores da sociedade chilena, o que levou o governo a propor uma reforma
constitucional e tornar a água um bem nacional de uso público.
Diante destes cenários, a análise comparativa aquiproposta foi realizada em
diferentes aspectos, são eles: Governança e Instrumentos de Gestão de Re cursos
Hídricos, que serão a seguir detalhados.
2.5.1 Governança
A organização de governança nesses três países perm ite identificar uma
estrutura de ação territorial e distribuição do poder dividida em no mínimo três escalas
espaciais: nacional, regional e local. A distribuição vertical do poder e os seus a lcances
nas diferentes escalas dependem da organização político-administrativa de cada
Estado. Sendo assim, podem existir Estados centralizados ou descentralizados. Nesse
aspecto reside uma primeira e relevante diferença: Brasil e Chile estão organizados
como um estado federativo, enquanto a Colômbia organiza-se sob a forma de um estado
unitário descentralizado. Essa diferença define as competências e as responsabilidades
que exercem os distintos níveis territoriais em quase todos os setores da administração
pública.
O Quadro 1 mostra os distintos níveis na organizaçã o político-administrativa
do território em cada país.
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Quadro 1 - Organização político-administrativa do t erritório no Brasil, Chile e Colômbia.
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2.5.2 Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
A especificidade da política de recursos hídricos no Brasil faz com que ela
possua instrumentos de gestão específicos. A implementação desses instrumentos
de gestão tem demandado capacidades técnicas, políticas e institucionais e requer a
participação e a aceitação por parte dos atores envolvidos, fato que tem limitado seu
desenvolvimento e sucesso.
Na Colômbia, têm sido criados instrumentos de gestão do tipo comando e
controle para evitar a contaminação dos corpos de água e também para determinar o
pagamento pelo uso do recurso. Porém, a implementação de políticas de comando e co
ntrole no país tem incorrido em elevados custos sociais, já que os limites permissíveis
de poluentes não podem ser cumpridos por todas as empresas poluidoras.
No Chile os principais instrumentos são a outorga e a cobrança pelo uso da água.
Os direitos de uso são outorgados aos particulares e podem ser transferidos, inclusive
vendidos a terceiros. As tarifas são definidas e reguladas pelos agentes pri vados a
quem cabe elaborar, financiar e implementar os projetos associados à exploração dos
recursos hídricos.
O Quadro 2 apresenta os instrumentos de gestão de r ecursos hídricos adotados
no Brasil, Chile e Colômbia.
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Quadro 2 - Instrumentos de gestão de recursos hídri cos do Brasil, Chile e Colômbia
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face ao exposto, somados aos objetivos aventados, é possível afirmar que a política de
privatização implementada no Chile evidencia partic ularidades relevantes. A garantia
e a aceitação de direitos privados são especialmente importantes para a comercialização
e a tributação da posse sobre a água, e concessões vigentes podem ser consideradas
fonte recorrente de financiamento para as atividades de gestão e monitoramento,
garantindo ainda investimentos futuros nas atividades de preservação e conservação.
Entretanto, ao tratar a questão meramente como um negócio, esse modelo abdica do
caráter essencial de acesso à águae ao saneamento como direito humano, conforme
reconhecido pelas Nações Unidas. Já na Colômbia, apesar dos avanços nas regras,
instrumentos e legislação, a gestão hídrica, na prá tica, carece de mecanismos formais
participativos e integradores com outros setores, além de estar vulnerável à assimetria
de poderes. Pela contiguidade e semelhança física e administrativa a o Brasil,
experiências, exitosas ou não, poderiam facilmente ser compartilhadas entre os dois
países, mas até então não há registro de tal sinergia.
Uma análise crítica dos modelos de gestão analisados conduz à percepção
de que a redução da presença do Estado no setor de gestão das águas tem como
consequência a diminuição do controle social, aumentando os riscos de impactos
ambientais e sociais. Cabe ressaltar ainda que o setor de gestão dos recursos hídricos é
estratégico para o governo de uma nação, já que pode regular e gerenciar os impactos
em termos de saúde pública eo controle na utilização dos aquíferos e corpos hídricos
superficiais, num contexto de superexploração das fontes hídricas e de aumentos de
conflitos devido à escassez de água em várias regiões do mundo.
Pode-se considerar que o Brasil apresenta uma gestã o eficiente de seus recursos
hídricos, quando comparado aos seus dois vizinhos aqui abordados. A experiência
de modelos distintos adotados por esses dois países sugere ao Brasil que a gestão de
seus recursos hídricos, frente às enormes pressões e exigências sofridas, passa pelo
fortalecimento dos instrumentos já existentes. Para tanto, convém aos órgãos gestores
competentes priorizar o aperfeiçoamento do arcabouço jurídico-institucional sobre os
recursos hídricos da nação.
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SEGURANÇA HÍDRICA DO AMBIENTE URBANO BRASILEIRO: Análise do PL
nº 368/2012 do Senado Federal que propõe alterações sobre APP
Zedequias de Oliveira Júnior
Mónica Montana Martínez

Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A interdependência hídrica - que se constrói a partir de sistemas associados tais
como florestas, solos, clima e ciclo hidrológico-, impõe criteriosas responsabilidades
aos Estados nacionais, no sentido de tutelar os bens ambientais e garantir seu uso
sustentável, com destaque para as águas. Isto porque, além de serem essenciais
para a manutenção da vida no planeta, são vitais para o desenvolvimento humano e
econômico dos países. O desequilíbrio de um desses sistemas traz repercussões locais,
regionais e mundiais para diversos ecossistemas, compondo assuntos correlatos à
segurança humana, hídrica, ambiental e Estatal.
Apesar da importância e fragilidade dos laços de interdependência hídrica
percebe-se que diversas políticas de gestão territorial são inadequadas e, apesar do
Brasil dispor de ampla legislação ambiental, preocupa o fato atual de no ambiente
urbano haver a maior concentração populacional capaz de proporcionar um indesejável
desequilíbrio entre a oferta de água com qualidade e quantidade suficientes para
atender a correspondente demanda; isto se não houver o devido e incondicional
controle estatal que possa garantir o direito à sadia qualidade de vida com segurança
hídrica, conforme estabelece o artigo 225, caput, da Carta Constitucional brasileira de
1988.
Parte das responsabilidades que o Brasil assumiu em matéria de proteção
ambiental têm relação ao estabelecimento de áreas que são indispensáveis para a
sustentabilidade e resiliência socioeconômica ambiental, mas diversas modificações
legais vêm acontecendo nos últimos anos e provocando polêmicas entre diversos
setores da sociedade, comunidade científica e acadêmica. Nesta linha de entendimento,
sobressai a relevância do respeito e observância da Área de Preservação Permanente
(APP) ripária, ribeirinha ou dos cursos d´água prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei nº
12.651/2012, norma esta que instituiu o terceiro e vigente Código Florestal.
Dentre as destacadas funções ambientais das APP´s, merece atenção singular
a de proteger os recursos hídricos correntes urbanos numa faixa marginal entre 30 e
500 metros, considerando os cursos d´água menores que 10 metros até os superiores
a 600 metros de largura, contabilizados “desde a borda da calha do leito regular”,
parâmetros estes que devem ser atendidos por todo o país e só admite exceção para
permitir a edição de normas mais restritivas por parte dos estados, Distrito Federal
e municípios. Ampliar as regras protetivas, portanto, é admitido, vindo o Supremo
Tribunal Federal a pacificar o tema em julgamento no dia 28 de fevereiro de 2018.
Ocorre que, ao contrário do exposto, no dia 16 de outubro de 2012, a Senadora
Ana Amélia do PP/RS apresentou o Projeto de Lei nº 368, no qual propôs alteração da
citada lei federal para permitir aos municípios legislarem amplamente sobre os limites
das APP´s ripárias nos ambientes urbanos. A mesma já foi submetida e aprovada pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e Comissão de Agricultura e
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Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal e está, desde o dia 28 de março de 2019, na
Comissão de Meio Ambiente (CMA), tendo como relator o Senador Eduardo Braga do
MDB/AM.
É, sob este enfoque, que o propósito do presente estudo busca demonstrar o risco
do retrocesso da aprovação desta proposta em termos de segurança hídrica nacional,
bem como da importância do poder público, constituído pelos entes federados (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) e poderes executivo, judiciário e legislativo,
de adotar medida efetiva de cunho protetivo, em caráter nacional, para o acesso e
uso, com responsabilidade e competência, das águas, pautado em critérios técnicos e
científicos.
Para tanto, fundado nesta premissa, utilizou-se do método científico dedutivo e
descritivo que, por meio de recursos lógico-discursivos realizados com levantamento,
revisão e pesquisa bibliográfica e normativa, possibilitaram uma abalizada compreensão
do cenário, das nefastas implicações deletérias e, ademais, quais medidas podem ser
alavancadas para o enfrentamento.
Diante desta realidade, admitir-se que os mais de 5.561 municípios brasileiros
possam legislar, da forma e modo que julgarem pertinentes, sobre APP´s dos cursos
d´água urbanas, se mostra plenamente irresponsável com potencial de causar danos
irreversíveis para a já tão frágil vegetação que cobre as margens ciliares e, via de
consequência, com prejuízos sobre a quantidade e qualidade da água.
2 A RELEVÂNCIA DAS APP´s RIPÁRIAS PARA PROTEÇÃO DOS CURSOS
D´ÁGUA URBANOS
Com o fito de justificar a intrínseca relação entre a legislação florestal e o bem
vital água, necessário é explorar, sinteticamente, a evolução normativa do tema
atentando-se para o particular das Áreas de Preservação Permanente (APP) dos cursos
d´água que tem, dentre suas finalidades, a proteção hídrica.
2.1 Legislação florestal na proteção dos recursos hídricos urbanos
Em 08 de junho de 1934, entrou em vigor o Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro
(BRASIL, 1934) que instituiu o primeiro Código Florestal brasileiro. Previu as “florestas
protetoras” com finalidade de conservar o regime das águas, razão pela qual foi
considera de “conservação perene” (art. 8°) e é a origem das atuais APP´s ripárias.
Conquanto, no dia 15 de setembro de 1965 foi aprovada o segundo Código Florestal,
Lei federal nº 4.771 (BRASIL, 1965) e entrou em vigor somente em 14 de janeiro de 1966
que vigiu por mais de 46 anos até o dia 27.05.2012.
Originalmente a Lei nº 4.771/1965 não previu o que seria APP, mas considerou
de preservação permanente a flora situada “ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água” com menos de 10 metros até os maiores que 200 metros de largura em faixa
marginal, com proteção que variava de 5 a 100 metros.
Em 1989, por meio da Lei nº 7.803 (BRASIL, 1989), o cálculo da APP ficou
“desde o seu nível mais alto em faixa marginal” de 30 a 500 metros, considerando os
cursos d´água menores de 10 metros aos maiores de 600 metros de largura, aplicável
no espaço rural e urbano. Oliveira Júnior (2014, p. 29), sobre esta alteração de 1989,
esclarece a importância destes dois critérios, sendo:
[...] a) Nível mais alto em faixa marginal; e b) Largura mínima imposta pelo legislador.
Ao se fazer um cálculo básico destes critérios, isto numa análise objetiva e sem tecnicismo
aprofundado, o parâmetro justificável era simplesmente o cômputo de onde o curso
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d´água atingiu a sua maior cheia e, assim, seria possível saber a partir de que medida e
local poderia ser constatada qual a APP.

A definição legal de APP é do ano de 2000, com a Medida Provisória nº 1.95650, de 26 de maio (BRASIL, 2000), incluindo área coberta ou não por vegetação nativa
com função ambiental, dentre outras, de “preservar os recursos hídricos”, finalidade
esta por demais essencial para a salvaguarda de tão relevante patrimônio ambiental
nacional.
Em 25 de maio de 2012 foi aprovado o terceiro Código Florestal, Lei nº 12.651
(BRASIL, 2012a) e em vigor desde 28 de maio de 2012 (VERAS; GALDINO; OLIVEIRA
JÚNIOR, 2018), e mesmo alterada no dia 17 de outubro de 2012 pela Lei nº 12.727
(BRASIL, 2012b), fora reiterada a definição e finalidade protetiva, fazendo constar faixas
e metragens vigentes, porém contabilizadas “desde a borda da calha do leito regular”
que é onde correm regularmente as águas durante o ano, devidamente indicadas no
quadro a seguir:
Figura 4 – Quadro de demonstração da largura do curso d´água em metros e seu
correspondente de APP Ripária em metros.
Curso D´água/Largura

APP Ripária

< 10 metros

30 metros

10 a 50 metros

50 metros

50 a 200 metros

100 metros

200 a 600 metros

200 metros

> 600 metros

500 metros

Fonte: Autores sobre art. 4º, inciso I, da Lei nº 12.651 (BRASIL, 2012a).

Apesar de ser uma regra menos protetiva em relação ao segundo Código
Florestal (OLIVEIRA JÚNIOR, 2014), é a que deve ser cumprida no Brasil por decisão
de 28 de fevereiro de 2018 do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 42 (BRASIL, 2018a) e Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nº 4901 (BRASIL, 2018b), nº 4902 (BRASIL, 2018c), nº 4903 (BRASIL, 2018d) e nº 4937
(BRASIL, 2018e).
Não obstante, Mukai (2013, p. 17) critica o nível de detalhamento federal
e acredita ser admissível aos demais entes federados (Estados, Distrito Federal e
Municípios) legislarem sobre a matéria de modo mais específico, posicionamento este
acompanhado por Sodré (2013). Conquanto, Brandão (2012, p. 112) afirma que:
O caput do art. 4º não deixa a mínima dúvida acerca da obrigatoriedade da manutenção
de APPs situadas em áreas urbanas. Destarte, os planos diretores e leis de uso do solo
municipais não poderão fixar padrões inferiores aos limites estabelecidos nesta Lei. A
doutrina dominante, construída sob a égide da revogada Lei 4.771/65, defendia, com
razão, a competência dos Municípios para legislar em matéria ambiental, especialmente
sobre APP, desde que estes não reduzissem a proteção ambiental conferida por lei federal
e estadual. Poderiam, no entanto, estabelecer padrões mais severos.
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É, por conta disto, que não se poderia discutir a possibilidade de o município
legislar, exclusivamente, sobre este tema sem, antes, buscar amparo em normativa
estadual e, especialmente, em nível federal como norma geral que tivesse aplicabilidade
no Brasil como um todo, cujo tema foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
2.2 A essencialidade das APP´s ripárias para proteção hídrica
A preocupação com a deterioração ambiental global é externada por Montana
Martínez (2012, p. 127), mormente na atualidade, em função da “vertiginosa
valorização dos recursos naturais, mercantilização da natureza e preocupações com
a sustentabilidade”, o que exige uma verdadeira redefinição das relações de poder e
da segurança nacional, visto que não há equidade na sua distribuição pelo planeta e,
muito menos, das fontes hídricas. A proteção destes bens é medida irrenunciável e
emergente de qualquer nação.
Nesse sentido, dada a importância dos sistemas vegetais e sua relação com
os sistemas hídrico e climático, destaca-se a função estatal na tutela destes recursos
naturais. Um exemplo é a Área de Preservação Permanente no âmbito florestal que,
a par dos avanços legislativos, vem sendo modificados os parâmetros de proteção,
colocando em evidência as contradições alusivas ao manejo racional, a sustentabilidade,
a segurança humana e, notadamente, a hídrica.
A legislação florestal brasileira, entrementes e sem desconsiderar as normas
específicas de proteção direta dos recursos hídricos, considera as APP´s essenciais para
a preservação deste patrimônio, especialmente as que compõem as margens dos cursos
d´água ou ribeirinhas do artigo 4º, inciso I (BRASIL, 2012a). A justificativa é porque
auxilia na manutenção destes corpos hídricos e de seu regime capaz de minimizar ou
evitar enchentes, inundações e alagamentos, contribuir para a recarga de aquíferos
e atenuar desequilíbrios climáticos dentro dos núcleos urbanos (BRASIL, 2018f).
Ademais, por manterem os solos úmidos e a vegetação, reduzem a erosão superficial
e o assoreamento dos rios e igarapés (SBPC; ABC, 2011).
Referidas áreas de APP´s, para Crivellari (2016, p. 37), devem ser reconhecidas
como áreas indispensáveis para a sustentabilidade e resiliência socioeconômica
ambiental “devido aos componentes ecossistêmicos que abrigam e aos serviços
ambientais que prestam ao planeta e seus habitantes”, sendo que as ripárias urbanas
são fundamentais para preservar a quantidade, qualidade e volume dos mananciais. O
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2011, p. 13), por sua vez, afirma que a cobertura
vegetal protegida oferece o:
[...] sombreamento da água controlando a temperatura e melhorando o habitat para as
comunidades aquáticas, funcionam como fonte de fornecimento adequado de nutrientes
para as populações de organismos aquáticos e silvestres e agem como filtros de sedimentos,
material orgânico, fertilizantes, pesticidas e outros poluentes que podem afetar de forma
adversa os corpos de água e as águas subterrâneas.

No entanto, apesar da consagrada importância ambiental das APP´s para
proteção hídrica, é certo que os “diversos usos humanos do solo vêm causando
um aumento das concentrações de poluentes químicos inorgânicos e orgânicos nos
rios” (BERNARDINO, 2015, p. 317) e, ainda, o atual Código Florestal possibilita a
supressão ou alteração da vegetação porque é o espaço territorial que é de preservação
permanente (BRANDÃO, 2012, p. 88). Somado a estes fatores, a má gestão política
das bacias hidrológicas e os efeitos da urbanização têm potencial para ameaçar a
capacidade de proteção dos ecossistemas aquáticos e do sistema hídrico, fazendo
surgir a crise hidroambiental, causa de ameaça iminente às espécies e segurança das
nações (MONTANA MARTÍNEZ, 2012).
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Amparada ou não por alguma previsão legal, o que se constata são ocupações
desordenadas nas áreas ciliares e várzeas inundáveis em face da “crescente
aglomeração humana e da expansão dos espaços urbanos” (CRIVELLARI, 2016, p.
37), comportamento este que deve ser controlado e acompanhado pelo Poder Público,
via de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e municípios) como
forma de bem proteger os relevantes recursos hídricos em prol da coletividade presente
e futura, conforme artigo 225 da Constituição de 1988.
3 A SEGURANÇA HÍDRICA NOS AMBIENTES URBANOS
A urbanização causa efeitos hidroambientais negativos que afetam a qualidade
das águas e intervém na capacidade de recarga dos lençóis freáticos. A taxa de
urbanização no Brasil em 2010 foi de 84% e espera-se que aumente para 90% em 2020
(ANA, 2019, p.38). Diante do crescimento econômico e do avanço da urbanização pode
se esperar o aumento do desequilíbrio entre oferta e demanda por água, bem como o
incremento das fontes de contaminação e poluição dos corpos hídricos superficiais e
subterrâneos.
A complexidade e nocividade dos efeitos, no entanto, são potencializados
quando somados às alterações climáticas, à ausência de planejamento e também à
inexistência de ações coordenadas preventivas, vindo a provocar quadros da indesejável
insegurança hídrica (ANA, 2019, p. 16). Especialmente nas zonas periurbanas das
grandes metrópoles, entretanto, o “aumento dos usos competitivos dos recursos
hídricos em todas as escalas” potencializam riscos, no sentido de que a qualidade das
águas venha ser alterada (perdida ou diminuída), exigindo governança integrada e
interdisciplinaridade (ABC, 2019), uma vez que, esses riscos podem afetar populações
humanas e ecossistemas. Assim, as ameaças à segurança hídrica podem resultar tanto
da perda de qualidade como de quantidade das águas, derivadas do desequilíbrio
entre o binômio oferta-demanda.
É por estas incongruências na gestão de tão rico patrimônio planetário que
surge a segurança hídrica como meio de promover uma melhor relação do homem
com a água. Melo e Rosa (2017, p. 91) definiram segurança hídrica como sendo a
“necessidade de atendimento às demandas humanas essenciais, à produção econômica,
com prioridade a produção de alimentos, até a garantia de proteção de ecossistemas
aquáticos”. A segurança hídrica, não obstante, corresponde a uma visão ampliada
da segurança humana, coletiva e ambiental a qual está implicitamente concebida na
segurança dos Estados nacionais (Montana Martínez, 2012).
Em cotejo analítico das definições da Organização das Nações Unidas, da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, da Global Water
Partnership, da World Water Council, da Water Aid, de Grey, de Sadoff, de Lautze, de
Manthrithilake, de Bakker, de Mason, de Calow, de Cook, da Agência Nacional de
Águas e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, é possível identificar que a
quantidade e qualidade de água essencial para a sobrevivência são os critérios comuns
que as aproxima.
Assim, a segurança hídrica, representada pelo constante estado de atenção,
conscientização e planejamento tem relação direta com a proteção das APP´s das
margens dos cursos d´água, em vista de existirem evidências científicas do relevante
papel da vegetação ripária na quantidade e qualidade da água, por servir como fator
regulador do volume dos rios, a respectiva densidade e qualidade e terem capacidade
de reduzir a poluição da água (Tundisi e Tundisi, 2010).
As florestas ripárias são essenciais para regular os ciclos hidrológicos e
biogeoquímicos, ao ponto de Crivellari (2016, p. 49) atestar que a sua remoção
compromete todos os serviços ambientais dos ecossistemas aquáticos e “têm um efeito
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extremamente pernicioso, porque promove a deterioração da qualidade das águas
superficiais e subterrâneas, acelera a sedimentação de lagoas, represas e rios, e diminui
o estoque de água nas nascentes e aquíferos”.
Adstrito ao ambiente urbano, Castro (2012) externa preocupação com a forma
com que a América Latina parece enxergar os recursos hídricos como se fossem
recursos naturais inesgotáveis que se auto purificam, por isto “não importa que se
despejem grandes quantidades de dejetos sem tratamento”. O Ministério do Meio
Ambiente (BRASIL, 2011, p. 88) chegou a conclusão sobre os desastres ocorridos na
região serrana do Rio de Janeiro em 2011 de que a ocupação e intervenção inadequada
das APP´s ribeirinhas impediram a passagem da água com consequências ambientais,
econômicas e sociais.
No particular da cidade de São Paulo, entre 2013 e 2015, a inobservância das
regras mínimas de proteção hídrica culminou, segundo Mota (2018, p. 2), em:
[...] aumento das tarifas de energia elétrica em até 25% (vinte e cinco por cento); campanhas
realizadas pelas concessionárias de saneamento para que os usuários reduzissem em
pelo menos 20% o consumo de água; estimativas da FIESP de que 60 (sessenta) mil
estabelecimentos, que representam quase 60% (sessenta por cento) do PIB industrial do
estado, tivessem sido afetados pela falta d´água; o encarecimento (em até trinta por cento),
em razão dos impactos na agricultura, de produtos como tomate, alface, cana-de-açúcar,
laranja e feijão.

O problema é grave e o governo federal brasileiro elaborou o Plano Nacional de
Segurança Hídrica para o período de 2017 a 2035, com custo de R$ 27,58 bilhões, para
servir de instrumento fundamental de tomada de decisões visando garantir oferta de
água para a coletividade e atividades econômicas com “redução dos riscos associados
às secas e cheias” (ANA, 2019). É possível antever que esta iniciativa tem respaldo no
artigo 225, caput, da Constituição de 1988, a qual consagra o direito à sadia qualidade
de vida de todos os seres vivos, reconhecido como direito humano fundamental
(MOTA, 2018).
A obrigação de proporcionar a segurança hídrica tem, portanto, suporte
constitucional e, ainda, infraconstitucional desde 1997 com a Lei nº 9.433 (BRASIL,
1997), a qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e trouxe, dentre os
objetivos, “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” e a “prevenção e a
defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais”.
Diante de tais implicações fáticas e normativas, tem-se que a proteção das APP´s
ripárias urbanas repercute diretamente na segurança hídrica, mas o que se observa
atualmente é a ocorrência de cumulativos processos de degradações nestes espaços, ao
ponto de Bueno (2012) asseverar, por exemplo, que a expansão da ocupação antrópica
nas cidades pode ser considerada uma das principais causas de risco à vida com a
extinção de ambientes naturais ou nativos.
Acerca desta nefasta realidade, é premente destacar a missão da gestão ambiental
urbana pública (Artigos 21, XX, 24, I e 25, §3º, 30, VIII, 182, da Constituição da República
Federativa do Brasil) para buscar soluções políticas concretas e efetivas considerando
a dinâmica do crescimento urbano, a ocupação do solo e o abastecimento público com
a concorrência de outros importantes usos da água da mesma bacia do município
(MELO, 2016, p. 7). É preciso assumir “cada vez mais o centro dos interesses quando se
pensa nas perspectivas de alcance de um equacionamento do dilema desenvolvimento
urbano/conservação” (MENEZES, 2004, p. 24).
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Neste caminho, de acordo com Montana Martínez (2012, p. 128), o exercício da
hidropolítica, representada pelo “conjunto de dinâmicas multisetoriais, cooperativas
e/ou conflitivas oriundas das relações de interdependência que se estabelecem entre
aqueles atores que, em alguma medida, impactam ou são impactados pelos usos de
fontes hídricas”, pode auxiliar na construção de soluções sustentáveis.
Defronte este quadro, não pode se vislumbrar outra medida que não cumprir
a própria determinação constitucional exarada nos artigos 1º, 18 e 24, enfatizando a
responsabilidade da União no trato de matérias, dentre as quais o ambiente hídrico, em
nível nacional, impedindo que se admita qualquer forma de divergência, confrontos,
conflitos ou regulamentações diversas em nível de estados, Distrito Federal e,
principalmente, os Municípios.
4 PLS Nº 368/2012 DO SENADO FEDERAL E CONSEQUÊNCIAS
Necessário é explicitar o trâmite legislativo e as consequências, se aprovado e
convertido em lei, do Projeto nº 368/2012 em relação a proteção dos recursos hídricos.
Para tanto, o mesmo foi apresentado no dia 16 de outubro de 2012 pela Senadora Ana
Amélia do PP/RS, visando alterar a Lei nº 12.651/2012 para prever parágrafos 9º e
10 no artigo 4º, com implicações sobre as APP´s urbanas (BRASIL, 2012c), fazendo
constar:
§9º Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos perímetros urbanos
definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, as faixas
marginais de qualquer curso d’água natural que delimitem as áreas da faixa de passagem
de inundação terão sua largura determinada pelos respectivos Planos Diretores e Leis de
Uso do Solo, ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, e respeitado,
no que couber, o plano de defesa civil.

§10. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas, observar-se-á o disposto nos respectivos Planos
Diretores e Leis Municipais de Uso do Solo, respeitado, no que couber, o
plano de defesa civil.
Justificou que a “metragem de APP hídrica exigida conflita com as peculiaridades
dos Municípios, e o cumprimento do mandamento legal imporia graves dificuldades
para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o
bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 2012c), considerando a faixa marginal de
qualquer curso d’água natural de 30 a 500 metros e as áreas no entorno dos lagos e
lagoas naturais com largura mínima de 30 metros.
Aduziu, sem apresentar qualquer elemento científico, legal e mesmo jurídico,
haver conflito e diferentes interpretações, inclusive com inúmeras ações do Ministério
Público contra prefeituras, deixando patente que o interesse maior seria garantir aos
municípios a capacidade de definirem a “largura das faixas de APP marginais a corpos
d’água localizados em áreas urbanas definidas nos planos diretores e leis municipais
de uso e ocupação do solo, ouvidos os respectivos Conselhos de Meio Ambiente e
também respeitando os planos de defesa civil” (BRASIL, 2012c).
O projeto foi remetido no dia 08 de agosto de 2013 para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cujos membros votaram pela aprovação com
emenda, nos termos do voto do relator, Senador Armando Monteiro do PTB/PE, para
quem as APP´s exercem:
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[...] funções ecológicas e de suporte aos serviços ambientais, além de prevenir desastres
naturais tais como enchentes e deslizamentos, já que a manutenção da vegetação aumenta a
estabilidade do solo. Entretanto, é importante destacar também que nas cidades, é inegável
a existência de conflitos entre o crescimento e desenvolvimento urbanos e a proteção do
meio ambiente. Assim, quando se trata das APPs em áreas urbanas, é imprescindível
disciplinar o uso de solo de forma a atender a aspectos sociais e econômicos de ordenamento
territorial, e não apenas os ambientais.

O referido parlamentar entendeu que o município é o competente para ordenar
a ocupação urbana do seu território por meio de planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, por isto “não há dúvida que cumpre então a esse ente dirimir eventuais
conflitos relacionados às dimensões das APPs urbanas”, desde que obedecidos o plano
diretor e os planos de defesa civil (BRASIL, 2012c).
Posteriormente o projeto seguiu para a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) que, por intermédio do relator Senador Acir Gurgacz do PDT/RO, em
09 de abril de 2014, votaram favorável com emenda vislumbrando excesso do novo
Código Florestal em função dos “notórios conflitos entre a realidade e a idealidade”
(BRASIL, 2012c). Após esta fase, foi remetido à Comissão de Meio Ambiente (CMA),
na qual o mesmo parlamentar emitiu parecer aduzindo não haver menor rigor na
proteção ambiental por vincular a oitiva de conselhos de meio ambiente.
Passado mais de 2 anos, no dia 09 de agosto de 2017 foi designado novo relator
na CMA, Senador Roberto Rocha do PSB/MA, o qual votou pela aprovação do projeto
e emenda, informando que a Lei nº 12.651/2012 é ineficaz na proteção do ambiente,
comete injustiças sociais e usurpa a autonomia municipal sobre a gestão do seu território
e quem melhor conhece sua realidade, pois “trata de maneira uniforme e simplista uma
realidade complexa e multidimensional, como é a diversidade de ambientes, urbanos
e rurais, que compõem nosso País, de dimensões continentais, formado por centenas
de combinações entre tipos vegetacionais e usos do solo” (BRASIL, 2012c).
Outro relator foi nomeado no dia 28 de junho de 2018, Senador Romero Jucá
do MDB/RR, também votando pela aprovação com a emenda, o qual sequer fora
apreciado pela CMA. Seu voto mencionou que para as “áreas urbanas, o município
poderá dispor diferentemente a respeito da largura das APPs, desde que lei municipal
o estabeleça e considere as garantias técnicas, ambientais e de segurança necessárias”,
com apoio em plano diretor, conselhos de meio ambiente e planos de defesa civil.
Assim, ao invés de dois parágrafos, ficaria somente o acréscimo do §10 no artigo 4º:
§ 10. Nas áreas urbanas, a largura das faixas de Áreas de Preservação Permanente
marginais a corpos d’água poderá ser definida nos planos diretores e nas leis de uso do solo
municipais, ouvidos os respectivos conselhos municipais de meio ambiente e respeitado,
no que couber, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.

Em vista do encerramento da legislatura, o projeto em questão foi arquivado
com o fim da legislatura em 31 de dezembro de 2018 e, com fundamento no art. 332 do
Regimento Interno do Senado Federal (BRASIL, 2012c), no dia 14 de março de 2019,
via do requerimento de nº 166/2019, subscrito por 28 Senadores que compuseram
um quórum superior a 1/3 em que alegaram ser importante “sua aprovação para a
sociedade brasileira”, houve seu desarquivamento no dia 19 de março e está desde o
dia 28 de março de 2019 na Comissão de Meio Ambiente (CMA), onde foi designado
relator o Senador Eduardo Braga do MDB/AM.
Em caso de não aprovação pelo Senado Federal, arquiva-se encerrando o trâmite,
porém, nada impede que outro projeto de lei possa ser apresentado a qualquer tempo,
seja junto ao Senado seja em relação à Câmara dos Deputados, o que dá a sensação
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real de insegurança jurídica e não pacificação normativa acerca da matéria, situação
esta extremamente prejudicial à nação. No entanto, se houver aprovação pelo Senado
Federal do aludido projeto de lei, o mesmo deve ser encaminhado obrigatoriamente
para análise e votação pela Câmara dos Deputados.
O assunto, portanto, não está esgotado no âmbito do Poder Legislativo e muito
menos finalizado; todavia, açambarca conteúdo por demais espinhoso e complexo
com implicações diretas em todos os atuais 5.561 municípios brasileiros (IBGE, 2019),
os quais poderiam, se aprovado o PLS nº368/2012, perigosamente, diminuir os
limites de proteção das APP´s ripárias, cada um a seu modo, gosto e peculiaridade.
Um município, por exemplo, teria poderes para normatizar uma faixa de proteção
inferior a previsão do atual Código Florestal e absolutamente diversa da que outro
município contíguo, separados por algum curso d´água, e dentro de uma mesma bacia
hidrográfica, poderia legislar.
Ora, ainda que se submeta a prévio posicionamento técnico, aval dos Conselhos
Municipal e Estadual do Meio Ambiente e até regras de Defesa Civil, o mais provável
é que os superiores interesses ambientais e da coletividade, conforme determinado
pelo artigo 225 da Carta Constitucional vigente (BRASIL, 1988), possam não estar
resguardados devidamente e o caos urbano e ambiental, com repercussão negativa para
as águas, se agrave de modo nocivamente irreversível. A resposta a tantas hipóteses
negativas envolvendo os 5.561 municípios não pode esperar o pronunciamento do
Poder Judiciário que, como exemplo do julgamento da Lei nº 12.651/2012, ocorreu em
quase 6(seis) anos (BRASIL, 2018a).
O que se verifica do projeto, sua pretensão e, o pior, o provável resultado,
desta forma, prejudicarão sobremodo a tutela dos recursos hídricos no Brasil, além
da própria sociedade mais pobre, minorias, mulheres, crianças e idosos, como afirma
Correa e Silva (2017, p. 131) em virtude da exposição a perigos naturais decorrentes
do “crescimento demográfico, mudanças socioeconômicas e aumento de populações
urbanas”.
É preciso, para se mudar este cenário, incorporar a responsabilidade pública e
defesa do interesse macro da sociedade, vez que, conforme Ferreira e Mota (2015, p.
371), o “ecossistema, o desenvolvimento econômico e, em especial, a qualidade de vida
de nós seres humanos, dependem do volume e disponibilidade de água, em escala
local e global, possibilitando a implementação de políticas, públicas e privadas, de sua
gestão e governança em futuro nem tão distante”.
Neste sentido, para Montana Martínez (2012, p. 136) que aborda uma perspectiva
transnacional capaz de ser replicada na esfera nacional, o equacionamento dessas
questões revela a dificuldade do gerenciamento do potencial hídrico, “exigindo por
suas dinâmicas e interconexões físicas, uma abordagem política e jurídica diferenciada,
que aponta para a urgência de gerenciar de maneira mais apropriada as águas”.
Por ser, conforme Brandão (2012, p. 90), “um recurso natural limitado, sob a gestão
e tutela do Estado e de toda a coletividade”, não pode se esperar do poder público
qualquer outra medida que não a rejeição por completo do malfadado projeto que em
muito afetará, no ambiente urbano, a incondicional e necessária segurança hídrica.
Apesar da constatação de Correa e Silva (2017, p. 126-127) das cidades brasileiras
serem consolidadas com uso e retirada da cobertura vegetal dos solos marginais de
cursos d´água associados a “inúmeros eventos de enchentes e inundações”, não se pode
admitir que o problema só piore pela irresponsabilidade governamental, mormente
do poder legislativo.
Por seu turno, o Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA, 2019, p. 106), ao
sugerir “soluções específicas de caráter regional capazes de minimizar a vulnerabilidade
a inundações em bacias consideradas críticas”, não tem o condão de autorizar os
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demais entes federados a legislarem de forma menos rigorosa sobre recursos hídricos
e até recursos florestais; pelo contrário, permite sim é o aumento da rigidez normativa
voltado para a proteção mais efetiva.
A tratativa do tema, por conseguinte, jamais pode ser exclusivamente em nível
local municipal, pois, afora os argumentos já colacionados, a matéria hídrica compõe
um intrincado panorama natural que não respeita fronteiras humanas ou políticas,
fazendo com que os corpos hídricos se interliguem para áreas além dos conceitos
legais de municípios, estados e mesmo de países.
Adicionalmente, sabe-se que as águas estão associadas a vários sistemas naturais
(o ciclo hidrológico e climático, o solo, a vegetação (MONTANA MARTÍNEZ, 2012).
Então como poder-se-ia autorizar ou permitir que o município pudesse, diretamente,
regulamentar matéria de gestão do uso do solo da bacia que afetaria ou poderia afetar
concretamente a forma com que outro ente federado pudesse estar lidando com as
compartilhadas águas e os processos naturais do ciclo hidrológico? A resposta, com
apoio da Constituição de 1988, é não ser admissível.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema segurança hídrica cobra, segundo Ferreira e Mota (2015, p. 388), o apelo
mundial, isto porque a “escassez da água não é utopia, mas é determinante para a
manutenção das relações democráticas e o desenvolvimento das nações futuras” com
garantia de recursos básicos de saneamento e da fonte primária da vida que é a água.
Neste contexto entra as implicações e obrigações protetivas dentro do ambiente
urbano brasileiro que congrega 5.561 municípios, 26 estados-membros e o Distrito
Federal (IBGE, 2019), mormente quando se contempla o instituto das Áreas de
Preservação Permanente ripárias ou ribeirinhas, previstas no artigo 4º, inciso I, da
Lei nº 12.651/2012, novo Código Florestal, que detém, como uma de suas finalidades
exatamente a proteção dos recursos hídricos.
Contudo, o Projeto de Lei nº 368/2012, em trâmite no Senado Federal, vai
de encontro às principais regras normativas sobre a matéria, isto porque mitiga,
severamente, o grau de proteção sobre a vegetação ciliar dos cursos d’ água quando
autoriza os municípios a legislarem de modo menos restritivo sobre as faixas marginais
que deveriam ser observadas, o que não será mitigado pela intervenção dos conselhos
ambientais do estado e mesmo dos municípios e muito menos por parâmetros da
Defesa Civil.
O retrocesso é patente nesta proposta e causa uma indelével insegurança
jurídica e ambiental por permitir, em nível nacional, que cada município possa vir a
normatizar o julgar pertinente para atender a sua realidade, com expressivo prejuízo
socioambiental e econômico. Ao contrário, deveria sim o poder público exigir o efetivo
cumprimento no ambiente urbano dos patamares que indicam, formalmente, os limites
atualmente em vigor que devem ser respeitados como de APP, afinal de contas sua
relação com a segurança hídrica é direta.
Por conta destas considerações, em vista da localização das águas não respeitarem
fronteiras, limites físicos e políticos e muito menos a lógica humana, é possível
depreender que a abordagem mais consentânea em termos de regulamentação e
proteção hídrica a partir das margens dos cursos d´água urbanos deve, necessariamente,
começar do maior ente federado que é a União e deste ser admitida a imposição de
maiores restrições pelos estados e, em último grau, dos municípios.
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QUALIDADE DA ÁGUA E FONTES SIGNIFICATIVAS DE POLUIÇÃO HÍDRICA:
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
DE RONDÔNIA
Alyne Foschiani Helbel1
João Paulo Papaleo Costa Moreira2
Alan Gomes Mendonça3
Lucas Vasques Sityá4
Joane Paola Papaleo Costa Moreira5
Ronaldo de Almeida6
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
O uso dos recursos hídricos vem se intensificando cada vez mais ao longo do
tempo. Um dos maiores utilizadores desse recurso é a indústria de transformação
e minério, sendo o terceiro maior uso desse recurso no país (ANA, 2017). Segundo
Connor e Koncagül (2015), existe uma perspectiva de crescimento de 400% em demanda
de água no mundo nesse setor, o que gera uma preocupação com a disponibilidade
e a qualidade desse recurso já que com o crescimento do uso da água em indústrias,
também ocorre o aumento na geração de efluentes, o que provoca um grande risco
para a qualidade da água dos corpos receptores.
A geração de efluentes no setor industrial traz consigo diversos riscos para
os corpos hídricos já que deles se originam diversos tipos de poluentes orgânicos e
inorgânicos, principalmente os metais pesados, que são um dos maiores problemas
quando se trata de poluição hídrica, tendo em vista que os sistemas de tratamentos
industriais não são eficientes na sua remoção (ARCHELA et al., 2003).
Em Rondônia, o crescimento de indústrias gera preocupação, tendo em vista os
graves problemas sanitários que ocorrem na região, visto que apenas 9% da população
é atendida com coleta de esgoto, sendo que apenas 4% é tratado (ANA, 2017), além
das grandes quantidades de indústrias frigoríficas e laticínios, bem como diversas
empresas mineradoras instaladas no estado, observando a grande quantidade de
efluentes gerados por essas indústrias e seus riscos proeminentes (CIRILO, 2015).
Assim sendo, visando à melhor gestão dos recursos hídricos no Estado, o
Governo Estadual elaborou, por meio de contratação de empresa privada, o Plano
Estadual de Recursos Hídricos (PERH), que intenta melhorar a gestão e administração
dos recursos hídricos do estado (RONDÔNIA, 2018).
1
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Nesse contexto, foi realizado o levantamento dos diversos usos da água em
Rondônia, entre eles o industrial e extrativismo mineral, com a finalidade de ter um
maior conhecimento e estabelecimento de diretrizes para a melhor gestão de consumo
e despejo de efluentes.
Dessa forma, observando os riscos e impactos decorrentes da área industrial e
de extrativismo mineral à qualidade das águas, este estudo teve por objetivo analisar
o PERH do estado de Rondônia identificando sua abordagem a respeito dos impactos
adversos provenientes dos poluentes advindos de tais atividades no estado.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e métodos
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura visando identificar no
Plano Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia os temas referentes aos riscos
apresentados à qualidade da água nas bacias hidrográficos do Estado através das
atividades industriais e de extrativismo mineral.
O estudo baseou-se na análise do referido plano, objetivando identificar a
abordagem do mesmo a respeito dos impactos qualitativos causados pelas atividades
industriais e extrativismo mineral aos corpos d’água das bacias hidrográficas de
Rondônia. Após o levantamento desses dados, foram discutidos a riqueza do conteúdo
e a necessidade de melhoria a respeito dessas informações.
Segundo Gil (2008, p. 50), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”, do mesmo modo
em Bardin (2009), diz que através da análise de documentos é possível a formação
de estruturas textuais com o objetivo de interpretar as informações e os dados, com
diversas técnicas, produzindo uma análise específica de determinado assunto.
2.2 Resultados e discussão
2.2.1 Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – PERH/RO e
qualidade das águas O PERH/RO aponta indicadores de qualidade da água de alguns
mananciais das 07 (sete) bacias hidrográficas do Estado de Rondônia (Figura 1).
Figura 1. Mapa de Localização das Bacias Hidrográficas de Rondônia.

Fonte: Autores.
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Com relação aos nutrientes e metais, há poucos registros de medições de sulfato,
nitrato e ferro total nas estações de monitoramento. Tais nutrientes podem ser tanto de
origem doméstica quanto industrial (fontes pontuais), destacando-se, ainda, o uso de
fertilizantes químicos (fonte difusa).
O aporte excessivo de nutrientes ocasiona a eutrofização dos corpos d’água
e provoca o crescimento exagerado de algas e cianobactérias. Estas, por sua vez,
interferem nos processos fotossintéticos fazendo com que haja certo desequilíbrio da
biota aquática devido à ausência de oxigênio dissolvido no meio, podendo até mesmo
ocorrer a mortandade de peixes.
Os valores citados no Plano se restringiram aos registros existentes para as
concentrações de sulfato e nitrato, não tendo sido ultrapassados os valores limites
estabelecidos pela legislação (Resolução CONAMA 357/05), que são respectivamente
iguais a 250 e 10 mg/L (RONDÔNIA, 2018).
Já o excesso de ferro nos corpos hídricos está, em geral, associado a efluentes
industriais, não especificados no PERH, e pode ocasionar principalmente alterações
na cor, sabor e odor da água. Nas três estações em que há dados monitorados desse
parâmetro, as concentrações foram superiores ao valor limite de 0,3 mg/L (RONDÔNIA,
2018).
Para o parâmetro oxigênio dissolvido (OD), a Resolução CONAMA nº 357/2005
estabelece que as concentrações devem ser superiores a 5 mg/L em qualquer amostra;
portanto, valores baixos de OD são indicativos da presença de matéria orgânica.
Em relação aos dados de OD, apenas as estações 15135000 (Rio Corumbiara
Antigo), 15558200 (Rio Pirarara), 15562000 (Rio Boa Vista) e 15564000 (Rio Jaru)
apresentaram concentrações superiores a 5 mg/L, ressaltando-se, entretanto, o número
reduzido de registros nestas estações (RONDÔNIA, 2018).
Valores críticos de concentração de OD foram observados para as estações
15130000 (rio Guaporé), 15200000 (rio Guaporé), 15250000 (rio Mamoré), 15320002 (rio
Madeira), 15326000 (rio Abunã), 15430000 (rio Jamari), 15558000 (rio Apediá/Pimenta
Bueno) e 155565000 (rio Jaru), com valores inferiores a 2 mg/L, caracterizando situação
de mortandade para peixes (RONDÔNIA, 2018).
Ainda no que se refere à presença de matéria orgânica em corpos d’água, outros
parâmetros comumente analisados são demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
e demanda química de oxigênio (DQO). As concentrações de DBO e DQO medem
o consumo de oxigênio, quantificando, de maneira indireta, a matéria orgânica ou
seu potencial poluidor. Apenas a DBO possui valor limite estipulado pela Resolução
CONAMA nº 357/2005, o qual deve ser inferior a 5 mg/L. Das estações analisadas,
apenas as estações 15400000, 15490500, 15550000, 15558000, 15556500 e 15590000
apresentaram medições de DBO, tratando-se de apenas 1 registro em cada estação
(RONDÔNIA, 2018).
2.2.2 Fontes de poluição hídrica
Os estudos para a concepção do relatório final do Plano Estadual de Recursos
Hídricos do Estado de Rondônia apontaram as principais fontes de poluição hídrica
dos corpos hídricos e mananciais subterrâneos.
Nesse sentido, conforme o PERH/RO, ainda como parte da análise da qualidade
das águas superficiais no Estado de Rondônia, realizou-se uma estimativa da carga
poluidora proveniente dos efluentes domésticos, da pecuária e da agricultura, tão
somente (RONDÔNIA, 2018), não sendo verificadas as fontes de poluição decorrentes
de outras atividades expressivas no estado, tais como as agroindústrias de laticínios,
frigoríficos e curtumes, além das explorações de minérios.
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Agroindústrias
A utilização de água pela indústria pode ocorrer de diversas formas, tais
como: incorporação ao produto; lavagens de máquinas, tubulações e pisos; águas de
sistemas de resfriamento e geradores de vapor; utilizada diretamente nas etapas do
processo industrial; esgotos sanitários, entre outros. Exceto pelo volume incorporado
aos produtos e pelas perdas por evaporação, as águas tornam-se contaminadas por
resíduos do processo industrial ou pelas perdas de energia térmica, originando assim
os efluentes líquidos (VON SPERLING, 2005).
Em relação aos setores que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) do estado
de Rondônia, as indústrias alimentícias representam 21,5% da riqueza gerada, sendo a
atividade que mais ganhou participação na indústria do estado: aumentou 2,7 pontos
percentuais entre 2007 e 2015, de acordo com dados do Portal Nacional da Indústria
(CNI, 2017). As atividades que representam quase que a totalidade do setor alimentício
em Rondônia, dizem respeito aos frigoríficos, laticínios e curtumes.
Diante da característica deste setor e sua importância, surgem problemas ligados,
principalmente, ao controle ambiental, pois as indústrias de laticínios e frigoríficas
produzem quantidades razoáveis de efluentes líquidos e estes por sua vez apresentam
alta carga orgânica (PINAFFI et al., 2012).
Grande parte desses estabelecimentos, via de regra, lançam as águas residuais
diretamente em cursos d’água que, se forem volumosos e perenes, são capazes de
diluir a carga recebida sem maiores prejuízos (FEISTEL, 2011).
Todavia, o que frequentemente acontece é que os rios são de pequeno porte
e o efluente dos frigoríficos e laticínios não recebem o tratamento adequado para
serem lançados em corpos receptores, tornando as águas impróprias à vida aquática
e a qualquer tipo de abastecimento, agrícola, comercial, industrial ou recreativo.
Assim, os efluentes líquidos causam a alteração de qualidade nos corpos receptores e
consequentemente a sua poluição (GIORDANO, 2001 apud PINAFFI et al., 2012).
Esses efluentes são altamente poluentes, pois apresentam elevado conteúdo
de matéria orgânica e carga microbiológica, que se dispostos de maneira inadequada
no meio ambiente podem levar a sérios problemas ambientais (FEISTEL, 2011), como
o consumo do oxigênio dissolvido necessário para degradar a matéria orgânica no
meio, que por sua vez torna-o indisponível à biota aquática, podendo ocorrer casos de
mortandade de peixes e alteração do ecossistema.
Mineração
De acordo com Mechi e Sanches (2010), a qualidade das águas dos rios
diretamente afetados pela atividade de mineração pode ser prejudicada em razão da
turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como pela poluição
causada por substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos efluentes das áreas de
mineração, tais como óleos, graxa, metais pesados.
O PERH no que corresponde ao extrativismo mineral não aborda explicitamente
aspectos qualitativos relacionados à atividade. A análise realizada foi concernente a
critérios quantitativos, relativos à demanda hídrica com estimativas atuais e futuras.
Com relação à poluição de águas superficiais, no plano há citação da exploração
do ouro no Estado no final dos anos de 1980, principalmente ao longo de um trecho de
300 km do rio Madeira, entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia e Guajará-Mirim,
que foi uma potencial fonte de poluição das águas superficiais (RONDÔNIA, 2018). A
estimativa é que no período entre 1979 e 1990, cerca de 87 toneladas de mercúrio foram
emitidas, sendo cerca de 65% para a atmosfera e 45% diretamente nos rios (PFEIFFER
et al., 1989).
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Ainda foram identificadas situações críticas relativas à atividade ilegal de
garimpo, uma na bacia hidrográfica do Rio Roosevelt, com extração ilegal de diamante
e na região centro norte do Estado, onde ocorre garimpagem intensa de cassiterita, o
que tem grande potencial de afetar negativamente a qualidade e disponibilidade de
água nos corpos hídricos (RONDÔNIA, 2018).
Dessa maneira, foram identificadas no PERH/RO duas proposições de ações
para minimização dos impactos decorrentes da contaminação hídrica proveniente da
atividade de mineração:
- Viabilizar e apoiar pesquisas que busquem a relação entre a contaminação
da água por diferentes fontes (entre elas o mercúrio utilizado na extração
do ouro) ao alto nível de ocorrência de câncer em Rondônia, com previsão
de um custo de aproximadamente R$ 700.000,00;
- Extinguir a atividade garimpeira, através da regularização da atividade
como mineração e seguindo as diretrizes ambientais.
Assim, mesmo aplicando as medidas propostas, ainda há o passivo ambiental
causado pelos vários anos de exploração sem o devido controle. Tais elementos
indesejados presentes nos corpos hídricos podem acarretar sérios problemas a biota
aquática e a saúde humana.
Destarte, avalia-se que estas medidas são insuficientes para a remediação,
controle e/ou gestão desta problemática, faltando proposição de ações efetivas no
planejamento estadual de recursos hídricos para o gerenciamento dos potenciais
conflitos pelo uso da água decorrentes de sua contaminação e saneamento dos impactos
identificados.
No que tange aos recursos hídricos subterrâneos, o instrumento de planejamento
estadual das águas em Rondônia menciona que Vanuchi et al. (2014) realizaram medições
em pontos de água subterrânea da área do Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes. Os
autores mediram os parâmetros condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza,
oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, cloretos, amônia, ferro, alcalinidade,
ortofosfato, manganês, alumínio, potássio, cobre, zinco, cromo, Demanda Química de
Oxigênio, coliformes totais e fecais e também salmonelas. Foi concluído que as águas
são impróprias para o consumo humano, o que é agravado pelo fato da inexistência na
região de rede pública de abastecimento aduzindo água potável (RONDÔNIA, 2018).
Dessa maneira, assim como para os recursos hídricos superficiais, não foram
identificadas proposições efetivas para mitigação da contaminação das águas
subterrâneas decorrentes da extração mineral.
Cabe destacar uma característica intrínseca a região de Bom Futuro, conforme
mencionado em Lima (2009), que cita que a questão ambiental é peculiar às áreas
de origem garimpeira, e embora o cumprimento da lei seja exigido e a sua aplicação
cumprida e fiscalizada, as entidades gestoras do meio ambiente, aparentemente,
levam em consideração outros interesses sociais das comunidades que subsistem
em função da atividade extrativa e a outras economicamente a ela associadas, o que
dificulta a efetiva aplicação da proposta estabelecida no instrumento de planejamento
dos recursos hídricos estadual.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que corresponde aos usos industriais e extrativismo mineral referente
às alterações dos aspectos qualitativos da água, constatou-se que o PERH não
apresenta uma abordagem explícita, tendo as ações propostas para o gerenciamento
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qualitativo destes usos uma abordagem genérica, carecendo de ações específicas para
o monitoramento, controle e mitigação das problemáticas decorrentes.
Contudo, cabe destacar que o PERH tem uma abordagem mais ampla para a
gestão hídrica estadual, podendo inferir que os Planos de Bacias Hidrográficas e o
Enquadramento dos Cursos D’Água sejam os instrumentos de planejamento indicados
para um enfoque mais específico e efetivo sobre os mecanismos de gerenciamento
qualitativo dos usos industriais e extrativismo mineral, conforme o diagnóstico destes
usos nos limites geográficos de interesse.
Destarte, o Plano Estadual de Recursos Hídricos é um importante instrumento
na busca de solução dos problemas já existentes, contribuindo também na prevenção
de futuros problemas permitindo ações proativas do poder público, dos usuários e da
sociedade em geral na gestão integrada dos recursos hídricos, possibilitando seus usos
múltiplos.
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS NO IGARAPÉ MIRANDINHA
Carlos Vinicius Leite de Souza1
Francilene Cardoso Alves Fortes2
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A expansão urbana desordenada se tornou um dos principais agentes poluidores
do meio ambiente, fatores negativos que contribuem para a poluição dos recursos
hídricos, desaparecimento da cobertura vegetal e erosão do solo, bem como outras
ameaças à conservação da biodiversidade.
O aumento da densidade das populações nas áreas urbanas e ocupação
desordenada contribuíram para a disseminação de poluentes e degradação dos
igarapés urbanos do município de Boa Vista. Como resultado, as funções ambientais
dos espaços naturais perderam suas características em decorrência das atividades
antrópicas praticadas ao longo das décadas no município, pois o ambiente urbano
poluído, afeta os recursos naturais e a qualidade de vida das populações urbanas, não
usufruindo dessas áreas naturais e suas funções ambientais.
Pois a concentração de lixo e resíduos líquidos continuam sendo um problema
frequente nos sete igarapés na área urbana de Boa Vista, a informação é do professor e
especialista em recursos hídricos, Wladimir Souza, Universidade Federal de RoraimaUFRR (2011). O motivo da degradação é o povoamento às margens do igarapé, após o
surgimento de novas localidades consideradas como bairros pela própria população
local.
Segundo o autor citado acima os sete igarapés localizados em área urbana são:
Caranã, Grande, Frasco, Pricumã, Mirandinha, Caxangá e Paca. A mudança citada
pelo especialista inclui o crescimento populacional desordenado, construção de
condomínios e estruturas erguidas às margens do igarapé. Com isso, a vegetação foi
extinta, o lixo passou a ser despejado com mais frequência nas águas e o impacto se
tornou evidente.
Diante deste contexto este projeto teve como objetivo identificar os impactos
socioambientais urbanos às margens do Igarapé Mirandinha, além de buscar a sua causa
a partir da perspectiva histórica e atual no entorno do igarapé e suas consequências
para o meio ambiente, bem como descrever a importância da mata ciliar na proteção
dos recursos hídricos.
O Poder Público tem o dever de propor ações que visam proteger os recursos
hídricos com projetos de gestões inovadoras e de acordo com a legislação ambiental,
bem como promover políticas sociais para conter a desigualdade urbana com objetivo
de conter os assentamentos irregulares. No entanto a preservação dos igarapés de Boa
Vista deve ser realizada por um conjunto, incluindo a sociedade e o poder público,
ou seja, são todos os órgãos juntos, pois cada um precisa fazer a sua parte, não é só
município.
1
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O trabalho despertou o interesse devido visita in loco, onde se observou que
falta pouco para o Mirandinha ficar completamente canalizado. Felizmente, uma parte
dele está preservada dentro do condomínio Alfavile, no bairro Aparecida, onde a água
é limpa e tem muitos peixes, sendo importante preservar a mata ciliar. Por isso, tornase essencial o entendimento dessas ações antrópicas e dispositivos da legislação, para
abordar como eles se complementam no âmbito da sociedade.
Segundo Sousa (2011) os igarapés são abastecidos por pequenas lagoas que
formam nascentes, e hoje mais de 90% das lagoas desapareceram, pois foram aterradas,
e os bairros que têm grandes problemas de alagamento são em locais que tiveram as
lagoas aterradas. Em mapas pode-se confirmar essa degradação, explicou ao apontar
o igarapé Mirandinha no Atlas.
Diante da problemática de quais fatores determinam os impactos negativos
às margens e leito do Igarapé Mirandinha, buscou-se discorrer acerca dos impactos
ambientais ocasionados por ações antrópicas e os riscos ao meio ambiente e a
comunidade, correlacionando aos princípios orientadores da legislação ambiental
pertinentes ao tema. Além de identificar os impactos ambientais às margens do Igarapé
Mirandinha; buscar legislações ambientais pertinentes à problemática, conceitos e
aplicabilidade; e demonstrar a importância da mata ciliar para proteção dos recursos
hídricos.
Buscando propor melhorias, é de suma importância à mobilização das pessoas
para a conservação de do Igarapé Mirandinha, para que se tenha êxito deve-se explanar
sobre o meio ambiente a fim de buscar a participação e a conscientização da população.
Afinal todas as pessoas são partes integrantes do meio ambiente ou do espaço onde
estão inseridos.
Espera-se que outros profissionais ou autoridades competentes realizem
trabalhos científicos com maior aprofundamento sobre assunto no sentido de contribuir
na construção de políticas publicas que atendam as necessidades da população em
geral.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Mudanças no aspecto ambiental a partir do processo de urbanização de Boa Vista
Em Roraima a situação ocupacional não foi diferente dos outros Estados da
região norte. Apesar de mais recente, o Estado teve um fluxo migratório muito grande
nas ultimas décadas, onde o período mais intenso foi de 1987 à 1990 quando aconteceu
o conhecido “boom do garimpo” (LIMA, 2011).
A expansão demográfica de Boa Vista ao longo da sua história, resultou em
um processo de urbanização desordenado, substituindo as características paisagísticas
naturais pela urbanização, não levando em consideração os fatores ambientais da
região, uma vez que a cidade foi construída às margens do Rio Branco, ocasionando
impactos diretamente aos cursos d’água, com edificações próximas aos igarapés e
lagoas, bem como em áreas inundáveis, afetando seu processo de drenagem natural
(VERAS, 2009).
Consequentemente, o crescimento urbano acabou gerando graves problemas
ambientais em devido ausência de urbanização ordenada em Boa Vista, como bem
salienta Agostinho:
Este inchamento urbano gera uma série de difíceis problemas para as administrações
públicas estadual e municipal, como os de caráter ambiental, através dos impactos
produzidos por atividades construtivas, demanda energética, uso de recursos hídricos e
disposição inadequada de esgotos e lixo doméstico (AGOSTINHO, 2010, p. 224).

1325

A Região Oeste da Cidade, apesar de concentrar a maioria das nascentes de
igarapés que cortam o perímetro urbano e que são tributários ou afluentes do rio
Branco, sofreu o avanço do perímetro urbano, o que levou ao comprometimento e/
ou extinção de várias nascentes e leitos de igarapés pela retirada da cobertura vegetal,
quer por aterro para dar lugar a lotes residenciais (STAEVIE, 2011).
Com a ocupação humana no decorrer dos anos, a cidade presencia atualmente
um quadro quanto à preservação de seus recursos hídricos, em que muitos deles
desapareceram e outros deixaram de ter regime perene e passaram a ser intermitentes
(ex. igarapés Mirandinha e Pricumã), outros ainda se tornaram valas negras para
escoamento de esgotos e depósitos de resíduos e entulho (FARIAS et al. 2012).
Neste sentido ausência de planos estratégicos de urbanização no passado
contribuiu com o desmatamento das matas ciliares, desparecimento de lagoas e
edificações às margens dos igarapés de Boa Vista. A Poluição atual em volta dos cursos
d’água retrata uma interação negativa entre o processo de urbanização irregular no que
diz respeito ao uso e ocupação do solo, fatores que contribuem para a desigualdade
na distribuição geográfica em razão do crescimento concentrado e desordenado no
Município de Boa Vista.
2.2 Histórico do Igarapé Mirandinha
A ocupação das margens do Igarapé Mirandinha ocorreu durante a década de
1950 com a criação de três sítios, sendo um deles denominado “Sítio Mirandinha”, e
no fim da década de 1960 e início da 1970 os sítios foram vendidos e posteriormente
loteados (Santos & Cavalcanti, 2007). A nascente do Igarapé Mirandinha está localizada
no Parque Anauá na região Norte do Município de Boa Vista, percorrendo os bairros
dos Estados, Aparecida, Caçari e Canarinho até sua foz onde desagua no Rio Branco.
O Igarapé Mirandinha desde sua nascente até bem próximo a sua foz e percebese que a ação antrópica prejudicou duplamente esse igarapé (Lima, 2001). Primeiro com
a ocupação desordenada, a derrubada da mata ciliar, a destruição de suas margens, o
despejo de esgotos in natura. Depois, quando o poder público resolveu adotar medidas
de saneamento, errou, também, ao optar pela canalização ao invés da revitalização.
A partir do fim da década de 2000 e início da década de 2010 entre os bairros
Aparecida, Caçari e Canarinho, o Poder Público concluiu mais uma etapa de Canalização
do Igarapé Mirandinha com objetivo de oferecer conforto paisagístico ao longo das
margens e condições de saneamento básico. No entanto, o projeto contribuiu para a
retirada da mata ciliar, degradação do leito do igarapé causado pelo revestimento de
concreto e lançamentos de esgoto in natura (RIBEIRO, 2012).
Em decorrência dos efeitos da urbanização desordenada e canalização, o ciclo
hidrológico do Igarapé Mirandinha passou a ganhar novos contornos no que tange a
degradação da sua mata ciliar e ausência fluxo de água natural. A impermeabilidade
das superfícies urbanas contribui para a redução do nível da água, em decorrência
do solo ser revestido por camada asfáltica e concreto, resultando na alteração da
hidrologia do igarapé (TONELLO et al. 2008).
Segundo Sousa (2011), o pior problema causado pelo aterramento das lagoas,
além das enchentes, é a eliminação das nascentes, pois o aterramento faz perder o filtro
natural da água da chuva. A lagoa retém essa água, que fica armazenada e é liberada
lentamente em direção aos canais dos igarapés, na forma de centenas de nascentes,
conhecidas como olho d’água, explicou ao lamentar a degradação ambiental na área
urbana.
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2.3 Legislação Ambiental
Já as definições de degradação e poluição estão conceituadas de acordo com a
lei nº 6.938/81 nos incisos II e III do artigo 3º, conforme PMBV (2006) ao qual estabelece
que a degradação corresponde a alteração adversa das caraterísticas do ambiente,
enquanto que a poluição ocorre por meio de atividades que agridem de forma direta
ou indireta os bens protegidos nos critérios estabelecidos pela Política Nacional do
Meio Ambiente conforme abaixo:
Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas
às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (LEI Nº 6.938/1981) (PMBV,2006).

No que tange a esfera municipal, foi criado o plano diretor do município de
Boa Vista conforme a Lei Complementar nº 924, de 28 de novembro de 2006 com
intuito de estabelecer instrumentos de gestão e desenvolvimento municipal. Tal plano
visava critérios de atuação, dentre eles em seu artigo 4º incisos II e III com objetivo de
oferecer qualificação ambiental para o município, considerando sua biodiversidade
e condicionantes socioeconômicas, bem como o ordenamento e estruturação urbana
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2014).
O autor acima relata que as diretrizes da qualificação ambiental visam a
preservação, proteção e recuperação do patrimônio ambiental, bem como a promoção
de planejamento e gestão, desde que fique estabelecido o respeito as condicionantes
do meio físico e biótico e a utilização racional dos recursos naturais com intuito de
oferecer um ambiente sustentável para a presentes e futuras gerações conforme os
artigos 6º e 7º e seus incisos do plano municipal.
Outro ponto a ressaltar no plano diretor do município diz respeito aos recursos
hídricos, ao qual estabelece objetivos de proteger e recuperar lagos, rios e igarapés,
de natureza permanente ou temporária, além de oferecer diretrizes para redução
da poluição hídrica. Entretanto, verifica-se que a condição ambiental do Igarapé
Mirandinha demonstra omissão por parte do poder público, uma vez que a preservação
e recuperação não estão em acordo com o plano diretor do município de Boa Vista
(RIBEIRO, 2012).
2.4 Processo de urbanização e sua influência na degradação da mata ciliar
Com o crescente aumento da população urbana de Boa Vista, o processo de
urbanização tem gerado graves impactos, como poluição do recurso hídrico, o
degradação da mata ciliar, invasão em APP, entre outros impactos, que a curto ou
longo prazo poderão comprometer a qualidade de vida da população inserida nesse
ambiente. “O desmatamento das matas ciliares causa assoreamento, em consequência
disso às substâncias acumuladas por esse processo provoca redução da profundidade
do corpo de água e o seu volume” (RÊGO et al. 2010, p. 23).
3. METODOLOGIA
A área de estudo corresponde ao trecho do igarapé Mirandinha, cujo os pontos
escolhidos encontram-se no perímetro urbano nos bairros dos Estados, Aparecida,
Caçari e Canarinho. A nascente do igarapé está localizada no Parque Anauá e sua foz
no Rio Branco, em Boa Vista/RR.
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Figura 01: Perímetro urbano nos bairros dos Estados, Aparecida, Caçari e Canarinho.

Fonte: Google maps.

Trata-se de uma pesquisa exploratório de natureza qualitativa e de revisão de literatura
por meio de artigos, monografias, dissertações, teses e livros sobre a temática por meio
de interpretação de imagens, dados e pesquisa em campo. Com o intuito de identificar
os impactos observados, utilizou-se como referência a matriz de impactos proposta
por Leopold 1971(Tabela 01), que nos permitiu uma avaliação dos impactos ambientais
observados na área de estudo.
Tabela 01 - Matriz Causa Efeito

Fonte: Adaptada pelo autor (2018).

A coleta de dados foi constituída por meio de verificação in loco no entorno do
igarapé registrado no período entre janeiro de 2017 a fevereiro de 2018 com objetivo
de descrever os impactos visíveis através de observações e registros fotográficos nas
margens e leito do igarapé. E por meio da pesquisa bibliográfica pretendeu-se esclarecer
os conceitos e aplicabilidades da legislação ambiental em áreas de preservação
permanente em ambiente urbano, bem como demonstrar a importância da mata ciliar
para proteção dos recursos hídricos.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A canalização observada na área de estudo foi feita em nome da adequação dos
cursos d’água ao crescimento do município. Ao canalizá-los, era possível aumentar as
vias de transporte e os loteamentos, além de se eliminar, supostamente, o problema
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das enchentes, do esgoto e do excesso de lixo. A canalização é, na verdade, uma
máscara para os problemas urbanos. Afinal, é o esgoto que deve ser canalizado, e não
os córregos e rios (UFMG, 2006).
Conforme a Figura 02 se constatou o histórico de atividades antrópicas as
margens de lagos e igarapés ao longo das décadas no município de Boa Vista, por
meio do processo de ocupação desordenada os bairros foram ocupados nas margens
do Igarapé Mirandinha, causando diversos problemas ambientais em sua extensão ao
longo do tempo em vários espaços distintos no trecho do igarapé, que vem contribuindo
para a degradação do igarapé e da sua mata ciliar.
Figura 02: A - Boa Vista 1943. Fonte: MEPA - UFRR; B - Boa Vista - Final da Década
1940; C - Boa Vista – Década de 1970; D -- Boa Vista – 2017.

Fonte: Adaptado pelo Autor (2018).

O processo de degradação do Igarapé Miradinha, observados em visita in loco
que a partir da sua nascente no Parque Anauá Figura e no ano de 2015 foi feito a
revitalização do lago dos americanos e limpeza em decorrência do acúmulo de resíduos
sólidos ao redor e dentro da nascente. Isso esta acordado com Franco (2011) relata que
no período de estiagem o problema se intensifica, em razão disso, foram reativados
os poços artesianos as margens do lago, dessa forma, impedido que o lago secasse
completamente na época da estiagem.
Tabela 01 observa que o Igarapé Mirandinha, os moradores que invadiram
a APP, vem alterando e comprometendo de forma irreversível o ambiente que
comportam recursos indispensáveis à sobrevivência do homem, devido à retirada da
cobertura vegetal, além da grande quantidade de resíduos sólidos que são jogados
em suas margens, o que demonstra que o referido igarapé, sofre grandes impactos
ambientais provenientes tanto por parte da população quanto do poder público.
Tabela 01: Meio Físico – Matriz Causa Efeito dos Impactos Ambientais

Fonte: Adaptada pelo autor (2018).
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Na Tabela 01, pode observar que devido à ocupação humana, esse corpo d’água,
pela falta de infraestrutura urbana para a coleta e adequado tratamento de esgotos
sanitários e pluviais e ainda dado à proximidade de muitas casas, acaba por receber
dejetos de toda espécie, devido ocorrência imediata, podendo ser reversível ao local, o
qual altera de forma crítica as características físico-químicas deforma direta, algumas
com duração permanente, cíclica para a microflora e para os próprios moradores de
seu entorno que dele se utilizam, porém de fácil mitigação.
A partir do bairro Aparecida entre os cruzamentos das Av. Brigadeiro Eduardo
e Capitão Júlio Bezerra e início da Rua Vitor Hugo constatou-se conforme a Figura
3 (A) um grande acúmulo de resíduos sólidos e esgoto no leito do igarapé, redução
da mata ciliar, a água se apresenta com aspecto mais parado e com o desmatamento
da mata ciliar tem-se como consequência o assoreamento que provoca a redução da
profundidade e do volume de água do igarapé. Como se pode notar a partir do exposto
acima, há muito tempo a área percorrida pelo igarapé Mirandinha, vem sofrendo com
a influência antrópica. O crescimento urbano trouxe vários problemas para o igarapé,
como o acúmulo do lixo, a poluição do mesmo por esgotos, o seu assoreamento, além
de outros problemas Figura 3 (B).
Figura 03: A - Resíduos no leito do igarapé; B - Resíduos no leito do igarapé - Bairro
Aparecida.
A

B

Fonte: Autor (2018).

Estes resultados estão acordo Franco (2011) o qual relata que no lago existe
uma pequena comporta que tem como objetivo controlar a saída de água para o
Igarapé Mirandinha, evitando o transbordamento do lago no período de inverno. E
há canalização, vem sendo modificada sua morfologia do leito do canal corrigindo as
suas irregularidades (rugosidades).
Neste sentido, são destruídas formas denominadas de sequências de depressão
e soleiras (que promovem uma variedade de condições de fluxo satisfatórias a
reprodução de organismos que servem de alimento para peixes), e as depressões
representam também áreas de abrigo, onde os peixes se protegem dos trechos com
alta velocidade, essas condições são ausentes em rios canalizados (SANDER, 2003).
Na Tabela 02, observou que havia perda da biodiversidade, de forma moderada
com duração temporária, porém reversível, mas difícil mitigação devida alteração na
dinâmica dos ecossistemas (Fauna e flora), com a diminuição dos abrigos para animais
de natureza. Estes resultados estão acordo com Oliva Júnior, (2012) e Rabelo (2014) que
a degradação ambiental, cada vez mais presente nos dias atuais, leva-nos a procurar
formas de diminuir ou tentar estabilizar os processos degradatórios, que causa danos
as vezes irreparáveis ao meio ambiente.
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Tabela 02: Meio Biótico – Matriz Causa Efeito dos Impactos Ambientais

Fonte: Adaptada pelo autor (2018).

No entanto segundo Franco (2011) a vegetação ciliar favorece a proteção das
nascentes e cursos d’água, impossibilitando o lançamento e o acúmulo de resíduos
sólidos e efluentes líquidos, bem como a manutenção e qualidade do clico hidrológico,
agindo como refúgio de pássaros e animais de pequeno porte, por exemplo, iguana e
da fauna aquática, mantendo a função integral de preservação das áreas ambientais.
Estas observações encontradas neste projeto estão de acordo com Rabelo (2014),
pois nota-se que preservação das áreas urbanas é essencial na qualidade vida, uma vez
que contribuem para a diminuição da temperatura no seu entorno, age como dispersor
de poluentes, absorção dos ruídos, favorece o aumento de umidade relativa do ar, no
entanto, tais benefícios são comprometidos pela descaracterização dos espaços verdes
em ambiente urbano.
Na Figura 4 (A) entre as ruas Beta e Plantão foi observado que o igarapé encontrase em sua forma natural, bem como sua mata ciliar preservada. No entanto, apesar da
preservação é possível verificar resíduos de materiais de construções as margens da
mata ciliar, bem como a presença de lixo em seu interior e leito do igarapé.
Figura 04: A - Trecho do Igarapé em forma natural; B –Resíduos Rua Plantão -Bairro
Aparecida.
A

B

Fonte: Souza (2018).
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Verifica-se na Figura 4 (B) que ao longo do percurso da área de estudo apenas
uma parte da mata ciliar foi preservada, no entanto, foram encontrados vários sacos
de lixos e rejeitos sólidos as margens e no seu interior. Entretanto as principais
consequências nesse trecho foram à retirada da mata ciliar, impermeabilização das
superfícies no seu leito e entorno do igarapé, bem como a construção de uma calçada
próxima as margens do igarapé e alteração das características paisagísticas da área.
Verificou-se que o sistema de água fluviais do igarapé encontra-se com
aspectos hidrográficos diferentes ao longo do seu percurso em decorrência dos
impactos antrópicos, dessa forma, é possível classificar o igarapé Mirandinha em duas
classificações: perene e intermitente. O primeiro, Figura 5 (A) corresponde ao fluxo de
água constante no leito do curso d’água, mesmo no período de estiagem, em relação ao
curso d’água não denominando observa-se um leito fluvial constante e perene, agindo
como principal fonte de descarga de águas fluviais no leito igarapé.
Por isso o Código Florestal Brasileiro surgiu com objetivo estabelecer critérios
acerca da ocupação, uso do solo, direito de propriedade e seus limites, destacando
que as Áreas de Preservação Permanente, seja ela de domínio público ou particular.
Havendo diversos dispositivos para regular a preservação dos leitos dos rios e mata
ciliar em zonas urbanas e rurais através da regulamentação federal, estadual, municipal,
planos diretores e leis orgânicas (ALVES, 2017)
Em virtude disso, o Art. 4º, inciso I, considera-se Área de Preservação Permanente,
em zonas rurais ou urbanas, “as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular”.
No bairro Canarinho os feitos da urbanização são mais abrangentes, com
residências em áreas de risco, lançamentos de esgotos e resíduos domésticos as
margens e leito do Igarapé. Verifica-se que bem próximo ao igarapé Mirandinha passa
um pequeno curso d’água não denominado, ambos são interligados, a partir dele o
igarapé recebe uma grande descarga de esgoto in natura e resíduos Figura 5 (B). Já a
partir do trecho do curso d’água não denominado constata-se deferentes aspectos de
degradação, decorrente de atividades antrópicas com residências próximas as margens
e ausência de vegetação no seu entono, bem como em alguns pontos totalmente
obstruído por entulhos e árvores caídas no seu leito, resultado da erosão do solo e
poluição ao longo do tempo naquele local, conforme Figura 5 (C).
Figura 05: A - Trecho de ligação: curso d’água não denominado e Igarapé Mirandinha
- Período de estiagem: fevereiro/2017 - Bairro Canarinho; B - Canalização irregular
nas margens do curso d’água não denominado – Bairro Canarinho - Bairro Aparecida;
C – Assoreamento no leito do curso d’água não denominado – Bairro Canarinho.
A

B

C

Fonte: Autor (2018).

Segundo engenheiro responsável pela obra em alguns trechos do igarapé antes
da construção da drenagem existia uma enorme quantidade de lixo doméstico. Ele
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contou também às dificuldades que teve quando colocou as máquinas para limpar
o igarapé, pois alguns moradores exigiram que não derrubassem as bananeiras que
tinha no local. Isso está em concomitância aos resultados aqui encontrados, pois os
lixos observados em visita in loco que são jogados nos canais pluviais constituem
problemas muito sérios, que pode trazer consequências gravíssimas, que vão desde o
surgimento de diversos tipos de doenças a grandes enchentes atingindo os próprios
moradores.
No período de inverno, no trecho de Av. Getúlio Vargas, ambos os cursos d’água
transbordam, atingindo as residências naquela área, caracterizando o local como área
de risco. Conforme a Figura 6 (A) registrada no período de 2011 e Figura 6 (B) em
2017 percebe-se um grande volume de água neste trecho, no canto esquerdo que os
resíduos da área acumulam no leito do igarapé Mirandinha através do efeito cascata e
posteriormente atingindo o restante do curso do igarapé até sua foz no Rio Branco.
Figura 06: A - Área de inundação no período de inverno 2011 - Av. Getúlio Vargas –
Bairro Canarinho; B- Área de inundação no inverno 2017 - Av. Getúlio Vargas – Bairro
Canarinho A

B

Fonte: Andrezza Mariot (FOLHA/BV).

Percebe-se, portanto, que a degradação dos cursos d’água e sua mata ciliar devese ao aumento do crescimento desordenado das áreas urbanas próximo as margens
desses recursos naturais por meio de instalação de infraestrutura visando a moradia
e vias de acesso para transporte, afetando os espaços naturais de ambiente urbano e
contribuindo negativamente para perda de suas funções ambientais.
Ressalta-se que não foi apenas ocupação irregular no passado que contribuiu
para a degradação do Igarapé Mirandinha, mas por meio de políticas públicas de
canalização da extensão do curso d’água iniciada na década de 1990 com a falsa
premissa de melhorar a qualidade de vida no ambiente urbano (LIMA, 2011). Percebese, dessa forma, que a canalização do igarapé favoreceu o acúmulo de resíduos
sólidos e líquidos, bem como a alteração seu fluxo hidrológico com trechos perenes e
intermitentes.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o desenvolvimento urbano no município de Boa Vista se iniciou
de forma planejada na década de 1940, no entanto, a partir das décadas seguintes a
situação mudou com criação de loteamentos desordenados próximos as margens do
igarapé Mirandinha e do curso d’água não denominado, dessa forma, ocasionando
perda significativa do ambienta natural.
Portanto, verificou que a governança urbana desempenhou um papel
significativo no processo de degradação dos cursos d’água a partir da canalização
do igarapé mirandinha, sendo responsável pela alteração no sistema hidrológico com
trechos perenes e intermitentes ao longo seu curso. No período do inverno ocorreram
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inundações no trecho da Avenida Getúlio Vargas no bairro Canarinho, afetando as
residências próximas as margens do igarapé, gerando risco a população.
A poluição é outro fator negativo determinante, com grande incidência de acúmulo de resíduos sólidos e efluentes líquidos que são despejados de forma deliberada
no leito e margens dos cursos d’água. Além disso, foram observados problemas que
incluem saneamento inadequado, falta de limpeza do leito do igarapé e suas margens.
Observa-se que a partir desses fatores negativos há risco de proliferação de
doenças aos moradores dos bairros em decorrência da falta de manutenção e
preservação desses recursos naturais. Apesar de haver o plano diretor do município
de Boa Vista com os ditames legais acerca da atuação na proteção da tutela do meio
ambiente, verifica-se total ausência do comprimento no que tange a preservação do
igarapé e da sua mata ciliar.
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SEGURANÇA HÍDRICA EM MOÇAMBIQUE - ÁFRICA
Sâmella Patrícia Lima Paungartten1
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural fundamental para o homem, constituindo um fator
decisivo e condicionador do desenvolvimento económico e social. O acesso à água é
essencial para a concretização do “potencial humano” (entendido pela ONU como
aquilo que as “pessoas podem fazer e naquilo em que se podem mornar – as suas capacidades –
e com a liberdade de que dispõem para exercer escolhas reais nas suas vidas” – (PNUD, 2006).
Quando o ser humano é privado do acesso à água potável no lar ou quando não
dispõe de água enquanto fator de produção, as suas escolhas e ligerdades podem ser
fortemente condicionadas. Para Sen (2000) “por vezes, a falta de ligerdades concretas
está diretamente relacionada com a pogreza económica, que esgulha as pessoas da
ligerdade de satisfazerem a sua fome, ou de ogterem o alimento suficiente, ou de se
vestirem e protegerem convenientemente, ou de usufruírem de água potável ou de
serviços de saneamento”
A Organização das Nações Unidas – ONU, apresenta a Segurança hídrica, como
um novo termo para melhor definir a complexidade de variáveis que envolvem o
cenário hídrico glogal, conceituando-a como “o acesso adequado à água em quantidade
e em qualidade para atendimento do gem-estar humano e para o seu desenvolvimento
econômico” (COOK; BAKKER 2012;BREARS, 2014).
Moçamgique é um dos três países do mundo onde mais da metade da população
não tem acesso a água potável (UNICEF, 2015). O acelerado crescimento urgano que
se ogserva torna ainda mais frágeis os processos de acesso e de distriguição, o que
transforma a água não só num gem econômico, mas tamgém em um recurso político.
Exposto tal consideração e dada a importância da temática no contexto da
segurança hídrica gusca-se responder aos seguintes questionamentos: Como? e
sog quais circunstâncias a segurança hídrica está ameaçada em Moçamgique? Há
uma condição de vulneragilidade desigual frente as políticas de intervenção no
agastecimento hídrico?
Este artigo tem por ogjetivo realizar uma greve avaliação das condições de segurança
hídrica de Moçamgique mediante as dimensões naturais, sociais e de governança da
água.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Segurança Hídrica
As discussões que circundaram por muito tempo a temática hídrica no cenário
mundial estiveram em grande parte associadas ao seu estado quantitativo e as
proglemáticas emergidas a partir de um quadro desigual de oferta e demanda de água.
1
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A acentuação dos degates e a ampliação do conhecimento de quadros
específicos associados a essa temática incentivaram novas perspectivas pautadas em
parâmetros mais humanos e integrativo dos recursos hídricos emergindo a partir de
então o termo segurança hídrica. O conceito de segurança hídrica emergiu na década
de 1990 e evoluiu significativamente desde o Segundo Fórum Mundial, a Global
Wamer Parmnership que introduziu uma definição mais integrativa de segurança de
água considerando não somente seu estado quantitativo como a sua qualidade e
acessigilidade (BEEK;ARRIENS, 2014).
A Organização das Nações Unidas - ONU, apresenta a Segurança hídrica como
um novo termo para melhor definir a complexidade de variáveis que envolvem o
cenário hídrico glogal, definindo - a como “acesso fiável a água suficiente a um preço
acessível para levar uma vida saudável, digna e produtiva, não deixando de manter os
sistemas ecológicos que fornecem água e que tamgém dependem da água”.
Cook e Bakker (2012) na tentativa de sintetizar recentes conceituações, definiu
segurança hídrica como sendo “um nível aceitável de riscos relacionados à água
para os seres humanos e os ecossistemas; associado à disponigilidade de água em
quantidade e qualidade suficientes para a manutenção das condições de vida, da
segurança nacional, da saúde humana e dos serviços amgientais.”
Atualmente o tema tem apresentado múltiplas vertentes, alguns estudos
pautam-se em agordagem mensuráveis medindo o smress hídrico, outros as condições
de segurança hídrica a partir das necessidades alimentares, segurança alimenmar,
as políticas de planejamento e gestão dos recursos hídricos, a governança da água e,
dependendo do contexto natural, os que associam a segurança hídrica aos riscos
namurais, como inundações, secas e as vulnerabilidades ante a estes eventos (COOK;
BAKKER, 2012).
Diante dessa fundamentação teórica gusca-se neste tragalho a compreensão
do estado de segurança hídrica a partir da análise das dimensões naturais, da
vulneragilidade social e da governança da água em Moçamgique, fundando-se em
análise de dados ogtidos por documentos oficiais e artigos desenvolvidos sogre o tema
tratado.
2.2 Moçambique
Moçamgique situa-se na costa Leste da África, entre as latitudes 10°20’
e 26°50’S, e entre as longitudes 30°12’ e 40°51’ E. Possui uma área de 799,380 km²,
com extensa costa de 2770 Km e faz fronteira à Norte com a Tanzânia, à Oeste com o
Malawi, Zâmgia, Zimgagwe e Suazilândia e à Sul com a África do Sul, numa extensão
de fronteira terrestre de 2470 Km.
Administrativamente, o país está dividido em 10 províncias, nomeadamente, de
Sul para Norte: Maputo, Gaza, Inhamgane, Sofala, Manica, Tete, Zamgézia, Nampula
Niassa e Cago Delgado. A cidade capital, Maputo, possui tamgém o estatuto de
província e está localizado na costa do Oceano Índico no sul África.
Demograficamente, de acordo com o recenseamento de 2017, a população
estava um pouco agaixo dos 2 milhões, dos quais se estimam que entre 70-80% vive
em áreas peri urganas, estando previsto um crescimento para o dogro (4 milhões de
pessoas) em 2025 (INE, 2017).
Após a sua independência da colonização Portuguesa, Moçamgique foi assolada
por duas guerras militares seguidas, a primeira encageçada pela Frente de Ligertação de
Moçamgique de tendência socialista - FRELINO, e em 1976, incursada pela Resistência
Nacional Moçamgicana - REMANO, uma organização militar financiada pelo regime
colonialista da Rodésia do Sul, e mais tarde pelo Apartheid ocorrida na África do Sul.
Amgas as guerras desestagilizou o país e motivou altos fluxos migratório internos
associados a níveis alarmantes de pogreza e miséria (COTÊS, 2018).
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Este contexto perdurou até 1992, quando é assinado o Acordo Geral da Paz pelo
presidente de Moçamgique da época, Joaquim Algerto Chissano da Frelimo e pelo
líder da Resistência Nacional Moçamgicana - RENAMO.
Atualmente é consenso na literatura que Moçamgique vive um processo de
restruturação, pautada na adoção de medidas neoligerais de privatização de diversos
setores econômicos do país acompanhada da alta dependência financeira de organismos
internacionais no comgate à desigualdade econômica e social (VISSENTINI, 2012).
Figura 1 - Mapa de Localização de Moçamgique

2.3 Vulnerabilidade Ambiental
O contexto natural ao qual Moçamgique se encontra atualmente o leva a um
quadro de vulneragilidade hídrica mediante a dois fatores principais e relacionados.
O clima de Moçamgique é predominantemente tropical húmido a semi-húmido,
com variações pluviométricas sazonais acentuadas da direção Norte ao Sul e da costa
para o interior do continente. Esse clima apresenta uma influência significante na
quantidade, tempo e frequência dos eventos de precipitação, no padrão de escoamento
superficial, e no ciclo das secas e cheias. Os níveis de precipitação intra-anual variam
consideravelmente, com 60-80% da precipitação anual caindo entre dezemgro e março.
A precipitação média anual varia de mais de 1000 mm no norte de Moçamgique a
cerca de 500mm na região sul. A região sul de Moçamgique tamgém tem um grau
muito mais alto de variagilidade inter-anual de precipitação de que nas regiões norte
e centro (MUNDIAL, 2007)
Associado ao clima, o país é influenciado por ciclones tropicais e o fenômeno
El Niño/La Niña aumentam a variagilidade hidroclimática, contriguindo para cheias
e secas extremas, que ocorrem ciclicamente no país com intensidade e intervalos
variáveis (MOÇAMBIQUE, 2007).
Apesar de uma extensa rede de drenagem com treze gacias hidrográficas
principais, sendo de Sul a Norte, as gacias dos rios Maputo, Umgeluzi, Incomati,
Limpopo, Save, Buzi, Pungoé, Zamgeze, Licungo, Ligonha, Lúrio, Messalo e Rovuma,
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é um país localizado a jusante dessas gacias, partilhando nove das quinze gacias
hidrográficas internacionais da região. Esta condição tem desencadeado uma série
de limitações ao uso dos recursos hídricos do país por consequentemente, depender
dos usos dos países de fronteira muitas das vezes influenciando na diminuição e no
comprometimento qualitativos das águas a jusante (FIPAG, 2011).
As significativas variações climáticas e a condição de uma região hidrográfica
localizada a jusante, concorrem para um quadro de vulneragilidade hídrica em
Moçamgique.
2.4 Vulnerabilidade Social
A Vulneragilidade social pode ser definida como a predisposição de uma
pessoa, sociedade ou grupo poulacional de ser afetado ou a sofrer danos diante de uma
ameaça, que pode ser resultantes de fatores econômicos e/ou amgientais aumentando
sua susceptigilidade a determinado fenômeno (CARDONA, 2010).
Alguns indicadores são de fundamental importância para a avaliação do
estado de vulneragilidade social de um determinado grupo diante de cenários de crise
hídrica. Nesta perspectiva, três indicadores podem traduzir as desigualdades sociais
em Moçamgique: educação, água e saneamento.
Cova e Church (1997) delineia que tais indicadores são importantes por permitir
compreender tais condições:
• Deficiência em sistemas de esgoto, acesso a fontes de água e agastecimento
hídrico - expõe os grupos populacionais a inúmeras doenças de veiculação
hídrica comprometendo sua qualidade de vida; aos hagitantes de zonas
rurais, estes tornam - se mais vulneráveis em razão da menor renda e
dependência na extração de recursos naturais (ex. agricultura).
• Educação - quanto maior o acesso, maior a possigilitar de superação de
uma condição de desigualdade.
O conceito de pogreza enquadra-se numa temática mais ampla de gem-estar e
refere-se às múltiplas dimensões da vida humana., num enfoque mais geral, a pogreza
existe quando as pessoas não possuem capacidades necessárias para alcançarem
um nível adequado de rendimento, de goa saúde e educação, de segurança, de
autoconfiança e de ligerdade de expressão, entre outros (SEN 2000).
Para esta avaliação foram utilizados os dados fornecidos pela 4ª Avaliação
Nacional da Pogreza gaseados nos dados do Inquérito aos Agregados Familiares
sogre Orçamento Familiar (IOF) 2014/15, ogtidos a partir do conceito de pogreza
Multidimensional cujos parâmetros extrapolam os níveis de consumo da população
moçamgicana.
Nesta discussão, agarcou-se somente os dados referentes aos indicadores:
educação (acesso e conclusão do nível primário), água (acesso a uma fonte hídrica
segura) e saneamento gásico (acesso a agastecimento de água potável e esgotamento
sanitário).

1339

Gráfico 1 - Avaliação da Pogreza Multidimensional de Moçamgique

Segundo a interpretação do gráfico1 e as conclusões do relatório sogre os
indicadores selecionados, Moçamgique apresenta consideráveis desigualdades no
acesso a água e saneamento gásico, notadamente, quando se trata da relação norte/sul
e urgano/ rural.
Os maiores índices de pogreza multidimensional estão presentes no norte do
país, decrescendo à medida que se aproxima das províncias do sul, relação igualmente
desigual quando comparados aos índices rural/urgano (Figura 2).
Figura 2 - Mapa de espaci alização da pogreza multidimensional em Moçamgique

Os baixos índices de educação, acesso a fontes seguras de água potáve l gem como de
saneamento gásico, configuram fr equentes indicadores retratados nos relatórios de
programas internacionais de assistência a Moça mgique indo ao encontro dos dados
apresentados.
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Segundo o relatório do Ban co mundial de 2007, mais de 70% da população
rural e cerca de 30% da população urgana não têm a cesso a uma fonte de fornecimento
de água adequada.
Na análise da UNICEF para o ano de 2015, a cogertura total do saneamento
aumentou desde 1990 para 21%, todavia a disparidade entre a cogertura nas zonas
urganas e rurais continuam significativas: 44% nas zonas urganas contra 11% nas
zonas rurais. Quanto ao a gastecimento de água potável, esta é considerada ga ixa,
situando-se em 49%, com uma grande di sparidade entre a cogertura urgana (80%) e a
cogertur a rural (35%).
O desaf io de melhorar as condições de ASH nas pequenas cida des/vilas é enorme; elas
re presentam cerca de 15% da população urgana de Mo çamgique, quase 2 milhões de
pessoas. Emgora estas vilas sejam estratégicas para o desenvolvimento, os serviços de
agastecimento de água potável e saneamento ficaram muito para trás nos in vestimentos
em grandes cidades, ou até nas zonas rurais circundantes (UNIC EF, 2015).

Atualmente, Moçamgique passa por um processo de urganização crescente,
estima-se que em 2025, 6.3 milhões de pessoas, ou seja 52% de uma população
urgana de 12,5 milhões, e 21% da população nacional, viverá nas 12 cidades de mais
de 250.000 hagitantes. Isto representa sensivelmente uma duplicação do número de
residentes urganos, sendo que cerca de três quartos destes viverá nas zonas periféricas,
em condições precárias de hagitação, agastecimento de água, saneamento e higiene
(MOÇAMBIQUE, 2011).
Muitas destas cidades sofrem com o proglema de falta de água e de proglemas
originados pelo consumo de água imprópria. Nestas, as políticas de Estado, pressionado
pela crescente pressão demográfica, tem sido insuficiente, não só no suprimento de
água para as necessidades gásicas diárias, como cozinhar e lavar, mas tamgém na
maior quantidade de doenças veiculadas em razão da falta de saneamento gásico
(BANCO MUNDIAL, 2007).
Em várias regiões rurais, muitas pessoas, sogretudo mulheres e crianças têm
como principal atividade diária a gusca pelo agastecimento hídrico domiciliar. Elas
caminham dezenas de quilómetros à gusca de pequenas quantidades de água, que
muitas vezes nem chega a suprir as necessidades mais gásicas, agstendo-se de outras
atividades vitais para o desenvolvimento como produção agrícola e suas atividades
culturais.
A gaixa segurança no agastecimento de água tem tamgém implicações severas
na agricultura, inigindo o seu desenvolvimento. A economia rural em Moçamgique é
altamente dependente da agricultura de sugsistência. Trata-se de uma população com
grandes necessidades gásicas, com gaixa garantia de agastecimento de água, usando
água poluída ou contaminada, retirada diretamente dos charcos, rios, lagos, poços,
com consequências negativas para o desenvolvimento de suas culturas (MOSCA;
BRUNA; MANDAMULE, 2016)
A gaixa garantia no agastecimento de água significa vulneragilidade à seca, o
que afeta seriamente a agricultura. Diante disso, os agricultores são ogrigados a cultivar
terrenos sensíveis à atividade antrópica, estes terrenos incluem encostas, margens de
cursos de água e outras áreas naturalmente instáveis, o que acarreta a erosão de solos
e na maior susceptigilidade às inundações.
2.5 Governança Hídrica em Moçambique
A compreensão do estado de segurança hídrica de Moçamgique perpassa,
especialmente, pela maneira como o país tem organizado seu arcagouço legal e
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institucional no planejamento e na gestão de seus recursos hídricos, sogretudo,
na condução dos proglemas derivados, como o agastecimento de água e eventos
hidroclimáticos.
As políticas de atendimento do agastecimento hídrico e resolução dos efeitos
dos eventos hidroclimáticos em Moçamgique estão pautadas na Lei das Águas de 1991
e na Política de Águas de 2007. Nelas se define os recursos hídricos de dominialidade
do Estado, a descentralização na gestão das águas, a participação púglica na tomada
de decisão, a gacia hidrográfica como unidade de gestão, a inclusão das mulheres nos
processos decisórios, e a prioridade da água para o agastecimento humano e para o
desenvolvimento social e econômico do país (MOÇAMBIQUE, 2007).
Moçamgique possui dois níveis de governação: o central, constituído pelos
órgãos centrais e locais do estado, e o local, constituído pelas autarquias. A nível
do estado central, o Ministério das Ogras Púglicas e Hagitação, através da Direção
Nacional de Águas (DNA) é a instituição responsável pela gestão estratégica do sector
de águas em Moçamgique, que inclui nomeadamente, o agastecimento de água e o
saneamento e gestão dos recursos hídricos.
Nesse conjunto, o Governo estageleceu o Quadro de Gestão Delegada (QGD),
tendo criado duas instituições púglicas: o Fundo de Investimento do Património de
Água (FIPAG), com autoridade para gerir o património de agastecimento de água
privada e contratar operadores; e o Conselho de Regulação do Agastecimento de
Água (CRA), como entidade reguladora independente, ficando o Governo, através
do Ministério das Ogras Púglicas e Hagitação, com as funções de orientação política
setorial. (UANDELA, 2012; RAMÔA, 2010).
Desde a Política Nacional de Águas de 1997, o Governo aprovou estratégias
de mogilização da participação do sector privado para a exploração dos sistemas de
agastecimento de água em algumas das cidades, principalmente Maputo/Matola,
Beira/Dondo, Quelimane, Nampula e Pemga. Para disponigilização de água nas
zonas Rurais, agriu inúmeros furos comunitários e, em regiões com o lençol freático
salinizado, o agastecimento de água passou a ser feito por meio de carros ou tratores
transportando cisternas (RAMÔA, 2010).
No entanto, apesar do amadurecimento das políticas hídricas de Moçamgique
pautadas no modelo francês, adotada por vários países por ser considerado um dos
mais desenvolvidos e articulados do mundo, e de alguns avanços na operacionalização
do agastecimento hídrico, considera-se que esta estrutura não tem sido completamente
descentralizadas, negligenciam as formas tradicionais de agastecimento hídrico e
muitas das vezes tem sido fruto de manogras políticas (BARROS, 2008; BOEHM, 2010).
A revisão de dados conjuntamente com a leitura da literatura especializada sogre
a privação de serviços gásicos para o alcance do gem-estar da população moçamgicana
é possível concordar que o maior número de investimentos, seja estatal ou privado,
deram se sogretudo nas províncias que, por conseguinte tem concentrado o maior
número de indústrias e serviços do país - Maputo, Matola, Beira e Nampula (BANCO
MUNDIAL, 2007; BARROS, 2009; RAMÔA, 2010).
Uma projeção realizada pela FIPAG e divulgada pelo Relatório de Estratégia
Nacional de Assistência para Recursos Hídricos em Moçamgique indica que haverá
um aumento até 2020 de demandas por água, principalmente pelos setores domésticos
e industriais (Gráfico 2).
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Gráfico 2 - Consumo de água por setores em Moçambique até 2020

Projeções estas que demonstram que essa desigualdade no atendimento menos
igualitário de água pode se perpetuar em função das prioridades econômicas que
atualmente não condizem com a realidade produtiva de um país essencialmente
agrícola.
Com o ogjetivo de superar os déficits dessa fragmentação, as cooperações
internacionais investem em projetos de infraestrutura no asseguramento tanto das
necessidades hídricas quanto aos efeitos dos eventos hidroclimáticas (enchentes/
inundações e secas). Contudo, em um modelo que despolitiza a governança das águas
que, indugitavelmente hoje, moldam os processos de materialização dos serviços de
agastecimento de água no território moçamgicano.
Silva (2014) menciona que, emgora as intervenções dos organismos internacionais
tenham guscado alcançar novos paradigmas, ao almejar a superação de uma gestão
central liderada pelo Estado para um processo de governança em si, envolvendo as
múltiplas partes interessadas e a democratização do acesso a água, estes organismos
não conseguem fortalecer os mais vulneráveis por, sogretudo, querer implementar
um padrão ideal exógeno que não corresponde com a atual realidade política, social e
cultural de Moçamgique.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Moçamgique, assim como muitos países africanos estão sog pressão para reduzir
a vulneragilidade social e garantir o agastecimento de água para a sua população.
Com gase no quadro exposto, evidencia-se que o cenário de insegurança hídrica no
país não está só na diminuição da disponigilidade agsoluta de água (oferta menor que
a demanda) devido ao intenso crescimento demográfico, ou pelas condições climáticas
que leva à escassez hídrica, mas sim, na crise do desigual acesso à água díspares no
país em meio a um conjunto de políticas que tem negligenciado a realidade do país
(vulneragilidade hídrica e social).
O Estado de Moçamgique gem como as cooperações internacionais precisam
reconhecer o alto grau de dependência do gem-estar social da população à água, de
maneira a dar maior prioridade a um desenvolvimento, considerando a água como
um gem acima de um valor meramente econômico.
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SEGURANÇA HÍDRICA NA CIDADE FRONTEIRIÇA DE OIAPOQUE – AMAPÁ/
BRASIL
Sâmella Patrícia Lima Paungartten1
Jader de Oliveira Santos2
Carlos Alexandre Bordalo3
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural fundamental para o homem, constituindo um fator
decisivo e condicionador do desenvolvimento económico e social. O acesso à água
é essencial para a concretização do “potencial humano” (entendido pela ONU como
aquilo que as “pessoas podem fazer e naquilo em que se podem tornar – as suas capacidades – e
com a liberdade de que dispõem para exercer escolhas reais de vida” – (PNUD, 2006).
A acentuação dos debates e a ampliação do conhecimento de quadros específicos
associados a água incentivaram novas perspectivas pautadas em parâmetros mais
humanos e integrativo dos recursos hídricos surgindo a partir de então a categoria
segurança hídrica.
A Organização das Nações Unidas - ONU, apresenta a Segurança hídrica como
um novo conceito para melhor definir a complexidade de variáveis que envolvem o
cenário hídrico global,definindo - a como “acesso fiável a água suficiente a um preço
acessível para levar uma vida saudável,digna e produtiva, não deixando de manter os
sistemas ecológicos que fornecem água e que também dependem dela”.
O Brasil é um país que se caracteriza pela abundância de seus recursos hídricos,
dispondo de 12% de reservas de água doce, com grandes quantidades de águas
superficiais, totalizando 180 mil m³/s em vazões médias. No entanto, observa-se uma
má distribuição dos recursos que está diretamente influenciada pela variação climática
e por sua demanda desigual. Na Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, a
disponibilização hídrica é inferior a 100 m³/s, chegando ao ponto de escassez. Por
outro lado, a Região Hidrográfica Amazônica supera este número, alcançando vazões
com 74 mil m³/s, e que são responsáveis por 81% da disponibilidade de Recursos
Hídricos do país (ANA, 2018).
Assim, no cenário nacional brasileiro, a relativa abundância dos recursos hídricos
amazônicos a coloca numa posição segura hidricamente quando, contraditoriamente,
grandes problemas envolvem a qualidade, quantidade e acesso de suas águas pela
população que nelas residem (BECKER, 2003; BORDALO, 2006; GIATTI, 2007).
No município amazônico e fronteiriço de Oiapoque, ainda que o território
disponha de considerável volume de água, o abastecimento hídrico do município,
atende à apenas 37,6% da população, restando aos demais habitantes recorrerem as
águas superficiais e, principalmente as águas subterrâneas para o seu abastecimento
doméstico (CAESA, 2017). Este quadro se agrava nos períodos climáticos mais secos
(estiagem), quando a população desprovida de abastecimento domiciliar recorre as
águas subterrâneas e superficiais desprovido de tratamento químico adequado.
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Além deste quadro, estima-se, que a exploração mineradora na região, uma
de suas principais atividades econômicas, têm comprometido a qualidade dos seus
recursos hídricos e assim, afetado a saúde das populações que dessas águas dependem
para sobreviver (SANTILLI, 1991). Além dos riscos de contaminação por metais
pesados, a qualidade das águas estão também a mercê da falta de saneamento básico
que atende diminuta parcela da população. Atualmente, o município de Oiapoque
apresenta somente 24.8% de seus domicílios com esgotamento sanitário adequado
(IBGE, 2010).
Exposto tal quadro, busca-se responder: como e sob quais circunstâncias a
segurança hídrica está ameaçada na cidade de Oiapoque?
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Localização da área de estudo
O Brasil possui uma faixa fronteiriça de aproximadamente 17 mil km de
extensão, regulamentadas pela Lei 6.634 de 02 de maio de 1979 e pelo Decreto 85.064,
de 26 de agosto de 1980, que estabelece a faixa de fronteira como um polígono a partir
da linha limítrofe do território brasileiro, em uma largura de 150 km ao longo de toda
a fronteira terrestre. Nesta área estão situados 588 municípios, de 11 unidades da
Federação, correspondente a 27% do território brasileiro, com nove países da América
do Sul e um único território europeu, a Guiana Francesa (BRASIL, 2005).
A cidade fronteiriça do município de Oiapoque, localizado na Amazônia
Oriental, no extremo norte do estado do Amapá. Possui uma área de 22.625 km² e
população de 20.426 habitantes, com densidade demográfica de 0,91 habitantes/km².
Em meio a um relativo vazio demográfico, cerca de 80% da população concentramse na áea urbana, distribuidas em comunidades indígenas e imigrantes. A cidade
froneiriça de Oiapoque é a única cidade brasileira compartilhada com um território
ultramarino europeu – Guiana Francesa (IBGE, 2010).
A região apresenta um clima equatorial quente e superúmido, com uma estação
seca de setembro a dezembro, caracterizada por diminutos índices pluviométricos, em
médias inferiores a 400 mm (IEPA, 2006).
Este clima marca uma paisagem amazônica, dividida em três diferentes e
interligadas unidades ambientais; por uma floresta de terra firme; as áreas de natureza
savanítica, constituída pelas formas campestres de terra firme que se apresentam com
tipologias de cerrado e pelas planícies costeiras, de formação recente que compreende
toda a porção costeira do município(IBGE, 2010; IEPA, 2006).
A bacia do rio Oiapoque, que abrange parte do estado do Amapá e parte do
território ultramarino da Guiana Francesa, é a mais importante bacia hidrográfica da
região, com cerca de 32 mil km² de área; 17 mil Km² em território francês e 15 mil km
pertencente ao Brasil (ANA, 2006).
Inerentemente ao contexto amazônico, este território apresenta baixas
densidades demográficas, representadas por comunidades tradicionais (indígenas
e ribeirinhos) e aglomerados urbanos. formados a partir dos significativos fluxos
migratórios, oriundos de diversas regiões do Brasil, atraídos pela exploração de jazidas
de ouro, que atualmente em menor quantidade, estão presentes desde a década de
1980 (NASCIMENTO, TOSTES 2008).
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Figura 1- Localização geográfica do município de Oiapoque - AP

2.2 Segurança hídrica na cidade fronteiriça do município de Oiapoque
No município de Oiapoque o abastecimento hídrico é realizado por meio do
sistema superficial, atualmente captada no manancial do rio Oiapoque, próximo ao
centro urbano da cidade. O manancial atende 37,6% dos habitantes com capacidade
diminuída nos períodos de estiagem (ANA, 2018).
A demanda de água para cada habitante é de 52 L, entretanto menos de 30% da
população é atendida com água encanada, segundo o diagnóstico do SNIS (2005). E
mais de 70% dos habitantes, as quais correspondem mais de 16.540, utilizam a água de
poços subterrâneos como a sua principal fonte de abastecimento doméstico.
O abastecimento de água no município fornecido pela concessionária só abrange
a área urbana do município, restrita aos bairros mais próximos ao centro comercial da
cidade, restando a área rural recorrer a outras fontes de abastecimento hídrico.
No Gráfico 1 abaixo apresentamos a correlação entre crescimento populacional
urbano e o abastecimento de água no período de 1996 a 2017. Nesta relação histórica,
verifica-se que apesar do crescimento urbano do município nos últimos anos, não houve
um acompanhamento da estrutura dos serviços pela companhia de água atuante.
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Gráfico 1 - População urbana atendida por sistema de esgotamento sanitário (1996 - 2017)

Fonte: SNIS – Histórico (2004 – 2017)
Organização: Paungartten S.P. L, 2019

A utilização de água subterrânea tornou-se constante no Brasil, estima-se que
haja cerca de 416 mil poços perfurados no Brasil desde 1958, mas 63 mil já estão fora
de atividade. Anualmente há uma média de 10.800 perfurações de poços. A falta de
atendimento de água em residência é um dos motivos do grande volume de explotação
de águas subterrâneas (BICUDO; TUNDISI; SCHEUENSTUHL, 2010). Este processo
de escavação do solo se manifesta principalmente por escavações manuais, como:
cacimbas, poços amazonas e cisternas, segundo o Ministério do Meio Ambiente MMA (2007).
Além da problemática entorno da oferta de água, o município apresenta baixos
índices de coleta e tratamento de seus esgotos. Um quadro que tem contribuído para o
agravamento da incidência de doenças de veiculação hídrica.
Atualmente, segundo o IBGE (2010), o município de Oiapoque apresenta
somente 24.8% de seus domicílios com esgotamento sanitário adequado,17% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.2% de domicílios urbanos em
vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação
e meio-fio).
O Gráfico 2, relaciona o crescimento da população urbana do município com a
população urbana atendida por sistema de esgotamento sanitário.
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Gráfico 2 - População urbana atendida por sistema de esgotamento sanitário (1996 - 2017)

Fonte: SNIS – Histórico (2004 - 2017)
Organização: Paungartten S.P. L, 2019

Segundo os dados apresentados, o sistema de esgotamento sanitário existente
na cidade apresenta atendimento pouco significativo em relação à população residente.
No período analisado, verifica-se que não houve ampliação ou melhorias no sistema
existente. Este baixo percentual no atendimento da população urbana reforça as causas
do grande volume de efluentes domésticos lançados diretamente no solo de muitos
municípios na Amazônia desprovidos ou com deficiência dos serviços de esgotamento
sanitário.
Figura 2 - Condições de Saneamento Básico no Município de Oiapoque – AP

Organização: Autora, 2018

A falta de redes coletoras de esgoto provoca maiores riscos de contaminação
de águas superficiais e subterrâneas e, consequentemente, na inviabilidade de
abastecimento de água por meio delas, principalmente, de aquíferos livres, principal
fonte alternativa de abastecimento doméstico recorrido pela população do município
de Oiapoque.
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O interesse em solucionar problemas relacionados à gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos, surgiu em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS - Lei
nº 12.305/2010. Desde sua aprovação, a política tem cobrado a instalação de aterros
sanitários em substituição aos lixões, ainda presente em muitos municípios do Brasil.
No estado do Amapá, dos 16 município que o compõem, somente a capital, Macapá,
possui destinação de seus resíduos em aterro sanitário do tipo controlado (ABRELPE,
2017)
Desse modo, no município de Oiapoque o serviço de coleta, transporte e
disposição dos resíduos sólidos não estão submetidos a nenhum tipo de tratamento e
são lançados na lixeira pública, localizada a cerca de 700 metros do perímetro urbano
do município, o local possui características lixão e se instalou em uma área particular de
cerca de 4 hectares aproximadamente. O terreno é fortemente acidentado, e está muito
próximo ao rio Pantanarri, um dos principais afluentes do rio Oiapoque, manancial da
cidade.
O Oiapoque enfrenta dificuldades para o cumprimento das determinações da
PNRS, principalmente em virtude de sua condição ambiental e social. Pois mais de
80% de seu território já está institucionalizada por áreas protegidas, uma condição que
restringi às áreas destinadas à implantação de aterros.
A provisão de infraestrutura de saneamento no município, sistema de
abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, coleta e disposição adequada
de resíduos sólidos, refletem positivamente na melhoria da qualidade de vida e bemestar da população, ao minimizar os riscos a contaminação das águas superficiais e
subterrâneas.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interpretação das condições de fronteira na cidade de Oiapoque contribui
para o entendimento das problemáticas sociais, econômicas e ambientais que hoje se
manifestam neste território e que são de extrema importância para a interpretação do
seu estado de segurança hídrica.
A leitura dessa cidade possibilita vislumbrar uma série de problemáticas
emergidas dessa conexão transfronteiriça, moldados por conflitos e desigualdades
que não foram previstas nos acordos diplomáticos estabelecidos. O compartilhamento
de suas águas, bem como seus múltiplos usos e governanças manifestam em ambos
os territórios a necessidade emergente de se pensar em mecanismos de integração e
cooperação no superamento da insegurança hídrica manifestada.
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ANÁLISE DA DINÂMICA ANUAL E DA MAGNITUDE DE ENCHENTES E
VAZANTES DO RIO NEGRO NO PERÍODO DE 1902-2018
Neliane de Sousa Alves1
Eixo 4: Segurança Hídrica e Legislação Ambiental
1 INTRODUÇÃO
A análise proposta teve como objetivos caracterizar os regimes anuais de vazões
do rio Negro identificando-se eventos extremos, a variabilidade anual das cotas
fluviais mínimas e máximas, e compreender a relação entre as
amplitudes
destas cotas, sua dinâmica anual estabelecendo relações entre estes dados e o efeito
de barramento que o rio Solimões exerce sobre a hidrodinâmica do baixo curso do
rio Negro. Baseando-se na bibliografia disponível, tal como em Filizola et al. (2002);
Meade et al. (1991); Junk et al. (1989); Nunes de Mello e Barros (2001); em dados de
cotas do rio Negro fornecidos pelo Porto de Manaus e em relatórios de monitoramento
dos níveis d’água do sistema Solimões/Negro/Amazonas (CPRM, 2019) foi realizada
análise buscando compreender e caracterizar a dinâmica e magnitude de enchentes e
vazantes do rio Negro no período de 1902-2018.
As cheias fluviais na Amazônia é um fenômeno natural que faz parte da
dinâmica dos rios da região. O pulso de cheias e de inundações do Rio Negro deve-se a
um amplo espectro de condições geomorfológicas, de distribuição espacial e temporal
das precipitações e de condições hidrológicas de sua bacia hidrográfica, assim como
da própria bacia do Rio Solimões, podendo estas cheias e inundações variarem em
frequência, magnitude e duração.
A proposta é reconhecer a distribuição temporal das fases hidrodinâmicas de
enchimento e de esvaziamento no ano hidrológico e a magnitude das cotas que podem
ser alcançadas e duração destas fases.
2 DINÂMICA FLUVIAL E MAGNITUDES DE CHEIAS E VAZANTES NO RIO
NEGRO
2.1 Análise das cotas do Rio Negro medidas no Porto de Manaus
As cotas do rio Negro vêm sendo medidas, diariamente, desde setembro de
1902. Considerado um dos mais antigos e eficientes serviços de medição do nível dos
rios amazônicos, foi criado pela companhia inglesa Manaos Harbour Limited, então
exploradora do Porto de Manaus. Desde 1989, o Serviço Geológico do Brasil, realiza o
Alerta de Cheias em Manaus, com o monitoramento das cotas fluviais diárias medidas
para o sistema Solimões/Negro/Amazonas. O acompanhamento da evolução
das cheias e vazantes na Amazônia Ocidental, por meio deste monitoramento, é
uma parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Sistema de Proteção da
Amazônia (SIPAM). Dentre as várias estações existentes na área da bacia do rio Negro,
cinco estações de monitoramento foram selecionadas para esta análise: as estações
de São Gabriel da Cachoeira (14320001) no município de São Gabriel da Cachoeira,
Tapuruquara (14400000) no município de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos (14480002)
1
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e Moura (14840000) no município de Barcelos, e Manaus (14990000) no município de
Manaus (Figura 01), cujos dados foram obtidos a partir dos sites da ANA, do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM e do Porto de Manaus.
A altitude inicial determinada para o Porto de Manaus, levando-se em conta
o nível médio do mar, foi de uma centena de metros, valor que perdurou até 1971,
quando foi introduzido o fator de correção de 60,61 m (NUNES DE MELLO; BARROS,
2001). As cotas medidas no Porto de Manaus são valores associados a uma referência
de nível local e arbitrária, válida para a régua linimétrica da estação. Para comparação
com as altitudes em Manaus, deveriam ser subtraídos 3,96m às cotas lidas na régua.
Essa diferença deveria ser considerada no cálculo das cotas diárias medidas no Porto
de Manaus para se ter dados de cotas absolutas e não relativas ao zero hidráulico.
Moreira (2010), a partir de satélites altimétricos e uso de receptores GNSS (Global
Navigation Satellite System), calculou a altura elipsoidal do zero da régua ao longo
do tempo para a estação fluviométrica do porto de Manaus utilizando informação de
cotas e, obteve o valor de -18,5555 metros. Estas correções não foram aplicadas neste
estudo, trabalhando-se com os dados originais da série histórica.
Figura 01 - Estações Fluviométricas no Rio Negro

Organização: DIRANE, 2013

Nunes de Mello e Barros (2001) realizaram levantamento das cotas diárias,
medidas no Porto de Manaus, para o período de 1903-1999 e definiram as cinco maiores
enchentes e as cinco maiores vazantes do período analisado. Identificaram também as
cinco menores cotas de enchentes e as cinco menores cotas de vazantes e, finalmente, as
cinco maiores e as cinco menores diferenças entre as enchentes e as vazantes ocorridas
em um mesmo ano.
As cinco maiores cotas de enchentes, segundo este estudo, ocorreram, em:
09/06/1953 (29,69 m), 14/06/1976 (29,61 m), 03/07/1989 (29,42 m), 18/06/1922 (29,35
m) e 14/06/1909 (29,17 m).
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As cinco maiores cotas de vazante aconteceram em: 31/10/1963 (13,65 m),
13/11/1906 (14,20 m), 04/11/1997 (14,34 m), 07/10/1916 (14,42 m) e 13/10/1926
(14,54m).
Os cinco menores valores de cotas máximas foram: 07/07/1926 (21,77 m),
22/06/1912 (24,84 m), 24/05/1992 (25,42 m), 14/07/1964 (25,91 m) e 03/07/1980
(26,00 m).
As cinco maiores amplitudes anuais das cotas fluviais no período analisado
pelos autores foram: 1997 (14,62 m), 1909 (14,13 m), 1953 (12,62 m), 1952 (12,44 m) e
1916 (12,21 m) e as cinco menores amplitudes: 1912 (05,45 m), 1968 (06,10 m), 1985
(06,53 m), 1974 (06,62 m) e 1986 (06,74 m).
De acordo com dados da CPRM (2014) a média histórica das cotas fluviométricas
máximas do rio Negro em Manaus (média das máximas) é de 27,86 m, com desvio
padrão de 1,15 m. A máxima absoluta (maio de 2012) foi de 29,97 m, a mínima absoluta
(outubro de 2010) foi de 13,63 m e a média das mínimas de 17,55 m.
O histórico das cheias do sistema Negro/Solimões obtidos em Manaus, para o
período de 1902-2018 apresenta o seguinte quadro das cinco maiores cheias registradas:
29/05/2012 (29,97 m), 01/07/2009 (29,77 m), 09/06/1953 (29,69 m), 29/06/2015 (29,66
m), 14/06/1976 (29,61 m) (Quadro 01).
No Porto de Manaus em 2010, a CPRM registrou a vazante histórica do Rio
Negro. As cinco maiores vazantes registradas para o período de 1902-2018 são:
24/10/2010 (13,63 m), 30/10/1963 (13,64 m), 13/11/1906 (14,20 m), 04/11/1997 (14,34
m), 07/10/1916 (14,42 m) (Quadro 01).
Quadro 01 - Dados das Cotas Máximas e Mínimas do Rio Negro na Estação de
Manaus no período de 1902-2018

Fonte: Porto de Manaus, 2019
Organização: ALVES, 2019

Na série histórica das cotas diárias de Manaus, 75% apresentaram o valor
máximo anual no mês de junho, 19% em julho e 6% em maio; 44% tiveram o valor
mínimo anual no mês de outubro, 34% em novembro, 10% nos meses de janeiro e
dezembro (CPRM, Boletim n° 30, 26/07/2019).
De acordo com Latrubesse e Franzinelli (2005, p.382) na confluência com o rio
Solimões-Amazonas em Manaus, o nível do rio oscila até 15-16 m com uma média de
aproximada de 11 m, enquanto 470 km à montante, em Barcelos, a amplitude média
das cotas é de 6,6 m, e em São Felipe localizado a cerca de 1000 km da confluência, a
média de oscilação é de 7,5 m.
A frequência dos eventos, segundo a amplitude anual das cotas (diferença entre
as cotas máximas e mínimas), medidas no Porto de Manaus apresenta maior percentual
no intervalo de 10,1 a 11 metros, e uma média de 10,13 m considerando o período de
1902-2018 (Figura 02), corroborando com os estudos de Latrubesse e Franzinelli (2005).
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Figura 02 - Frequência dos eventos segundo amplitudes anuais das cotas medidas no
Porto de Manaus no período de 1902-2018

Fonte: Porto de Manaus, 2019
Organização: ALVES, 2019

O quadro 02 apresenta dados históricos de eventos extremos de cheias e
vazantes para 04 estações de monitoramento na bacia do Rio Negro para o período de
1902 a 2018:
Quadro 02: Dados das cotas nas Estações de Monitoramento Hidrológico na bacia do
Rio Negro no período de 1902-2018

Fonte: CPRM, 2019
Organização: ALVES, 2019

As maiores cheias do rio Negro medidas nas estações de Tapuruquara e Barcelos
apresentaram as seguintes cotas: Tapuruquara (8,90 m) e Barcelos (10,32 m), e a estação
de Moura registrou sua maior enchente em 1989 (15,44 m).
Em relação às maiores vazantes medidas na bacia do rio Negro observa-se
que as estações de Tapuruquara e Barcelos apresentaram maior vazante em 1980,
e as seguintes cotas: 0,28 m em Tapuruquara e 0,58 m em Barcelos. Estas estações
apresentam comportamento hidrológico semelhante, com cheias e vazantes máximas
registradas, respectivamente, em 1976 e 1980, e valores de cotas máximas e mínimas
bastante próximas.
A estação de Moura, mais próxima a Manaus, apresentou maior vazante (2,35
m) em 2009. A segunda maior vazante registrada (2,68 m) no ano de 1997 coincide com
a quarta maior vazante registrada no rio Negro em Manaus (14,34 m). A estação de São

1356

Gabriel da Cachoeira apresenta comportamento completamente distinto das estações
localizadas nos cursos médio e inferior do rio Negro.
O período de enchente no rio Negro inicia em out/novembro, com um pico no
primeiro trimestre do ano, e segue até jun/julho quando normalmente ocorre o pico
máximo da cheia. A partir de julho o rio começa a vazar com pico em outubro, onde
chega a vazar cerca de 25 cm/dia.
Alves (2013) realizou análise do processo de evolução das cheias e vazantes do
rio Negro, utilizando dados de cotas máximas e mínimas mensais medidas no Porto
de Manaus, para o ano hidrológico 2010-2011, e o quanto, em metros, o rio encheu e
vazou (Tabela 01).
Tabela 01 - Processo de evolução de enchentes e vazantes referente ao ano hidrológico
2010-2011 para cotas medidas no Porto de Manaus.

Fonte: ALVES, 2013

De acordo com os dados apresentados o rio começou a encher em outubro de
2010 e atingiu sua cota máxima de enchente em 29/06/2011 (28,62 m) cujo processo
demorou 249 dias; a partir daí o rio começou a vazar e atingiu sua cota máxima de
vazante em 10/10/2011 (16,76 m), vazando 11,86 m em apenas 104 dias (Tabela 02 e
Figura 03).
Tabela 02 - Número de dias de enchente e vazante relativo ao ano hidrológico 2010-2011

Fonte: ALVES, 2013

O processo de evolução de enchentes e vazantes no referido ano mostra que
o rio Negro vazou uma média diária de 3,35 cm/dia no mês de julho, 9,48 cm/dia
no mês de agosto e 24,30 cm/dia no mês de setembro para o período considerado,
já durante a enchente, com duração de 249 dias, o rio encheu 14,74 metros. O que se
observa é que ao longo do ano hidrológico o rio Negro fica cerca de sete a oito meses
enchendo e o processo de vazante é muito rápido, cerca de três a quatro meses.
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Figura 03 - Variação mensal, em metros, do N.A. referente ao ano hidrológico 2010-2011.

Fonte: ALVES, 2013

2.2 Caracterização Hidrológica do Rio Negro
Para a caracterização do regime hidrológico do rio Negro foram utilizados
dados de vazão disponíveis das estações de Cucuí (14110000), São Felipe (14250000),
Curicuriari (14330000), Serrinha (14420000) e Paricatuba (14990000) em Manaus, da
série histórica de 30 anos (1982 a 2011).
A análise da série histórica dos dados de vazão, disponibilizados para as estações
de Cucuí, São Felipe, Curicuriari e Serrinha, caracteriza o regime hidrológico do rio
Negro que apresenta dois picos máximos anuais, um no primeiro trimestre do ano
(jan-mar) de menor intensidade, e o segundo no meio do ano e de maior intensidade
correspondente à máxima anual (jun-jul), e período de águas altas de maio a agosto
com um máximo observado em todas as estações em junho-julho, regime este definindo
como do tipo Equatorial por Rodier (1964 apud FILIZOLA et al., 2002).
A vazão média histórica é de 4.952 m3/s para a estação de Cucuí; 8.134 m3/s
para a estação de São Felipe; 12.663 m3/s para a estação de Curicuriari e 18.235 m3/s
para a estação de Serrinha, observando assim um aumento nos débitos em direção de
jusante no canal fluvial. As máximas médias da série histórica ocorreram nos meses de
junho e julho durante a fase de cheia do rio Negro.
A ausência de medidas de descarga em Manaus deve-se as perturbações
causadas pelo rio Solimões na parte inferior do rio Negro. O regime local é controlado
pelas águas do rio Solimões cuja descarga é maior e causa um efeito de barramento
das águas do rio Negro. A estação de Paricatuba localiza-se na margem direita do rio
Negro a montante de Manaus, e vazão média medida para o período de 2006 a 2011,
é de 33.356 m3/s, com máxima de 59.603 m3/s para o mês de julho e mínima de 15.174
m3/s para o mês de dezembro. As vazões medidas nesta estação mostram valores
máximos nos meses de junho e julho, coincidentes com a cheia anual do rio Negro.
2.3 Evento Extremo do Rio Negro em Manaus em 2012
Em 2012 (29/05) foi registrada a maior cheia histórica do rio Negro que atingiu a cota
de 29,97 m, evento ocorrido no mês de maio que apresenta menor frequência de cheias
observado na série histórica das cotas medidas no Porto de Manaus (Figura 04).
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Figura 04 - Dados de cotas máximas e mínimas anuais observadas em Manaus no
período de 1903 a 2018

Fonte: CPRM, 2019

Eventos de cheias extremas na bacia do Rio Negro diminuíram em tempo de
recorrência e ampliaram suas intensidades conforme pode ser observado no Quadro
03. O que se observa é, de uma maneira geral, um aumento de eventos extremos em
diversas seções da bacia Amazônica registrados em menores intervalos de tempo,
associados à intensificação dos fenômenos de vazante ou de enchente.
Um aumento da freqüência de eventos hidrológicos extremos na bacia
amazônica é observado desde o final dos anos 80, que é coerente com a hipótese de que
as secas extremas podem tornar-se mais frequentes e intensas por causa das mudança
climáticas (ESPINOZA et al., 2009).
Quadro 03: Histórico das cheias do sistema Negro/Solimões em Manaus

Fonte: CPRM, 2019
Organização: ALVES, 2019

De acordo com Gupta (2011) as precipitações sobre a Bacia Amazônica são
influenciadas por mudanças anuais da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e
da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre a região Andina, e, tanto
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a precipitação como a vazão dos rios da bacia são afetados em determinados anos
pelo El Niño Oscilação Sul (ENOS) e baixos fluxos do Amazonas estão associado com
anos de El Niño (MERTES; DUNNE, 2007). Estas variabilidades climáticas afetam as
inundações e sedimentação (AALTO et al., 2003 apud GUPTA, 2011) mas seu efeito na
morfologia dos rios da Bacia Amazônica ainda devem ser compreendido.
É apontado como responsável por esse evento extremo no rio Negro o fenômeno
La Niña, fenômeno oceânico-atmosférico com características opostas ao El Niño, e que
caracteriza-se por um esfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico
Tropical, cujos impactos na região norte do Brasil inclui o aumento da precipitação
e vazão dos rios. A cheia de 2009 também é atribuída a La Niña quando rio Negro
atingiu a cota máxima de 29,77 m em Manaus.
As secas na Amazônia estão geralmente associadas a anomalias positivas
da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Atlântico tropical norte durante o
outono e inverno austral, e uma posição anormal, ao norte, da ZCIT, que transporta
ventos alísios fracos e vapor de água para a Bacia Amazônica. Eventos de El Niño
podem também produzir condições de seca durante o verão austral, especialmente no
nordeste da bacia e excepcionalmente na Amazônia Ocidental. Em contraste, durante
La Niña, abundantes precipitações e inundações ocorrem durante o verão austral no
norte e nordeste da região amazônica. Além disso, o gradiente de TSM do Atlântico
tropical meridional influencia a migração da ZCIT, e grandes anomalias positivas
de TSM no Atlântico tropical sul, especialmente no final do verão e outono, podem
produzir abundantes chuvas e inundações, como ocorreu em 2009, na Amazônia
central (ESPINOZA et al., 2012).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pulso de inundações regional, cuja amplitude no rio Negro apresenta média
de 10 a 11 metros, denuncia uma dinâmica hidrológica sazonal local bastante efetiva.
De acordo com os dados de cheias e vazantes das estações fluviométricas ao longo do
rio Negro, torna-se evidente que na região do baixo rio Negro, próximo a Manaus,
as flutuações do nível de água são regidas, em sua maior parte, pelo volume de água
do Rio Solimões, que provoca o represamento de suas águas determinando assim a
magnitude dos eventos extremos em Manaus. Esse efeito de barramento hidráulico
é observado da foz até a sua confluência com o rio Branco, distante cerca de 300
quilômetros a montante. Assim, a partir da confluência do rio Branco, as flutuações do
nível de água do rio Negro refletem principalmente as variações ocorridas no sistema
Solimões-Amazonas.
A maior cheia registrada no Porto de Manaus, para o período de 1992 a 2018,
atingiu a cota máxima de 29,97 m em 29 de maio de 2012, enquanto a maior vazante
atingiu sua cota máxima de 13,63 m em 24 de outubro de 2010. As cinco maiores cheias
registradas ocorreram em 2012 (29,97 m), 2009 (29,77 m), 1953 (29,69 m), 2015 (29,66 m)
e 1976 (29,61 m) e as cinco maiores vazantes em 2010 (13,63 m), 1963 (13,64 m), 1906
(14,20 m), 1997 (14,34 m) e 1916 (14,42 m).
A análise atual desta série histórica comprova que os eventos de cheias
extremas na bacia do Rio Negro diminuíram em tempo de recorrência e ampliaram
sua intensidade, de maneira semelhante a diversas seções da bacia Amazônica onde
um aumento de eventos extremos tem sido registrado em menores intervalos de
tempo, associados à intensificação dos fenômenos de vazante ou de enchente. Os
fenômenos oceânico-atmosféricos El Niño e La Niña são apontados como responsáveis
por estes eventos extremos na região amazônica, afetando as inundações e processos
de sedimentação, e possivelmente a morfologia dos rios amazônicos.
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ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO
PARTICIPATIVA: FUNDAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
Thalitta Silva Cota1
Etienne Oliveira Silva1
Catia Eliza Zuffo2

Eixo:4. Segurança hídrica e legislação ambiental

1 INTRODUÇÃO
A lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, conhecida como “Lei das Águas”
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), tem em seus fundamentos, que
a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas,
devendo ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos
Usuários e das Comunidades. Na mesma lei em seu Art. 5º entre os instrumentos da
PNRH, no inciso II consta o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo
os usos preponderantes da água (BRASIL, 1997).
De acordo com Andrade (2011) os critérios de enquadramento dos corpos de
água são definidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) por meio
da Resolução nº 357 de 17 de março de 2005, deliberando a classificação das águas
em função dos usos preponderantes em sistema de classes de qualidade atuais e
futuros, tal Resolução considera que o enquadramento expressa metas finais a serem
alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias,
visando a sua efetivação, juntamente com a Resolução CONAMA nº 396/08 que trata
do enquadramento de águas subterrâneas. Assim, o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos publica a Resolução nº 91/2008 que dispõe sobre procedimentos gerais para
enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos (BRASIL, 2008).
O enquadramento dos corpos de água vai além da classificação, é um instrumento
de planejamento, baseado não somente no estado atual, mas nos níveis de qualidade
que precisa possuir e ser mantido, são os chamados “3 Rios” do enquadramento,
“o rio que temos”, “o rio que queremos” e “o rio que podemos ter” (ANA, 2017)
(BRASIL, 2013) ponderando os resultados de três análises básicas: i) a condição atual
da qualidade da água; ii) a identificação dos usos existentes e futuros do corpo hídrico;
e iii) as limitações técnicas e econômicas que dificultam ou permitem a viabilidade do
uso pretendido, estabelecendo o nível de qualidade a ser mantido ou alcançado em um
segmento de curso hídrico ao longo do tempo.
Conforme o Art. 9º da Lei das águas, o enquadramento tem como objetivo
assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que foram
destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações
1
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Universidade Federal de Rondônia, e-mailthalitta.cota@gmail.com e etienne.icmbio@gmail.com;
2
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preventivas permanentes. Ainda, em seu Art. 10° menciona que as classes de
corpos d’água serão estabelecidas pela legislação ambiental, segundo seus usos
preponderantes.
Tal processo de enquadramento baseia-se em três fases: o Enquadramento, a
Avaliação da Condição e a Efetivação do Enquadramento. Trata-se de um instrumento
para subsidiar tanto a gestão de recursos hídricos como a gestão ambiental (MACIEL
Jr., 2000).
Desse modo, o estudo tem como objetivo apresentar a luz da legislação que
rege a Gestão dos Recursos Hídricos, os aspectos conceituais e legais que conduz o
Enquadramento dos Corpos d’Água, descrevendo as etapas do processo de formulação
e implantação do enquadramento.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Coleta de dados
O estudo pautou-se de revisão bibliográfica, documentos institucionais da
Agência Nacional de Águas (ANA), levantamento de fontes secundárias, artigos,
legislação ambiental, periódicos, Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia e relatórios técnicos sobre gestão dos recursos hídricos, que norteiam o
Enquadramento dos Corpos d’Água.
2.2. Análise dos dados
O conceito de enquadramento, fundamental para definir sua função e limites,
encontram previsto nas Resoluções do CNRH n° 12/2000 e n° 141/2012 estabelecem
respectivamente o conteúdo mínimo, critérios e diretrizes para o enquadramento e
na CONAMA nº 357/05 (que revoga a Resolução CONAMA n°20/86) definindo as
classes, bem como legislações estaduais, que, com exceção de aspectos meramente
administrativos, devem obedecer aos critérios e diretrizes federais. A classificação dos
corpos d’água com relação a qualidade da água é anterior à PNRH (1997), os critérios de
enquadramento dos corpos hídricos, eram estabelecidos pelos órgãos públicos, muitas
vezes sem a participação da sociedade, atualmente esse instrumento é participativo
(ANA, 2017) A legislação que rege o enquadramento dos corpos de água no país
passou por diversas alterações que visam adequar de forma coerente os critérios e
diretrizes de classificação, seja de águas doces, salobra e salinas, como subterrâneas,
rios efêmeros e intermitentes como mostra a Figura 1.
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Figura 1- Evolução da Legislação Federal relativa ao enquadramento dos corpos d’água.

Fonte: Adaptado de ANA (2017).

O enquadramento deve ser elaborado baseando-se em 13 classes de qualidade,
as águas doces, salobras e salinas. As classes de corpos de água estão estabelecidas
na legislação ambiental (BRASIL, 1997). O termo para estabelecer as classes segue
duas etapas, das características de cada classe e a constatação das características
existentes, a proposição de metas a ser alcançada, e a classificação de cada corpo
hídrico (MACHADO, 2005). O enquadramento como instrumento, tem as seguintes
características, representar a visão macro da bacia, para que as tomadas de decisões
respeitem os usos prioritários de cada trecho, representar uma visão futura da bacia,
com metas a serem alcançadas e por fim, fazer a interação dos aspectos quantitativos e
qualitativos do uso da água (PORTO, 2002).
De acordo com Perry e Vanderklein (1996) para que as metas do enquadramento
ocorram de forma correta deve ser seguido os seguintes embasamentos: a) caráter
institucional e legal com mecanismos e instrumentos que permitam a realização das
ações necessárias para alcançar as metas; b) caráter político que reforce a participação
na decisão sobre a aptidão da bacia hidrográficae, portanto, sobre os níveis no médio
e longo prazo e c) caráter técnico que permita avaliar as condições atuais de qualidade
da água e o potencial de atendimento aos usos pretendidos.
No âmbito institucional, deve-se criar um ambiente para o gerenciamento
dos recursos hídricos. Assim, existem vários órgãos com atribuições relativas ao
enquadramento dos corpos d’água, para cada esfera, na Nacional, o Conselho Nacional
de Recursos Hídricos (CNRH) tem a atribuição de aprovar o enquadramento em
consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA),
nos Estados, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH) aprovam o
enquadramento dos rios estaduais. É de competência da Agência Nacional de Água
(ANA) e os órgãos estaduais gestores, em caráter normativo, a implementação, a
operacionalização, controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional e
Estadual, tal quanto elaborar estudos. Cabendo também ao CNRH e aos CERHs os

1365

incentivos, até financeiros, para a conservação qualitativa e quantitativa dos recursos
hídricos, sendo no âmbito estadual os órgãos ambientais responsáveis pelas ações de
licenciamento e fiscalização (ANA, 2017).
É de responsabilidade do Comitê de Bacia Hidrográfica a aprovação da proposta
de enquadramento dos corpos de água em classes de uso, essa elaborada pela Agência
de Bacia, para posterior encaminhamento ao Conselho de Recursos Hídricos Nacional
ou do respectivo estado. Quanto aos aspectos institucionais e legais por Estado,
subentende-se que o enquadramento é um dos instrumentos da Política Estadual dos
Recursos Hídricos, a proposta deve constar no Plano de Recursos Hídricos, sendo o
enquadramento a ferramenta norteadora de critérios para a outorga e a cobrança.
A efetivação do enquadramento do corpo d’água em classes depende de cinco
(5) etapas conforme apresentadas na Figura 2.
Figura 2- Etapas do processo de enquadramento dos corpos d’água.

Fonte: ANA (2013).

A primeira etapa do enquadramento de classes de qualidade da água é o
diagnóstico da situação-problema que consiste na avaliação das fontes de poluição
hídrica e os principais tipos de usos da água para condicionar o planejamento das
demais etapas. Durante essa etapa é avaliada a atual situação dos corpos d’água
com a identificação dos usos preponderantes, diagnóstico das fontes de poluição e
da qualidade da água, identificação das áreas reguladas por legislação específica e o
planejamento de planos e programas no Comitê de Bacias Hidrográficas. Dependendo
diretamente do monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade de água, há no
país uma falha neste tipo de coleta de informações que podem influenciar na etapa de
diagnóstico pela carência de dados para a avaliação da bacia hidrográfica.
A etapa do prognóstico, busca realizar a seleção da vazão de referência, a
definição de usos preponderantes desejados para cada trecho, a seleção de parâmetros
prioritários, a criação de cenários de evolução das cargas poluidoras e demandas.
Através da modelagem matemática é realizada a inter-relação dos diferentes aspectos
para determinar os cenários futuros. Os pontos críticos da etapa de prognóstico
são a efetiva realização do diagnóstico que está diretamente relacionado com o
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monitoramento constante e a definição das necessidades dos múltiplos usuários que
fazem parte da bacia hidrográfica.
Durante a etapa de elaboração das alternativas de enquadramento são
avaliadas todas as estratégias necessárias para satisfazer os critérios para a mudança
de classe. Nesta, também são avaliados os custos para a adequação dos parâmetros,
em função dos requisitos definidos nas metas e objetivos do Plano de Manejo de Bacia
Hidrográfica para o enquadramento de classes de qualidade da água. No entanto, os
pontos críticos estão relacionados com o planejamento das ações, planos e programas, e
o levantamento dos custos para o desenvolvimento das atividades que visam alcançar
os objetivos e metas traçados para o enquadramento da bacia hidrográfica em curto,
médio e longo prazo.
As consultas públicas são a forma democrática de avaliar as necessidades de
cada usuário da bacia hidrográfica. A etapa de análise e deliberações do Comitê da
Bacia hidrográfica e do respectivoConselho de Recursos Hídricos é a oportunidade de
selecionar as melhores opções para a tomada de decisão entre as diversas alternativas
avaliadas, são tomadas as decisões que possam resultar nos melhores benefícios
em nível de bacia hidrográfica. Por fim, a Etapa de implementação do programa de
efetivação é o momento de concretizar todas as estratégias imprescindíveis para a
mudança e definição de classe do enquadramento de qualidade da água.
Durante a implementação, os fundos para o desenvolvimento das ações são
alcançados, com a cobrança pelo uso da água bruta, para incentivar as melhorias e os
cenários propostos durante as etapas iniciais do enquadramento. Vale lembrar que
todo o processo de enquadramento passa por revisões em todas as etapas descritas.
Com relação aos corpos de água de domínio estadual, segundo a ANA (2017)
apenas 10 das 27 Unidades da Federação (Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo) possuíam instrumentos legais que enquadram total ou parcialmente seus
corpos d’água. Salientando que para nem todos os estados, o enquadramento dos
corpos d’água é considerado um instrumento como na Política Nacional de Recursos
Hídricos, embora a outorga e a cobrança devam ser subsidiadas pelo enquadramento.
Os estados mencionados possuem bacias com corpos de águas estaduais
enquadradas, seguindo as seguintes legislações: os estados da Bahia, Paraíba, Mato
Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais seguiram a Resolução CONAMA nº 20/86
para enquadramento, os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo, seguiram a Portaria Interministerial nº 13 de 1976 que
define a classificação das águas doces de acordo com os usos preponderante a nível
federal (ANA, 2017) dos corpos d’água federais enquadrados destaca a Bacia do Rio
São Francisco seguindo a Resolução CONAMA nº 20/86, com a necessária atualização
com base na Resolução n° 357/05, e as bacias Paraíba do Sul e Paranapanema seguindo
a Portaria Interministerial nº 13/76, essas últimas necessitando de atualização de seus
enquadramentos (ANA, 2017).
No país, os problemas para implantação e aplicação do enquadramento dos
corpos d’água são diversos, os mais observados são falta de capacidade técnica, ações
de gestão e metodologia, além de falta de recursos e coordenações das ações. Para
MACIEL Jr. (2000) prioridades devem ser estabelecidas para ampliar o enquadramento,
como identificação de usos proponentes e a qualidade da água.
A Bacia do Rio São Francisco é um exemplo pioneiro de modelo de implementação
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, em especial o enquadramento dos
corpos d’água, por ser uma Região Hidrográfica complexa, constituída de um curso
de água principal, de domínio da União e de seus afluentes, em geral sob domínio
Estadual. Um dos grandes desafios, nesse caso, é estabelecer um ambiente de harmonia
mínima de leis, normas e procedimentos que venha a permitir a implantação.
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Na bacia foi aplicada a Portaria nº 715/MINTER/IBAMA, de 20 de setembro de
1989, que estabelece o enquadramento e nível de qualidade de água (classe) do rio São
Francisco e tributários (IBAMA, 1989). Estabelecendo as classes de enquadramento
para os cursos d’água federais, bem como recomenda aos órgãos Estaduais de Meio
Ambiente, que estabeleçam o enquadramento dos cursos d’água estaduais da Bacia
Hidrográfica do rio São Francisco em suas classes, já descrevendo na Portaria os rios e
suas classes.
No estado de Rondônia, visando atender a Política Nacional de Recursos
Hídricos, bem como, maximizar o bem-estar social e garantir o uso múltiplo da água
e a sustentabilidade das várias formas de vida (ZUFFO, 2010), foi instituída a Política
Estadual de Recursos Hídricos, pela Lei complementar n° 255 de22 de janeiro de 2002,
que traz em seus instrumentos o enquadramento dos corpos d’água, segundo os seus
usos preponderantes (RONDÔNIA, 2002).
Para tal processo, faz-se necessário seguir suas etapas, sendo a instituição dos
Comitê de Bacia Hidrográficas um dos pontos de partida, pois o mesmo, tem entre
suas atribuições, propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO o
enquadramento doscorpos de água, em classes de uso preponderante, conforme
disposto na legislação federal. No entanto, a instituiçãodos comitês de bacias
hidrográficas em Rondônia, desde o processo de mobilização e discussões para as
propostas de implementação dos comitês, seguiu um longo caminho até 2014, com a
publicação dos Decretos que instituíramos comitês de bacia hidrográficas, sendo cinco
no estado (ZUFFO, 2014).
Outro ponto importante no processo de enquadramento dos corpos de água
seguindo a legislação dos recursos hídricos é a criação da Agência de Bacia Hidrográfica
(ABH), conforme o Artigo 16º da lei 255/02 de Rondônia que faz parte da atuação da
ABH:
III – propor ao Comitê ou Comitês de Bacia, a que estiverem vinculadas, com fundamento
em estudos técnicos, econômicos e financeiros: c) o enquadramento dos corpos de água
nas classes de uso preponderante, para aprovaçãodo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH/RO;

Em Rondônia, até o momento não há Agência de Bacia Hidrográfica, desse
modo, seguindo os tramites legais e critérios estabelecidos na Resolução CONAMA n°
357/05, os corpos hídricos de Rondônia não possuem enquadramento. Nesse sentido,
enquanto não há efetivação do programa de enquadramento dos corpos d’água,
considera-se o Art. 42º da referida Resolução, enquanto não aprovados os respectivos
enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2.
No entanto, o estado por estar inserido na região Amazônica, além dos usos dos
recursos hídricos, há as especificidades de características do meio físico como geologia,
relevo e o solo, que tornam as águas da Amazônia diferentes entre si (SIOLI, 1951).
Pesquisa mais recente também endossa que tais características acentuam a diversidade
dos tipos de água da bacia Amazônica (SILVA, MIRANDA e SANTANA, 2016).
As águas Amazônicas foram classificadas por Sioli (1951) em três tipos: rios
de águas brancas (barrentas), rios de águas pretas (marrons) e rios de águas claras
(transparentes), mas nem sempre as águas Amazônicas estão distintas nessas três
características, pois existem zonas de transição entre águas brancas e claras, claras e
pretas, brancas e pretas, além de variação de tipo que ocorrem devido às variações
sazonais (SIOLI e KLINGE, 1962). Assim, dificultando as propostas de enquadramentos
dos cursos de água na bacia Amazônica conforme os padrões estabelecidos na
Resolução CONAMA n° 357/2008.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, entende-se que o enquadramento representa uma visão
prospectiva da bacia, permitindo traçar planos de ação escalonados, desde diretrizes
e orientações de cunho amplo até ações específicas ou localizadas. Ademais, é uma
valiosa ferramenta de planejamento que permite articular os aspectos de quantidade
e qualidade dos recursos hídricos, pois ao se definir o uso prioritário da água,
naturalmente estão sendo estabelecidas as respectivas condições e padrões de
qualidade que darão sustentação a esse uso.
Por fim, ainda é um grande desafio à aplicação desse instrumento, em
decorrência das diversidades existentes nas regiões brasileiras, como exemplo, as
lacunas referentes ao enquadramento de corpos de água em regiões semi-áridas, pois
não se dispõe de metodologia específica para enquadrar corpos hídricos intermitentes
e efêmeros, sendo definido somente os critérios e diretrizes para o enquadramento
destes corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes, na Resolução do
CNRH n° 141 de 10 de junho de 2012, conforme:
Art. 6º O enquadramento de rios intermitentes ou efêmeros somente será considerado no
período em que o corpo hídrico apresentar escoamento superficial.
Art.7º Para o enquadramento de rios perenizados será considerada como vazão de
referência a vazão regularizada no respectivo trecho (CNRH, 2012).

Finaliza-se destacando que é preciso constantes investimentos em capacitação
técnica nos órgãos gestores de recursos hídricos sobre o enquadramento dos corpos
d’água, a fim de sanar as limitações existentes e possibilitar a efetivação deste e dos
demais instrumentos propostos para a gestão dos recursos hídricos.
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL: ANÁLISE DO EFEITO DA POLUIÇÃO EM UMA DAS
NASCENTES DO IGARAPÉ DO MINDU
Marcio de Jesus Lima do Nascimento1
Sônia Albuquerque de Freitas2
Mayra Rejane Moreira Mendonça3

Eixo: 4. Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
Os processos de urbanização e industrialização tem um papel fundamental
nos danos ambientais ocorridos nas cidades. O rápido crescimento causa uma pressão
significativa sobre o meio físico urbano, tendo as consequências mais variadas, tais
como: poluição atmosférica, do solo, das águas, deslizamentos, enchentes e etc. (Guerra e Marçal, 2006). O senso comum tem construído alguns pressupostos a cerca da
degradação ambiental em áreas urbanas. Acredita-se que os seres humanos, ao se concentrarem num determinado espaço físico, aceleram inexoravelmente os processos
de degradação ambiental, que cresce na proporção que a concentração populacional
aumenta. Desta forma, cidades e problemas ambientais teriam entre si uma relação
de causa-efeito rígida. (Coelho, 2001). A transformação dos igarapés em depósito de
lixo e esgoto, na cidade de Manaus, é uma síntese da degradação do meio ambiente
urbano, comprometendo não só a outrora exuberante rede de drenagem desse espaço
urbano, como também refletindo o descaso do poder público com as pessoas que ali
sobrevivem sem habitação, saneamento, saúde, educação e cidadania. Diante desse
quadro, emerge o interesse em conhecer os aspectos ambientais e sociais relacionados
ao Mindu na atualidade (MACHADO, 2012).
Nos relatos de Taveira (2011), os igarapés da Amazônia possuem características
muito singulares quanto às suas composições. Com maioria de suas águas pobres
em nutrientes dissolvidos, sua fauna é composta de uma cadeia alimentar aquática
basicamente bentônica (formada por organismos que vivem sobre e no interior dos
sedimentos do fundo) e por isso fortemente dependente do material proveniente da
floresta. Resumindo, conforme Costa e Ribeiro (2012), o tempo em que os igarapés
de Manaus eram considerados cartões-postais da cidade, pois o cenário atual é
completamente adverso. Por conta disso, como dizem a autoras, é preciso reeducar
o modo de pensar das pessoas com relação ao meio ambiente; é preciso também
subsidiar ações de planejamento para a classificação das águas amazônicas e obedecer
às leis ambientais que regulamentam toda e qualquer atividade ao longo dos rios e
dos igarapés, pois mesmo com a degradação avançada desses locais, ainda é possível
estagnar esse processo.
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2 CARACTERIZAÇÃO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL
2.1 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E A OCUPAÇÃO DESORDENADA DE MANAUS
O processo de ocupação dos igarapés vai sendo também o processo de
degradação do meio ambiente, pela ausência de infraestrutura básica de saneamento,
transformando-os em espaço hostil às populações que aí residem. Esse processo
intensifica-se a partir do fluxo migratório originado pelo mercado do trabalho formal e
informal suscitado a partir da criação da Zona Franca de Manaus em 1967, e pela saída
das populações rurais de outros municípios do Estado, devido a falta de alternativas
de emprego, sobrevivência nesses locais (VALLE & OLIVEIRA, 2003).
Para Melazo (2005, p.1), o estudo da percepção ambiental se torna fundamental
para a compreensão das inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas,
satisfações e insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage e
responde diferentemente frente às ações sobre o meio. A Geografia da Percepção e do
Comportamento não é unanimidade entre os geógrafos: muitos a caracterizam como
conservadora e reacionária. Não obstante, mesmo entre os críticos, há o reconhecimento
de que esta nova prática geográfica reafirma a importância da Geografia nas lutas sociais
e revigora seu caráter de ciência engajada na defesa da qualidade de vida. Também
porque se afirma uma nova forma multidirecional de olhar e sentir o meio ambiente,
com a intenção de superar o tratamento meramente descritivo e contemplativo que
colocava o espaço circundante na posição de que pudesse existir paralelo à sociedade
(MENDONÇA, 1993, p.63). [...] os igarapés que eram vida, passaram a ser sinônimo
de morte. [...] A, monótona, insalubre, mistura-se com a gente que a povoava,
formando uma paisagem indomável, deixando o colonizador deslocado no espaço e
no tempo. Para domá-la se utilizam os prodígios da engenharia sanitária europeia,
que transformam a rudeza topográfica dos lugares novos, formando-se uma geografia
artística (VALLE & OLIVEIRA, 2003).
Sobre este espaço de vivência Tuan (2012) menciona que a consciência do passado
é um elemento importante no amor pelo lugar. A percepção ambiental no espaço
urbano requer reflexões que envolvem fatores especiais no processo participativo
dos indivíduos. Existe a necessidade de análise dos elementos sensoriais e subjetivos,
valores culturais e sociais em comum acordo ao que se chama “organismo vivo” para
o bom funcionamento do equilíbrio ambiental.
2.2 AÇÕES ANTRÓPICAS NO PROCESSO DE POLUIÇÃO EM UMA DAS NASCENTES
DO IGARAPÉ DO MINDU
A cidade de Manaus, portanto, como afirmam Nogueira et al (2007) é um
exemplo de zona urbana desenvolvida no meio da floresta, que na atualidade vem
pagando um preço ambiental bastante alto por conta da expansão urbana excludente,
e devido a estruturação de arranjos urbanos marcados por um ‘mosaico’ de paisagens
reveladoras e geradoras da segregação sócio espacial.
Por isso os maiores valores de oxigênio dissolvido são encontrados nas nascentes
desses ambientes. Observante, nas duas últimas estações do igarapé do Mindu, uma
recuperação no teor desse gás, ocasionada, provavelmente, pelo fato de a penúltima
estação situar-se no perímetro, após uma pequena queda d’água, o que favorece a
aeração, além de ter percorrido um pequeno trecho com mata ciliar sem ter recebido,
em alguns trechos recebem cargas de esgoto doméstico do igarapé do Mindú, sendo o
maior igarapé em extensão do município de Manaus, tem sua nascente localizada no
Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, percorrendo a cidade no sentido Nordeste-Sudoeste,
apresentando três trechos distintos: curso superior, médio superior e baixo curso. A
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sub-bacia do São Raimundo, especificamente o igarapé do Mindu, era utilizada pela
população para atividades recreativas e domésticas além de ser fonte natural para
consumo e hoje se encontra poluído, necessitando de uma gestão sustentável de suas
águas (MACHADO, 2012).
Por sua vez, para Castro (2007 apud FERRIS, 2009), as nascentes são fontes
de água que atendem também pelo nome de mina d’água, fio d’água, olho d’água
e cabeceira, que surgem em determinados locais da superfície do solo, e para que
isso ocorra é preciso que o fluxo de água subterrânea alcance a superfície do terreno
dando assim o início de um curso d’água seja grande ou pequeno. As nascentes são
de extrema importância para os demais corpos d’água da micro-bacia,a água oriunda
de uma nascente formará um pequeno córrego que irá contribuir para o volume
de água de outro curso e, assim, sucessivamente, até alcançar o mar. Portanto, o
desaparecimento de uma nascente resultará na redução do número de cursos d’água,
significando a diminuição da disponibilidade de água doce para os diversos usos
(Castro, 2001). Observou-se nesses ambientes, ou seja, comportamentos nitidamente
diferenciados entre os períodos secos e chuvosos. Normalmente as indústrias que
produzem alimentos geram esgotos com altíssima concentração de matérias orgânicas,
que serão consumidas avidamente pelas bactérias aeróbicas, que se multiplicam
rapidamente, consomem o oxigênio disponível na água, provocando a morte de peixes
(CANIVATTO, 2003).
Figura 1: Encontro de duas nascentes - uma em processo de poluição causada pela erosão.

Fonte: NASCIMENTO, 2018.

Nesse sentido, Valle & Oliveira (2003), destacam que, entender o espaço urbano
construído a partir dos aterros dos igarapés do centro histórico de Manaus, constituiu
na pavimentação das confusas e tortuosas ruas que iam surgindo durante o período,
além de problemas causados pelos projetos arquitetônicos europeus, que iam sendo
implantados na cidade, e, como ressaltam os autores, numa tentativa constante de excluir
da cidade os igarapés, sendo estes obstáculos ao crescimento e ao acesso as novas áreas
a serem ocupadas. Logo, as matas ciliares têm papel fundamental no funcionamento
hidrológico das bacias e no equilíbrio ambiental, pois elas permitem a infiltração
da água no solo, fixam as margens dos rios, protegendo contra desbarrancamento,
abrigam a fauna terrestre e aquática específica, através da disponibilidade de nutrientes
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e sombreamento sobre as águas e servem como grandes filtros retendo sedimentos e
poluentes (BOTELHO, 2011, p.100). O igarapé foi de fundamental importância para a
ocupação indígena da Amazônia, a invenção da canoa possibilitou a organização dos
indígenas no mundo amazônico, por isso o significado de igarapé os “caminhos da
canoa”. A igara é uma embarcação elementar, escavada no tronco de uma só árvore:
apé ou pé é o designativo para caminho, tendo uma de suas funções de serem estradas
líquidas para circulação de curta distância. O igarapé também é lugar onde se retira o
peixe, onde se retira água para beber, cozinhar, tomar banho, e lugar de lazer para os
amazonenses. Mas este não é o cenário presente na área urbana de Manaus, onde os
igarapés perderam esta funcionalidade com o passar dos anos, devido ao crescimento
urbano acelerado e sem acompanhamento de infraestrutura e política pública que
resguardasse este ecossistema urbano peculiar da região Amazônica (SANTOS &
ALVES, 2013).
3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 ÁREA DE ESTUDO PARQUE MUNICIPAL DAS NASCENTES DO MINDU
A proposta do trabalho objetivamente se desdobrou no Parque Municipal
Nascentes do Mindu – criado pelo Decreto n° 8351 de 17 de março de 2006, no Art. 1°
Fica criado o Parque Municipal das Nascentes do Mindu, Unidade de Conservação de
Proteção Integral localizada na Comunidade Santa Bárbara, UES Jorge Teixeira, com
área total de 161.625,75 m² e perímetro de 1.895,75 m. Art. 2° O Parque Municipal das
Nascentes do Mindu tem por finalidades precípuas:
I - proteger e preservar amostras dos ecossistemas existentes nas nascentes
do Igarapé do Mindu;
II - garantir a proteção dos atributos ambientais existentes na área do Parque,
especialmente as três nascentes do Igarapé do Mindu;
III- promover a integração da comunidade do entorno do Parque em
atividades sócio-ambientais e educacionais que não comprometam a
integridade dos atributos que justificaram a sua criação;
IV promover mecanismos que viabilizem à comunidade do entorno o
exercício de atividades de fiscalização e proteção dos recursos naturais do
Parque.
A proposta do trabalho objetivamente se desdobrou no Parque Municipal
Nascentes do Mindu – criado pelo Decreto n° 8351 de 17 de março de 2006, no Art. 1°
Fica criado o Parque Municipal das Nascentes do Mindu, Unidade de Conservação
de Proteção Integral localizada na Comunidade Santa Bárbara, Jorge Teixeira, com
área total de 161.625,75 m² e perímetro de 1.895,75m. Foi criado com a finalidade de
preservar a mata ciliar das nascentes do Igarapé do Mindu, bem como a biodiversidade
do local, sendo, portanto, o início do Corredor Ecológico Urbano do Mindu.
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Figura 2: Vista parcial do Parque Municipal das Nascentes do Mindu

Fonte: Adaptado por Nascimento - Google Earth (2019).

O trabalho foi realizado com ida a campo para coleta de dados, que compreendeu
com Sistema de Informações Geográficas (SIG) em campo foi utilizado, sensor MAP 78
para captação de satélite GPS na identificação das coordenadas geográficas, notebook
para tratamento de dados de imagens de satélite. Georeferenciamento utilizando
sistema de coordenadas geográficas do google Earth. Trata-se de uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral e foi criado para proteger e preservar três das
principais nascentes que dão origem ao Igarapé do Mindu, as quais apresentam água
cristalina, própria ao consumo humano.
Conforme Brito & Vieira (2012), Professores e estudantes precisam trabalhar
em torno de projetos, agregando novos costumes e práticas à sua cultura ambiental,
não implica na extinção dos saberes, apenas aceitar as modificações que a atualidade
requer, criando uma nova tendência de cultura e preservação, onde surgem novas
perspectivas de transformação social através da formação ambiental A preservação
dos igarapés, nascentes e mananciais, depende da forma de trabalhar uma educação
ambiental voltada a levar o estudante de encontro a novos conhecimentos, mostrando
a situação de degradação causada pela sociedade.
Figura 3: Bacia hidrográfica do Mindu e a Localização da área de estudo Parque
Municipal das Nascentes

Fonte: NASCIMENTO, 2019.
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O igarapé do Mindu está inserido na Bacia do São Raimundo, tendo sua nascente
principal localizada no Bairro Cidade de Deus – Manaus/Amazonas, próximo a
Reserva Florestal Adolpho Ducke. Sua foz está localizada no encontro deste com o
Igarapé dos Franceses formando, a partir daí o Igarapé da Cachoeira Grande (Borges
& Santos,2012).
Este igarapé deságua no São Raimundo que deságua no Rio Negro. As
coordenadas geográficas de sua Nascente e Foz são apresentadas a seguir: Foz do
Mindu: 3° 07’44.74”S 60° 02’05.04”W nascente: 3° 01’07.31”S 59°5’29.84”W (SEMMAS,
2017).
O esgoto doméstico é uma mistura de várias substâncias orgânicas com elementos
inorgânicos, provenientes de diversos materiais de consumo. O material de limpeza
(sabões e detergentes) utilizado para lavar louças e roupas contém o elemento fósforo
que é lançado diretamente no corpo hídrico, como cita, Merten & Minella (2002), esse
elemento químico na forma solúvel na água causa poluição, uma vez, que o fósforo
promove o desenvolvimento em excesso de algas que por sua vez utilizam grande parte
do oxigênio da água, prejudicando os demais organismos vivos. A propósito dessas
colocações, os resíduos sólidos que cresce em Manaus, também têm sido apontados
como causadores da degradação dos igarapés. “Hoje os igarapés estão poluídos com
uma densa camada de resíduos sólidos provenientes dos moradores do seu contorno
e demais pessoas que costumam despejar seus dejetos em corpos d’água”, ARAÚJO &
SCHOR (2018, p. 3). [...] os igarapés que eram vida, passaram a ser sinônimo de morte.
[...] A natureza triste, monótona, insalubre, mistura-se com a gente que a povoava,
formando uma paisagem indomável, deixando o colonizador deslocado no espaço e
no tempo. Para domá-la se utilizam os prodígios da engenharia sanitária europeia,
que transformam a rudeza topográfica dos lugares novos, formando-se uma geografia
artística (VALLE & OLIVEIRA, 2003: 161).
Apesar de o art. 225, caput, da Constituição Federal impor ao Estado (lato
sensu) o dever de defender e preservar o meio ambiente, isso não impede que uma
pessoa jurídica de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos (construtoras, na hipótese) no exercício de suas atribuições, eventualmente
causando dano a tal bem de interesse difuso, o sentido de doação, de integração, de
pertencimento a natureza.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A observação feita in loco através da visita técnica foi analisada e constada
uma extensa contaminação de água na nascente, através de um processo erosivo na
encosta com característica montante para jusante sem nenhum controle de suas fontes.
Pois, como passar do tempo, percebemos a falta de manutenção nas drenagens de
escoamento da água superficial nas ruas adjacentes do bairro.Procuramos desenvolver
um estudo baseado em princípios de análises qualitativas através de pesquisas
exploratória e o estudo de campo, observações e coletas de imagens no local estudado,
foram realizadas análises empíricas in loco voltadas para identificar as principais
problemáticas causadas pelos processos de degradação da nascente dentro do Parque
das Nascentes do Mindu.
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Figura 4: Erosão montante para jusante com resíduos sólidos na encosta das nascentes

Fonte: NASCIMENTO, 2018
Conforme Cunha e Guerra (2008, p.101): O sentido de educar ambientalmente
hoje vai além de sensibilizar a população para o problema. Não basta mais apenas
sabermos o que é certo ou errado em relação ao meio ambiente. Precisamos até mesmo
superar a noção de sensibilizar, que na maioria parte das vezes é entendida como
compreender racionalmente. Só a compreensão da importância da natureza não é o
bastante para ser levada à sua prevenção por nossa sociedade. Sensibilizar envolver
também o sentido de amar, o ter prazer em cuidar, como cuidamos dos nossos
filhos. O controle da erosão é uma operação difícil na área estudada in loco, já que
normalmente, necessita de um conjunto de medidas institucionais, é sempre mais
econômico preservar do que restaurar. O que pode ser controlado é o escoamento
superficial da água das drenagens sobre o terreno, evitando piorar a erosão na encosta
que compromete tanto o terreno erodido como a região que recebe os sedimentos em
uma das nascentes.
Esforçar-se em busca de ações que possam sanar as agressões que estão
acontecendo no decorrer das nascentes do igarapé do mindu, e levar informação para
a comunidade e moradores das áreas adjacentes do bairro, melhorando forma de
sensibilizá-los em favor do uso da percepção ambiental e educação sustentável dos
recursos naturais.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto analisamos as causas e os efeitos da poluição diretamente na área das
nascentes visitada in loco, todas essas situações acontecem quando desaparecem o
processo de manutenção, notamos que o crescimento urbano desordenado e acelerado
de Manaus, vem causando danos ambientais, acompanhado do processo dinâmico
abrupto na mudança de vegetação, transformando-o, tendo como, consequência
efetiva direta tanto as perdas e degradação dos mananciais como referenciais da
relação do ser antrópicos com ambiente. Rodriguez (2007, p.156), no processo de
transformação antropogênica, o homem modifica a natureza, pois introduz elementos
novos, geralmente prejudiciais a ela. Esses elementos experimentam e subordinam-se
à ação dos processos naturais (intemperismo, erosão, etc.), que não são por completo
estáveis, bem como não são capazes de existir independentemente sem um apoio e
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sustentação constante por parte do homem. Para realizar o monitoramento do controle
deste impacto, é necessário desenvolver uma série de ações coordenada de forma
planejada para controle do perímetro, buscando manter-se o desenvolvimento com as
circunstâncias ambientais da área.
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Eixo: 4. Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A Lei n° 9.433 de 08 de janeiro de 1997 representa o marco na legislação ambiental
das águas no Brasil, trouxe grandes perspectivas na discussão do uso dos recursos
hídricos para diversas atividades socioeconômicas, lei que, institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos (PNRH), apresenta, como um de seus instrumentos, os Planos
Estaduais de Recursos Hídricos, planos diretores que visam a fundamentar e orientar
a implantação e o gerenciamento dos Recursos Hídricos. No Estado de Rondônia,
a Lei Complementar Estadual nº 255/02, regulamentada pelo Decreto Estadual nº
10.114/02, institui a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e
também define como um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, o Plano
Estadual de Recursos Hídricos (RONDÔNIA, 2002).
Como instrumento de planejamento contínuo e dinâmico, numa visão de longo
prazo, o PERH/RO integra ações diversificadas em torno do uso racional da água, da
proteção da biodiversidade e da gestão compartilhada do uso múltiplo e integrado dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de forma a gerar sustentabilidade hídrica
nas unidades territoriais estaduais (RONDÔNIA, 2018).
A elaboração do PERH/RO está estruturada de acordo com as três etapas: (i)
Diagnóstico e Prognóstico dos Recursos Hídricos, (ii) Diretrizes, Programas e Projetos
do PERH/RO e (iii) Consolidação do PERH/RO, e visa a subsidiar e orientar a
estrutura gestora do Estado na administração efetiva dos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos, além de atender ao cumprimento da legislação vigente.
O PERH de Rondônia abrange todo o estado, com suas sete bacias hidrográficas,
que estão inseridas na grande Bacia Amazônica e, consequentemente, enfrentam
importantes conflitos em decorrência do desmatamento, bem como atividades
agropecuárias, piscicultura, mineração, exploração hidrelétrica, entre outras atividades
que, embora necessárias e importantes para a manutenção e crescimento econômico
da região, causam impactos nem sempre positivos ao meio ambiente, os quais
podem ser majorados quando não operados e monitorados corretamente, refletindo
principalmente na qualidade dos corpos hídricos, haja vista que esta é resultado de
todas as atividades que ocorrem na bacia.
1
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Todavia, aliar essas atividades com o uso sustentável, é sempre um desafio, e
por isso a importância de haver uma direção por parte das entidades gestoras no que
diz respeito ao planejamento e parâmetros de monitoramento do impacto causado
pelas mesmas.
Neste sentido, entende-se relevante avaliar e discutir a abordagem de
determinados pontos e temas a serem melhor explanados e definidos no PERH de
Rondônia, a fim de contribuir para uma possível futura revisão, especialmente na
temática da piscicultura.
Assim, o objetivo deste estudo é analisar e descrever as lacunas sobre poluição
de águas superficiais que tratam no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de
Rondônia em consonância com a piscicultura, devido à importância da atividade no
desenvolvimento do Estado.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. Levantamento de Dados
O estudo baseou-se na análise de dados qualitativo a partir do Plano Estadual
de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia – PERH/RO, com busca em artigos e
demais documentos pertinentes ao assunto.
Foram destacados pontos críticos e negativos do Plano Estadual de Recursos
Hídricos para o monitoramento de qualidade de água de piscicultura, assim pode-se
efetuar buscas ativas em relatórios de monitoramentos, levantamento bibliográficos de
relatórios técnicos, periódicos, a fim de apresentar sugestões para possíveis as lacunas.
2.2. Análise dos Dados
Após análises do Relatório Final do Plano Estadual de Recursos Hídricos de
Rondônia, no item sobre o Diagnóstico Das Disponibilidades Hídricas Superficiais
destacam-se as redes de monitoramento, Fluviométricas, Qualidade de água,
Linimétrica, Sedimentares e as Redes de Estações Meteorológicas Automáticas de
Rondônia (REMAR) sendo 15 distribuídas no estado, mas, nenhuma dessas redes
contemplam todos os municípios do estado. Com enfoque nas estações de qualidade
de água, essas constam dados de análises dos parâmetros físico-químicos, porém
apresentam falhas nos registros de dados de qualidade de águas dos principais rios
e afluentes, pois as instalações das redes não seguiram sequência cronológicas de
instalação e operação que possibilite dados consistente de monitoramento.
O PERH consta na subsecção sobre a Disponibilidade Hídrica Superficial,
que objetiva definir a qualidade de água disponível nas bacias hidrográficas para
atendimento aos usos múltiplos demandados (RONDÔNIA, 2018), sendo importantes
para a gestão dos recursos hídricos. No PERH, foram abordados os reservatórios dos
rios e levantados os cadastros de barragens na Agência Nacional de Água (ANA) de
acordo com seu uso, municípios e nome do empreendimento, sendo constatado um
total de 29 barragens com finalidade de piscicultura e/ou aquicultura distribuídas
entre as (UHGs) segundo dados da ANA (2015) Figura 1.
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Figura 1- Mapa de distribuição dos reservatórios e barragens cadastradas na ANA.

Fonte: PERH/RO (2018).

De acordo com PERH-RO quanto a disponibilidade de estações de monitoramento
de água, as distribuições das estações são pelas bacias hidrográficas, a metodologia
utilizada no diagnóstico da qualidade de água deu-se através dos dados disponíveis
nas estações de monitoramento, considerando a estimativa do potencial poluidor, dos
efluentes domésticos, da pecuária e agricultura, porém não foi aferido a atividade de
piscicultura como atividade antrópica.
No relatório inclui o levantamento das estações de monitoramento de qualidade
de água, total de 32 disponíveis, pode-se notar dados incompletos dos parâmetros
físico-químicos, com datas de mensuração das análises sem ordem cronológica para
monitoramento real das análises de qualidade, no relatório final do PERH os dados
constam datas incompletas, entre meses dos anos de 2002, 2005, 2008, 2010 e 2013.
Descreve ainda as estações de monitoramento distribuídas pelas concentrações dos
parâmetros, sendo 32 estações com valores disponíveis das concentrações de oxigênio
dissolvido (OD), pH, sólidos dissolvidos e turbidez, para as concentrações de sulfatos,
nitratos e ferro, apenas 3 estações possuem dados disponíveis, as concentrações de
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, Demanda Química de Oxigênio - DQO e
coliformes fecais apenas 19 estações constam esses dados.
Quanto às cargas poluidoras de água superficial, o tema é abordado no item
Estudos Secundários e Impactos Indiretos Sobre a Qualidade da Água, não abordando
a aquicultura como fator de impacto do corpo hídrico receptor dos efluentes gerados
pela atividade.
Ainda explorando o Relatório Final do PERH, nas diretrizes e propostas iniciais
para os critérios de outorga de direito de uso da água, foram propostos critérios técnicos
para a outorga do direito de uso da água, através do traçado das diretrizes gerais para
o uso, controle, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos (RONDÔNIA,
2018), os principais critérios a serem adotados na outorga do direito de uso da água
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são percentuais máximo e a vazão de referência, no entanto o estado não contempla
estações de monitoramento e dados que viabilize o conhecimento das vazões de
referências Q95% nos locais de interesse.
Na atividade de piscicultura no estado, como resultado de crescimento no setor,
é observada elevada captação de água para atividade, com destaque nas concessões
de outorga do direito de uso das águas, sobre tudo em tanques escavados. A atividade
pode ser considerada de uso não consultivo, porém deve se atentar a qualidade da
água que retorna aos corpos hídricos, com concentrações de nutrientes (nitrogênio e
fósforo) provenientes da atividade.
No cadastro do usuário a ser realizado na Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM, nota-se que para as solicitações de outorga para piscicultura,
deve constar outorga para captação e para lançamento de efluente, no entanto é comum
a solicitação de apenas uma dessas outorgas. O cadastro do usuário de usos não
consultivos tem como objetivo agregar informações para gestão dos recursos hídricos,
esse apresenta um componente específico para atividade de aquicultura sobre tudo a
de tanques escavados.
A atividade de piscicultura cresce no estado, como grande potencial econômico,
visto assim, a importância de conhecer as informações necessárias para a estimativa das
águas efetivamente captadas, consumidas e lançadas aos corpos hídricos anualmente,
sendo indicado estudo detalhado para o estabelecimento adequado de mecanismos
específicos para a cobrança pelo uso da água neste setor, considerando seu potencial
poluidor dos corpos hídricos.
2.3. Discussão dos Dados
O Estado de Rondônia, atualmente é o maior produtor de peixes nativo do
país com uma produção de 78 mil toneladas no ano de 2018 segundo informações
da Associação Brasileira de Piscicultura (PEIXE BR, 2019), esta atividade contribui
positivamente para os aspectos socioeconômico do estado, no entanto, preocupa
em particular quanto a análise aos impactos ambientais, sobretudo da quantidade e
qualidade das águas superficiais.
De acordo com o Plano Estadual de Recurso Hídricos do estado de Rondônia
o crescimento da atividade está atribuído as boas condições naturais do Estado, a
disponibilidade hídrica, temperaturas que favoreçam o desenvolvimento de espécies,
bem como as espécies nativas.
O sucesso da atividade de piscicultura está relacionado diretamente com a
possibilidade de se cultivar o maior estoque possível de peixes, numa menor área e
volume de água disponível. No entanto é sabido que um dos problemas mais sérios,
que se manifesta quando se pretende intensificar qualquer processo de confinamento
de peixes, é o aparecimento de doenças. Isso ocorre devido ao fato de serem
submetidas a um estresse crônico com reflexo em sua homeostasia, ocasionando uma
maior sensibilidade e, por consequência, uma menor resistência às enfermidades. Tais
enfermidades, dependendo da etiologia, podem constituir em uma grave ameaça ao
sucesso da exploração (PAVANELLI et al., 1998)
Os principais aspectos do meio ambiente que devem ser considerados na
piscicultura são os que podem produzir impactos negativos sobre os ecossistemas,
principalmente na qualidade da água, por meio de descartes de efluentes e os conflitos
entre usuários da água (ALMEIDA, 2006).
As atividades de aquicultura, que são dependentes do aporte de nutrientes e de
energia para a manutenção de sua produtividade, produzem resíduos e efluentes que
necessitam ser removidos, no intuito de equilibrar o sistema e para evitar que o mesmo
entre em declínio (HENRY-SILVA, et al., 2008). O nitrogênio e o fósforo, presente nos
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rios e lagos, constituem dois nutrientes básicos que dão suporte à cadeia alimentar.
Os problemas advindos do aumento dessas concentrações refletem na proliferação de
algas, no efeito tóxico da amônia nos peixes e nos déficits de oxigênio consumido no
processo (LIMA, 2001).
A outorga, um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos presente
na Lei nº 9.433/97 representa um componente legal de grande importância para o
desenvolvimento de qualquer empreendimento, especialmente o aquícola, implantado
em ambientes hídricos (NETO, 2016).
No Estado de Rondônia, entre 2006 e 2018, foram emitidas 600 outorgas de
direito de uso para a atividades aquícolas (Figura 2), número inferior aos 4.200
empreendimentos aquícolas licenciados pela SEDAM (Rondônia, 2018).
Figura 2- Outorgas emitidas no Estado de Rondônia entre 2006 e 2016.

Fonte PERH/RO (2018).

O monitoramento da qualidade de água, com o intuito de manter a atividade
dentro dos padrões estabelecidos na legislação é de extrema importância, item este
identificado como falho no PERH, haja visto que não dispõe do panorama da qualidade
da água das pisciculturas do estado de forma geral, e assim defasado no sentido de
propor programas para melhorar a qualidade, haja vista que esses dados não foram
expostos.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborou uma estimativa da carga
poluidora proveniente dos efluentes domésticos, da pecuária e da agricultura, porém
para a atividade de aquicultura não houve a quantificação da estimativa do potencial
poluidor gerado. Os maiores impactos causados pela piscicultura correspondem ao
aumento nas concentrações de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica, tanto na água
quanto no sedimento (GUO, et al., 2003).
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As principais fontes de poluentes do ambiente aquático são as rações e
metabólitos (substâncias químicas produzidas através de material orgânico) dos peixes
que apresentam altos teores de nitrogênio e fósforo (MEDEIROS, 2002).É importante
destacar que o aumento das concentrações dos nutrientes de fósforo e nitrogênio
contribuem diretamente para o processo de eutrofização dos corpos hídricos,
implicando na redução da concentração de oxigênio dissolvido no meio aquático e
assim diminuindo a disponibilidade deste elemento para os organismos aquáticos,
podendo de acordo com o nível de eutrofização causar a mortandade de peixes.
Na criação de peixes, o piscicultor deve ter conhecimento da qualidade,
quantidade e a origem da água, devendo obedecer às normas e parâmetros de projetos,
além da avaliação quanti-qualitativa da água utilizada para suprir as necessidades dos
empreendimentos.
A qualidade da água em tanques de piscicultura é resultado de influências
externas como a qualidade da fonte da água, características do solo, clima, introdução
de alimentos, etc., e de aspectos internos como a densidade de peixes, processos físicoquímicos e biológicos, além das características construtivas dos tanques (BASTOS,
2003).
Vale ressaltar, que o PERH sugere como ação mitigadora no lançamento
de efluentes de piscicultura a implantação de sistemas de tratamento de efluentes,
podendo ser utilizado tanques de decantação com a finalidade de minimizar a carga
de nutrientes (nitrogênio e fósforo) presente nos efluentes gerados pela atividade de
piscicultura, a adoção desse manejo adequado no controle da carga poluidora, a fim
de proporcionar melhor qualidade do efluente lançado e minimização da poluição
causada pela atividade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de piscicultura pode contribuir significativamente na alteração das
características da qualidade da água em reservatórios, o Estado ainda não possui uma
política definida a respeito de todas as exigências e padrões de qualidade de água
para a implantação dessa atividade. Os maiores impactos causados pela piscicultura
correspondem ao aumento nas concentrações de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica,
tendo como origem nas rações distribuídas e no metabolismo dos peixes.
O Plano Estadual de Recursos Hídricos não deixa claro a influência dessa
atividade na qualidade da água no estado, uma vez que não foi elaborado uma
estimativa da carga poluidora proveniente dessa atividade e não dispõe do panorama
da qualidade da água das pisciculturas do estado de forma geral, encontrando-se,
assim, defasado, no sentido de propor programas para melhorar a qualidade, haja
vista que esses dados não foram contemplados no PERH.
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CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS EXTREMOS NO PERÍMETRO URBANO DE
JI-PARANÁ POR MEIO DAMETODOLOGIA DOS MÁXIMOS DE PRECIPITAÇÃO
Karine Luna Cavalheiro1
Lídia Bruna Teles Gonzaga2
Ana Cristina Strava Corrêa3
Nara Luísa Reis de Andrade4
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A ocupação do Estado de Rondônia teve uma expansão considerável na
sua população nas últimas décadas, em decorrência dos projetos de colonização
incentivada pelo governo federal. Esse episódio gerou uma ocupação desordenada no
estado, o que tem causado problemas de infraestrutura nas cidades, como alagamentos
e inundações (CARAMELLO, 2012; TUCCI, 2013).
As cidades que possuem um sistema de drenagem deficiente, sofrem com o
que é definido por Castro (2003) e Amaral e Ribeiro (2009) como alagamento, onde as
águas ficam acumuladas momentaneamente no leito das ruas e no perímetro urbano,
devido as intensas precipitações pluviométricas. Já inundação é o transbordamento do
rio, causada pelo aumento da sua cota além da vazão normal, atingindo a planície de
inundação ou área de várzea (KOBIYAMA et al., 2006, p. 45; AMARAL E RIBEIRO,
2009). Agora quando há a elevação do seu nível, sem transbordamento, atingindo a
cota máxima do curso d’água, ocorre uma enchente. (AMARAL E RIBEIRO, 2009).
A determinação da frequência de eventos de precipitações intensas é alcançada
com o estudo das precipitações máximas, para obtenção dos valores máximos diários
(MELLO E SILVA, 2013). Segundo Bertoni e Tucci (2015), a precipitação máxima é
aquela cujo evento extremo possui duração, distribuição temporal e espacial, que
ocorre de forma crítica em uma área ou bacia hidrográfica, podendo causar erosão do
solo, inundações, danificar obras hidráulicas, entre outros.
Segundo Silva et al. (2003), as precipitações intensas também denominadas de
chuvas máximas ou extremas são aquelas cujas intensidades ultrapassam um valor
mínimo pré-estabelecido, este valor denominado por Garcez e Alvares (1988) como
chuva mínima. Ainda segundo os autores, cada região tem sua própria característica
hidrológica, resultando em chuva mínima diferente, portanto deve-se analisar a série
histórica local para sua determinação.
A caracterização das chuvas intensas é fundamental para quantificar os seus
efeitos de maneira fidedigna e mais precisa possível, bem como permite a previsão
da ocorrência de eventos hidrológicos extremos e suas consequências com o uso
1
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de técnicas e modelos hidrológicos, sendo utilizada para solucionar problemas de
interesse da engenharia (CRUCIANI et al., 2002).
O uso das técnicas de modelagem hídricas depende de uma base de dados,
designadas como série história de precipitação, porém na região amazônica tem
carência de estações de monitoramento, pois as existentes não atendem à demanda
em termos de distribuição geográfica. Conforme Bernini et al. (2013), “vários são
os fatores que contribuem para este problema, desde imensas regiões cujo acesso é
restrito, perpassando pela falta de planejamento por parte do setor público em regiões
urbanizadas da Amazônia”. Ainda segundo os autores, o aumento da população
nessas áreas, gerou o crescimento da ocupação em regiões de drenagem dos cursos
d’água, deixando evidente problemas socioeconômicos gerados pelas inundações e
alagamentos.
Nesse sentindo, a cidade de Ji-Paraná sofreu alguns transtornos com inundações
e alagamentos em fevereiro de 2019, sendo o fato noticiado em diversas mídias.
Com isso, surgiu a necessidade de avaliar os eventos que deflagraram incômodos a
população, mediante a análise dos dados de precipitação pluviométricas. Por esse
motivo, o objetivo deste trabalho é analisar os dados do pluviógrafo local por meio
da Técnica dos Máximos de Precipitação e assim caracterizar o denominado evento
extremo para o município, em um espaço temporal de 2006 a 2018.
2MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Caracterização da Área de Estudo
O município de Ji-Paraná localiza-se na região Norte do Brasil, porção centroleste do estado de Rondônia (Figura 1), está inserido dentro do quadrante 10°56’00’’
e 10°48’00’’ latitude sul e 61°52’00’’ e 62°02’30’’ longitude oeste, com uma população
estimada pelo IBGE (2019) de 127.907 habitantes em 2018, e área total do território
municipal igual a 6.895,920 km². Seu principal curso d’água, rio Ji-Paraná (ou Machado),
compõe a bacia hidrográfica do rio Madeira.
Figura 1 – Localização do município de Ji-Paraná.

Elaborado por: Mayk da Silva Sales.
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Este estudo além de identificar os eventos críticos de precipitação, visa avaliar eventos
que desencadearam transtornos no espaço urbano da cidade de Ji-Paraná, no recorte
temporal de 2006 a 2018. Para tanto, avaliou-se também o crescimento populacional da
cidade, no período de 1996 a 2018, apresentado na Figura 2, observando que entre anos
de 2007 e 2018, houve um aumento populacional de 19%.
Figura 2 – Crescimento populacional de Ji-Paraná no período de 1996 a 2018.

Fonte: Autores / Dados do IBGE (2019).

2.2 Cálculos das Precipitações Máximas
Os dados analisados são referentes à precipitação diária no município de JiParaná, RO, Brasil, no período de 2006 a 2018, exceto os anos 2007, 2011 e 2013, pois
eles apresentavam um número crítico de falhas para realização deste estudo, com
15,80%, 29,79% e 50% de falhas, respectivamente, ocorridos principalmente nos meses
de altos índices de precipitações pluviométricas. O ano de 2006 apresenta falhas nos
dados na proporção 21,02%, grande parte dessas falhas correspondem a falta de 63
dias consecutivos, porém ocorreram basicamente nos meses de agosto e setembro,
período extremamente seco, desta forma, 2006 foi utilizado nas análises estatísticas,
pois as falhas pouco afetam nessa análise.
A série histórica, exceto o ano de 2008, foi adquirida por meio do Sistema de
Informações Hidrológicas (HidroWeb), sendo adotada, a estação de código 15560000,
operada pela CPRM, gerida pela ANA, localizada na latitude 10º 52’ 24.96” S e longitude
61º 56” 8.16” W, altitude de 129,6 m, com área de drenagem de 32.800 km². Essa estação
foi selecionada para a coleta dos dados pluviométricos por ser a única estação gerida
pela ANA na cidade e pela sua disponibilidade de dados. Os dados de 2008 foi obtido
por meio do boletim climatológico de Rondônia, que apresenta os acumulados por
mês, desta forma, este não compôs a análise dos eventos extremos.
A análise quantitativa dos dados foi realizada mediante a aplicação de técnicas
estatísticas, empregando o Software EXCEL que teve como finalidade organizar os
dados e gerar informações mais coesas sobre as características da precipitação em JiParaná. Dessa forma, procurou-se identificar características e tendências da distribuição
anual e mensal da precipitação por meio de cálculos de média, desvio padrão, número
de dias com chuva, precipitação acumulada em 24h, precipitação máxima e mínima
mensal, e buscou-se determinar a chuva mínima.
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Para a compilação dos dados, foram calculados os acumulados diários de
chuva, sendo retirados os acumulados dos dias em que se apresentaram incoerentes
com a série de histórica. No total foram retirados 7 dias do ano de 2010 e 1 dia do ano
de 2014.
Para definição do número de dias com chuva, adotou-se a metodologia do INMET
(2019) que define “dia sem chuva” (dia seco) o acumulado diário inferior a 1mm.
A metodologia dos máximos de precipitação foi utilizada com o objetivo de estimar
valores de chuva de grande magnitude, metodologia esta utilizada por Monteiro e
Zanella (2017) no estado do Ceará, onde o autor cita a utilização desta metodologia por
Silva (2012), Gao, Jeremy e Fillipo (2006) e Frich, Alexander, Dellamarta et. al. (2002).
Mesmo sem unanimidade na comunidade científica quanto a definição de evento
extremo, sabe-se que são aqueles que se apresentam com raridade, nesse sentido, para
determinar a chuva mínima foi utilizado a metodologia da curva de permanência,
onde se pode observar com que frequência um determinado evento de precipitação foi
igualado ou superado.
Para a determinação da curva adota-se o seguinte procedimento, segundo
Holtoz (1976):
a) ordenar a variável em ordem decrescente, atribuindo 1 ao maior valor e
“n” ao menor;
b) computar a frequência (F) com que cada valor ordenado é excedido ou
igualado. Sendo “m” sua ordem e “n” o tamanho da amostra, tem-se: F =
m / n x 100;
c) elaborar o gráfico empregando o Software EXCEL.
Desta forma, foi determinado que eventos que correspondam a frequência igual
ou inferior a 10% são eventos raros, em consonância com a definição das cotas extremas
adotada pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2019).
A partir da execução de cálculos estatísticos, em conformidade com Monteiro
e Zanella (2017), foi definida a classificação dos eventos extremos em cinco faixas. A
primeira faixa se caracteriza pela normalidade, enquanto as demais classificam em
níveis os eventos extremos.
O procedimento realizado consistiu em selecionar os acumulados de 24h com
a frequência de 10% e inferiores na série. Em seguida, foi calculada a média aritmética
dos valores e o desvio padrão, para utilização nas fórmulas que definem os níveis de
intensidade, conforme a Figura 3.
Figura 3 – Fórmulas para classificação dos níveis dos eventos extremos de precipitação.

Fonte: Autores / Adaptado de Monteiro e Zanella (2017).
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Por sua vez, a análise qualitativa da precipitação na área urbana foi por meio da
investigação de notícias, a partir de eventos extremos classificados, que ocasionaram
impactos no município.
2.3 Resultados e Discussões
A partir do estudo da série histórica de precipitação pluviométrica do município
de Ji-Paraná/RO, é possível observar que o ano com maior valor acumulado foi
registrado em 2014, com 2683,80 mm e a menor ocorreu no ano de 2008, com 1.711,2
mm, conforme Figura 4.
Figura 4 – Acumulados anuais precipitação pluviométrica em Ji-Paraná.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019) e SEDAM (2008).

Ao avaliar os acumulados anuais e os dias com chuvas nos anos de 2006 a 2018
(Figura 5), chegou-se à média 2.170,44 mm acumulados e 143 dias com chuvas no ano.
Figura 5 – Dias com chuva no ano ocorridos em Ji-Paraná.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019).

Ao comparar a Figura 4 com a Figura 5, observa-se que no ano de 2012 o número
de dias com chuvas foi maior que a média, porém o acumulado foi menor que a média,
indicando que no ano de 2012 os eventos apresentaram-se com menor intensidade,
ao contrário do ano de 2010 e 2018 que apresentaram um menor número de dias com
chuvas, porém maiores acumulados anuais de precipitação, indicando que foram anos
com eventos de maior intensidade.
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A análise preliminar dos dados, indica que os meses que apresentam maior pluviosidade
média da série histórica no município é dezembro, com 331,81 mm, e janeiro, com
331,36 mm. Os demais resultados de médias mensais, desvios-padrões, coeficientes de
variação e os valores extremos máximo e mínimo da precipitação pluviométrica são
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Médias mensais, desvio-padrão, coeficiente de variação e extremos de
chuva em Ji-Paraná5.

Fonte: Autores.

Assim, observa-se que o maior acumulado mensal registrado foi de 508 mm,
ocorrido em outubro do ano de 2017, que julho é o mês com menor média mensal
(13,62mm) e que já ocorreu estiagens tão longas quanto 1 mês inteiro sem precipitação
(junho, julho, agosto).
A Figura 6 apresenta a variação sazonal da região com períodos de seis meses
com altos índices pluviométricos e os demais, com baixos acumulados de chuvas,
compatível com outros estudos realizados na região amazônica. Por exemplo, Furlan
(2009) que descreve que a região de Rondônia apresenta um período seco bem definido,
durante a estação de inverno, sendo a estação chuvosa compreendida entre os meses
de outubro a abril e a estação seca de maio a setembro. Pode-se citar ainda Silva et
at. (2004) que define o regime chuvoso para a região de Porto Velho, descrevendo ser
os meses compreendidos entre novembro e abril, e o período mais seco, de maio a
setembro.
Para o município de Ji-Paraná a estação chuvosa ocorre de outubro a março,
com índices pluviométricos médios que oscilam de 211,82 a 331,81 mm, enquanto a
estação seca apresentou as precipitações de 13,12 mm a 168,02 mm, entre os meses de
abril e setembro (Figura 6).

5

No período de 2006 a 2018, exceto os anos de 2007, 2011, 2013 e os meses de agosto e setembro de 2006.
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Figura 6 - Distribuição da precipitação pluviométrica média mensal de Ji-Paraná/RO.

Fonte: Autores.

Após efetuar os cálculos estatísticos aplicando a metodologia da curva de
permanência, foi identificado os valores máximos como sendo igual ou maior que um
acumulado diário de 36 mm, o que correspondendo ao evento de frequência igual ou
menor a 10% (Figura 7), conforme apresentado na Tabela 2.
Figura 7 – Curva de permanência das precipitações acumuladas no dia.

Fonte: Autores

Tabela 2 – Valores da curva de permanência dos acumulados diários.

Fonte: Autores

Aplicando a metodologia dos máximos de precipitação, obteve-se a média dos
valores máximos igual a 57,3 mm, denominado então chuva mínima, e o desvio padrão
igual 22,3 mm, possibilitando a determinação dos valores de referência para cada nível
de evento extremo, bem como o número desses eventos ocorridos em cada ano da série
estudada, apresentados Tabela 3.
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Tabela 3 – Classificação dos eventos de precipitação acumuladas em 24h e o número
dos respectivos eventos ocorridos na série histórica.
6
7
8

Fonte: Autores.

No total, foram 68 episódios de chuvas extremas na série histórica de 2006
a 2018, classificados do nível I ao IV. Observa-se que o ano que registrou o menor
número de eventos extremos foi 2017 (Tabela 3), apresentando 04 eventos, sendo o
ocorrido em 19 de novembro, o mais extremo, registrando um acumulado de 99,6 mm
em 24h. Quanto aos anos que apresentaram maior número de eventos extremos foram
2014 e 2018, com 13 e 07 eventos, respectivamente.
Quanto aos eventos extremos de nível IV, foram identificados apenas 3 episódios
(Tabela 4), com destaque ao evento do dia 15 de março de 2010 que apresentou o
acumulado de 151 mm, evento recorde da série histórica.
Tabela 4 – Eventos extremos de precipitação Nível IV acumulados em 24h ocorridos
em Ji-Paraná no período de 2006 a 20189.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019)

Para análise detalhada e avaliação de possíveis impactos ocasionadas no espaço
urbano de Ji-Paraná, por meio da repercussão em mídias de circulação local, foram
selecionados três eventos.
O evento do dia 31 de março de 2014 registrou um acumulado diário de 77,2 mm
que se distribuiu ao longo da tarde (Figura 8), registrando a sua máxima intensidade
às 17h45min com 73,6 mm/h.

6

O ano de 2006 apresentou 297 dias normais ao invés de 360 devido a falha de 63 dias nesse ano que
não foram classificados.
7
O ano de 2010 há 7 dias excluídos da série que não foram classificados.
8
O ano de 2014 há 1 dia excluído da série que não foi classificado.
9
Exceto os anos de 2007, 2008, 2011 e 2013.
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Figura 8 – Distribuição do evento do dia 31 de março de 2014 com acumulados em
15 minutos.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019)

Este evento fica classificado como extremo de nível II, que segundo fontes da
mídia, deixou famílias desalojadas, sendo os bairros mais atingidos: Primavera, Duque
de Caxias e São Francisco. Outros pontos de grande fluxo de pessoas, também foram
tomados pela água, deixando inviável o tráfego de veículos, entre eles, as marginais
da BR-364, o trevo do viaduto e a Avenida Brasil, onde se encontra a maior parte do
centro comercial de Ji-Paraná (G1 RONDÔNIA, 2014).
O evento do dia 15 de janeiro de 2016, com 97,8 mm acumulados no dia, evento
extremo classificado como nível II, se distribuiu ao longo do dia com duração de
09h30min (Figura 9), apresentando a intensidade máxima de 15,2 mm/h as 13h15min.
Em virtude dos transtornos advindos deste evento, foi mencionado na matéria em
mídia eletrônica que “Todas as famílias que vivem próximas aos córregos e igarapés
que cortam a cidade de Ji-Paraná, em especial, o Dois de Abril, foram vítimas dessa
alagação”. A reportagem ainda relata que muitas casas sem histórico de enchente
foram atingidas, e que além dos setores próximos ao igarapé Dois de Abril os bairros
mais afetados foram: Parque São Pedro, Primavera, São Francisco, Santiago, Duque de
Caxias, parte do bairro Casa Preta. (FOLHA DE RONDÔNIA NEWS, 2016).
Figura 9 – Distribuição do evento do dia 15 de janeiro de 2016 com acumulados em
15 minutos.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019)
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Em 17 de março de 2018, ocorreu a terceira maior precipitação da série
classificada como nível IV, com acumulado diário de 128,8 mm. Este evento foi
noticiado na mídia, informando que o igarapé Dois de Abril, localizado no 1º Distrito,
transbordou e casas ficaram alagadas na região central da cidade, acarretando três
chamados atendidos pelo Corpo de Bombeiros, para a retirada de mobílias e resgate
de animais (G1 RONDÔNIA, 2018).
Figura 10 – Distribuição do evento do dia 17 de março de 2018 com acumulados em
15 minutos.

Fonte: Autores / Dados da ANA (2019)

A distribuição do evento, ao longo principalmente da madrugada, se deu por
07 horas (Figura 10), apresentando a maior intensidade as 04h00min com valor de 89,6
mm/h.
Após analisar a distribuição desses três episódios de precipitação, observase que os eventos extremos ocorrem tanto com intensidades elevadas em um curto
período, como em intensidades menores, porém com duração prolongada do evento,
e que têm ocasionado transtornos aos munícipes de Ji-Paraná.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As notícias nas mídias eletrônicas e impressas dão ênfases aos impactos
socioambientais causados pelos eventos, que provocam perdas materiais, e em casos
extremos vítimas fatais. Porém, há uma grande dificuldade em dizer de maneira
confiável, apenas com análises subjetivas, o que seria uma chuva extrema. A utilização
da metodologia dos máximos de precipitação facilitou na determinação e análise de
tais eventos, por auxiliar de maneira precisa e técnica a identificação dos eventos
máximos de precipitação para a realidade local.
A junção das análises subjetiva e estatística traz robustez à determinação de
um evento extremo, visto que não há um consenso na comunidade cientifica sobre a
metodologia de análise.
Para a cidade de Ji-Paraná, os eventos raros foram os que apresentaram uma
frequência igual ou inferior a 10%, sendo estes valores acima de 36 mm de acumulados
diários de precipitação. E conforme a metodologia dos máximos de precipitação,
chegou-se a determinação da chuva mínima em 57,3 mm acumulados em 24h, o que
traduz a permanência estatística de aproximadamente 5%. A partir desse limiar,
pode-se realizar estudos de planejamento para os pontos urbanos com alagamentos e
inundações, a fim de minimizar os transtornos gerados a população.
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1. INTRODUÇÃO
No país 68,5% dos recursos hídricos se localizam na região Norte, onde habitam
apenas 7% da população brasileira; já na estão na região Sudeste estão presentes apenas
6% destes recursos, contando com 65% da população. Há também a região Nordeste
que computa 29% da população e possui escassos 3% destes recursos (PHILIPPI JR et
al. 2004).
A responsabilidade com o uso dos recursos hídricos é um anseio muito recente
da sociedade devido ao término da percepção de que a água é um recurso ilimitado
e infinito. A sociedade a cada dia deve se preocupar mais com o desperdício e a
contaminação dos cursos d’agua.
Os recursos hídricos são geralmente utilizados para diferentes fins, não apenas
para a dessedentação humana que é a primeira coisa lembrada por todos, estes, são
usados no setor industrial, mineração, agricultura, balneabilidade e lazer, recursos
pesqueiros,etc.
Os diversos usos da água (abastecimento humano, dessedentação animal,
irrigação, indústria, geração de energia elétrica, aqüicultura, preservação ambiental,
paisagismo, lazer, navegação, etc.) podem ser concorrentes, gerando conflitos entre
setores usuários e impactos ambientais. Nesse sentido, gerir recursos hídricos é uma
necessidade premente e que tem o objetivo de ajustar as demandas econômicas, sociais
e ambientais por água em níveis sustentáveis, de modo a permitir, sem conflitos, a
convivência dos usos atuais e futuros da água.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Referencial teórico
De acordo com Fiorillo (2011), quando a água é sabidamente de domínio público,
por seu uso de forma coletiva, converte-se em um bem não passível de apropriação.
Todos os bens ambientais são considerados de uso comum e, portanto, poderão ser
utilizados por todos, mas ninguém poderá apossar-se dele ou negocia-lo.
1

Universidade Federal de Roraima (UFRR) - deborastriicker@hotmail.com, anacristinaruiz@hotmail.
com, atyles07@hotmail.com, dom_lauro@hotmail.com, renatoprado.lima@gmail.com e luiza.camara@
ufrr.br.
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O termo outorga exprime concessão, anuência ou permissão (POMPEU, 2006).
Granziera (2006) considera a outorga um mecanismo que concede ao interessado o
direito de utilizar privativamente os recursos hídricos, poder dado pela Administração
Pública.
A Lei n.º 9.433, de 08 de janeiro de 1997, estabeleceu a Política Nacional de
Recursos Hídricos e implementou como um de seus instrumentos a Outorga de Direito
de Uso de Recursos Hídricos. Este ato ato administrativo conferido pelo Poder Público
outorgante, que pode ser a União, Estados ou Distrito Federal; faculta ao outorgado o
uso do recurso hídrico, ocorrendo por prazo determinado, nas condições expressas no
respectivo ato.
Segundo a referida Lei, esse instrumento possui como objetivo garantir o
controle quantitativo e qualitativo da água, bem como o efetivo exercício dos direitos de
acesso a este recurso, disciplinando portanto a sua utilização e verificando a demanda
e disponibilidade hídrica. A Lei n.º 9.984/2000, que criou a Agência Nacional de Águas
– ANA, conferiu a esta Agência a competência para emitir outorgas de direito de uso
dos recursos hídricos de domínio da União (Figura 1).
Figura 1 - Domínio das águas e a outorga

Fonte: Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos/ANA

2.2. Metodologia
Na efetivação da parte bibliográfica da pesquisa as fontes utilizadas
compreenderam artigos científicos, normas, legislações e dados disponíveis em sites
oficiais de órgãos públicos na internet.
A análise se concentrou nas outorgas federais concedidas para uso de água
superficial e foram realizadas a partir do Painel Gerencial de Outorgas da ANA
referentes ao período entre os anos de 2009 a 2018, que contém dados sobre o requerente,
a região hidrográfica, a finalidade de uso, o tipo de interferência e o corpo hídrico onde
se localiza a outorga.
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Os dados pesquisados abrangem: tipo de interferência da outorga (barragem,
captação, lançamento, ponto de referência), a finalidade da outorga (abastecimento
público, aproveitamento hidroelétrico, aquicultura em tanque escavado, aquicultura
em tanque rede, barramento, consumo humano, criação animal, esgotamento sanitário,
indústria, irrigação, mineração-extração de areia/cascalho em leito de rio, mineraçãooutros processos extrativos, obras hidráulicas, reservatório/barramento/regularização
de vazões para usos múltiplos, sem finalidade, serviços, termoelétrica, transposição),
tipo de corpo hídrico (espelho d’água, poço, rio ou curso d’água), tipo de outorga
(uso de pouca expressão, suspensão, revogação, preventiva, licença ou autorização
para perfuração de poços, direito de uso, cancelamento/anulação, cadastro, anuência
prévia), pertencente a comitê federal e comitê estadual.
Foi realizada a análise e agrupamento de dados e posteriormente a elaboração
de gráficos para um melhor entendimento das informações obtidas na pesquisa. Para
elaboração do primeiro gráfico, foi calculada a porcentagem da quantidade de outorgas
emitidas a cada ano no estado. Na construção do segundo gráfico, foram contabilizadas
as outorgas emitidas em sua distribuição por municípios do estado. O terceiro gráfico
preparado dividiu as outorgas emitidas de acordo com a sua localização por rios.
Posteriormente, foi apurada a porcentagem das outorgas emitidas por sua finalidade.
2.3. Resultados e discussões
Segundo pesquisa realizada em maio de 2019, no painel Gerencial de Outorgas
da Ana disponível no site da Ana foram emitidas para o estado de Roraima 32
outorgas federais dentro de um total de 21.536 em todo o país. No site, as outorgas
são classificadas quanto a sua interferência, finalidade, tipo de corpo hídrico, tipo de
outorga, corpo hídrico que se encontra.
Gráfico 1 – Outorgas emitidas por ano no Estado de Roraima

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018

No gráfico 1 podemos observar que houve um aumento progressivo do número
outorgas federais no estado durante os anos de 2009 a 2011, subindo de 3% para 9%.
Após esse período, no ano de 2013 não houve nenhuma outorga e nos anos seguintes
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13%, 16%, 6% 19% e 9% de outorgas emitidas respectivamente aos anos de 2014, 2015,
2016, 2017, e 2018.
Na divisão por municípios (Gráfico 2) podemos observar que o município do
estado de Roraima que mais emitiu outorgas federais foi o do Bonfim com 48% do
total, seguido por Rorainópolis 23%, Normandia 20%, Caroebe 6% e Boa Vista 3%.
Gráfico 2 – Outorgas federais emitidas por municípios do Estado de Roraima

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018

Acerca das características das outorgas, no quesito do tipo de corpo hídrico
verificou-se que todas elas foram autorizadas em rios ou cursos d’agua, e nenhuma em
poço ou espelho d’água. Os corpos hídricos utilizados são (Gráfico 3) o Rio Jauaperi, o
Rio Maú ou Ireng, o Rio Caroebe e o Rio Tacutu apresentando o maior número com 21
outorgas; todos localizados na Região Hidrográfica Amazônica.
O motivo do maior número de outorgas localizarem-se no Rio Tacutu se deve á
sua localização como rio fronteiriço dividindo o Brasil e a Guiana, com forte expressãoe
volume d’água é um dos rios que forma o Rio Branco (recurso hídrico mais conhecido
e expressivo do estado).
Gráfico 3- Rios com outorgas federais no Estado de Roraima

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018
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Como finalidade de uso, as outorgas federais emitidas foram utilizadas para
criação animal, irrigação, aquicultura em tanque escavado e mineração (Gráfico 4).
Esses dados de maior uso da água (66% para irrigação) para fins de agricultura. A
finalidade de uso observada em maior número para a irrigação pode ser compreendida
devido uma grande parte do setor agrícola do estado ser composta de lavoura de arroz
irrigado.
Gráfico 4 – Finalidade de uso das outorgas federais em Roraima

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018

As outorgas podem ser classificadas também por tipo de interferência sendo
subterrânea ou superficial, no caso do estado de Roraima as outorgas federais são
somente de interferência superficial.
As interferências superficiais pode ser divididas ainda em: captação, barragem,
lançamento e ponto de referência. Sendo que todas elas no estado de Roraima são do
tipo captação (Gráfico 5).
Gráfico 5 - Tipo de interferência superficial

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018
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Levando em consideração a situação das outorgas solicitadas pelos usuários á
ANA visualizou-se que foram outorgadas do 57% do total, 23% foram consideradas
de uso insignificante, 14% inválidas, 6% indeferidas e nenhuma considerada arquivo
morto.
Gráfico 6 – Situação das outorgas no Estado

Fonte: Painel de outorgas da ANA/2018

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que, no estado de Roraima, as outorgas federais emitidas são
de pouquíssima proporção ao comparar o seu número com o restante do país, sendo
que a maior parte dessas vazões outorgadas tem finalidade de irrigação e criação
animal. Adicionalmente, observa-se que o percentual de outorgas teve uma variação
de crescimento ao longo do período estudado. Já na sua condição geográfica foi
observado que o maior número dessas outorgas se dá no município de Bonfim, no Rio
Tacutu que é o rio fronteiriço entre Brasil e Guiana Inglesa.
Portanto, faz-se necessário um maior número de estudos voltados á gestão do
uso e análise de finalidade de usos para evitar conflitos futuros nos corpos hídricos de
esfera federal.
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ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NOS
ESTADOS DO NORDESTE BRASILEIRO: O EMPREGO DE INDICADORES
PARA A HIERARQUIZAÇÃO
Bruno Augusto de Rezende1
Tatiane Batista Damasceno1
Saulo Soares Neiva1
Fernanda Maria Belotti1
Eliane Maria Vieira1
James Lacerda Maia1
Eixo: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A Lei nº 9.433/1997, que cria a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
instituiu
um modelo de gestão das águas, baseado nos princípios da descentralização e da
participação social. A descentralização possibilita a inclusão de usuários e sociedade
civil que, juntos com os entes estatais (União, Estados-Membros, Distrito Federal e
Municípios), formam a tríade responsável pelo gerenciamento das águas no Brasil
(OLIVEIRA ET.AL. ,2013), inovando no sentido de estabelecer as bases e os princípios
para uma gestão democrática dos recursos hídricos.
Contudo, Oliveira et.al (2013) afirma ainda que a efetividade destes princípios
exige uma atuação qualificada dos órgãos dos sistemas de gerenciamento de recursos
hídricos no âmbito da federação, dentre os quais assumem especial relevância os comitês
de bacias hidrográficas (CBHs), instâncias de planejamento, decisão e implementação
da política hídrica local.
No aspecto institucional da gestão da água no Brasil há uma forte tendência à
harmonia entre os objetivos das políticas estaduais de recursos hídricos dos estados
com a Política Nacional, ou seja, as políticas estaduais também visam assegurar
o controle do uso da água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime
satisfatórios. Além disso, apresentam fundamentos e diretrizes de ação semelhantes
às trazidas pela Lei nº. 9.433/97 (SOUZA, 2008).
Neste contexto, Souza (2008) afirma que é fundamental a análise sobre como a
implementação da PNRH está sendo efetivada nos entes federativos devido as grandes
diferenças e as características sociais, ambientais e econômicas de cada região que
compõe nosso país e a situação atual nestes estados em relação a sua implementação,
autonomia e efetividade.
Neste estudo, foram pesquisados dados sobre a implementação da Política
Nacional de Recursos hídricos na região do Nordeste Brasileiro associada a Lei Hídrica
Estadual identificando os avanços ou retrocessos relacionados a criação da lei estadual,
formação dos conselhos estaduais, criação dos planos estaduais, órgãos executores
estaduais, sistemas de informações de recursos hídricos nos estados e a existência de
efetivação da criação dos comitês de bacias hidrográficas e seus principais desafios.
1
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Assim na perspectiva de melhor analisar gerenciamento de recursos hídricos no
Nordeste, este estudo tem como objetivo principal avaliar a implementação da PNRH
nos Estados do Nordeste e hierarquizá-los por meio de indicadores tendo em vista o
gerenciamento dos recursos hídricos.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre o gerenciamento de recursos hídricos
nos estados do Nordeste, no que diz respeito aos Sistemas Estaduais de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SEGREHs) e a implementação dos instrumentos da PNRH nas
regiões hidrográficas dos estados.
2.1 Área de estudo
A área de estudo abrange o Nordeste Brasileiro (Figura 1) que representa 18,27 % do
território do país.
Figura 1 - Área de Estudo: Nordeste brasileiro

Fonte: Autores, 2019

Formada por nove estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, de acordo com o IBGE (2011) a
região Nordestina tem uma área de 1.561.177,8 km² de extensão, onde destes 982.563,3
km² abrangem o semiárido nordestino e possui uma população de 53 milhões de
habitantes, em 2010.
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2.2 Situação atual do sistema de gerenciamento de recursos hídricos dos estados
Esta etapa da pesquisa consistiu no diagnóstico da implementação dos sistemas de
gerenciamento de recursos hídricos (SEGREHs) dos estados do nordeste, considerando
os itens:
•
•
•
•
•
•

Política Estadual de Recursos Hídricos;
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Plano Estadual de Recursos Hídricos;
Órgão Gestor de Recursos Hídricos;
Sistema de Informações de Recursos Hídricos;
Número de Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos.

De posse destas informações, obtidas nos sites oficiais (Alagoas, 2019; Bahia,
2019; Ceará, 2019; Maranhão, 2019; Paraíba, 2019; Pernambuco, 2019; Piauí, 219, Rio
Grande Do Norte, 2019; Sergipe, 2019) e relatórios do Programa PROGESTÃO (Brasil
2016a; Brasil, 2016b; Brasil, 2016c; Brasil, 2016d; Brasil, 2016e; Brasil, 2016f; Brasil,
2016g; Brasil, 2016h; Brasil, 2016i), foi realizada uma análise comparativa entre os
SEGREHs dos estados do Nordeste, bem como o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (SINGREH), considerando os parâmetros supracitados.
2.3 Definição de indicadores do gerenciamento de recursos hídricos dos estados
Para a definição dos indicadores do gerenciamento de recursos hídricos nos
estados, considerou-se a implementação da política de recursos hídricos por meio
da instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) e Entidades Delegatárias
Equiparadas à Agência de Água, bem como os instrumentos da PNRH, conforme a
descrição do Quadro 1.
Quadro 1 – Indicadores utilizados para avaliar o gerenciamento dos recursos hídricos

2.4 Hierarquização da gestão de recursos hídricos no Nordeste
A hierarquização do gerenciamento estadual de recursos hídricos no Nordeste
foi realizada com base no cálculo de um índice, definido após a atribuição de pesos aos
indicadores de gerenciamento de recursos hídricos encontrados pela pesquisa. Foram
consideradas duas estratégias de hierarquização, conforme Quadro 2.
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Na primeira estratégia foi abordada a ordem lógica de implementação da política de
recursos hídricos na bacia hidrográfica, compreendendo que para alcançar a eficácia
na gestão, os primeiros instrumentos devem sem estruturados de forma robusta.
Considerou-se a presença de Comitês de Bacia Hidrográficas e Agências de Água como
mais relevantes para a gestão de recursos hídricos (peso 0,25), já que são a base para
a implementação dos demais instrumentos no âmbito da bacia hidrográfica; seguidas
do Plano Diretor de Recursos Hídricos (peso 0,20) já que é o instrumento norteador
das ações da bacia; pelo Enquadramento de Corpos D’Água e Outorga de Direito de
Recursos Hídricos (peso 0,10); e a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e Sistema
de Informações de Recursos Hídricos (peso 0,05).
Quadro 2 – Pesos adotados para a hierarquização da gestão de recursos hídricos do
Nordeste, de acordo com a estratégia adotada

Para a segunda estratégia de hierarquização dos estados, trabalhou-se uma
abordagem contrária a primeira, considerando que um estado é avançado na gestão
de recursos hídricos quando já alcançou ou está próximo da implementação de todos
os instrumentos da política. Desse modo, a presença de Comitês de Bacia Hidrográfica
e Agências de Água recebeu peso 0,05; a existência de Plano Diretor de Recursos
Hídricos e Enquadramento de Corpos D’Água com peso 0,1; Outorga de Direito de
Recursos Hídricos, com peso 0,2; e a Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e o
Sistema de Informações de Recursos Hídricos com peso 0,25.
Após a hierarquização, foi realizada uma análise comparativa entre os critérios
utilizados, observando-se se houve alguma diferença na ordem dos estados em análise.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com os resultados apresentados no Quadro 3, todos os estados do
Nordeste possuem política de recursos hídricos instituída., sendo que os pioneiros foram
Ceará (1992), Paraíba (1996) e Rio Grande do Norte (1996) cujas políticas foram criadas
antes da publicação da PNRH (1997). Os estados do Maranhão (2004), Pernambuco
(2005) e Bahia (2009), foram os que instituíram a política mais recentemente.
A respeito dos conselhos de recursos hídricos, estes foram criados no mesmo
ano da política de recursos hídricos nos estados do Maranhão, Paraíba e Sergipe, em
anos posteriores à política nos estados do Alagoas, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte,
e antes da política na Bahia e no Pernambuco.
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Quadro 3 – Situação dos SEGREHs dos estados do Nordeste

Fonte: Brasil (2016a); Brasil, (2016b); Brasil, (2016c); Brasil, (2016d); Brasil, (2016e); Brasil, (2016f); Brasil,
(2016g); Brasil, (2016h); Brasil, (2016i); Alagoas, 2019; Bahia, 2019; Ceará, 2019; Maranhão, 2019; Paraíba,
2019; Pernambuco, 2019; Piauí, 219, Rio Grande Do Norte, 2019; Sergipe, 2019.

Todos os estados possuem planos de recursos hídricos, com exceção do
Maranhão, cujo planejamento está em elaboração. Nota-se que os estados do Alagoas,
Paraíba, Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe elaboraram seus planos após um amplo
intervalo a partir da instituição da política de recursos hídricos, enquanto os estados
da Bahia e Pernambuco trataram da elaboração antes da política. Apenas o Ceará
estruturou seu plano de recursos hídricos em um período próximo à instituição de sua
lei das águas.
Sobre os órgãos gestores dos recursos hídricos nos estados, apenas os estados do
Ceará, Paraíba e Pernambuco possuem uma agência específica para tratar do assunto.
Os demais estados confiaram a gestão das águas em conjunto com a gestão do meio
ambiente, geralmente por meio de secretarias de estado relacionadas a estes assuntos.
Os estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte não possuem sistema de
informações sobre os recursos hídricos. Dentre os demais, não foi possível identificar
a resolução responsável pela instituição do instrumento.
Acerca das regiões hidrográficas, Pernambuco e Bahia representam os estados
com o maior número, 29 e 25, respectivamente. Sergipe e Paraíba apresentam 08 e
09 regiões hidrográficas, respectivamente, sendo os estados com o menor número de
regiões hidrográficas.
Os números absolutos sobre o gerenciamento dos recursos hídricos nos
estados (Quadro 4) mostram que todos os estados já avançaram na instituição de
CBHs, principalmente o Ceará, com comitês em todas as suas regiões hidrográficas.
O panorama muda quando se trata das agências de água, apenas a Bahia e o Sergipe
apresentam estas estruturas. Vale salientar que no estado do Ceará, a execução das
ações de recursos hídricos nas regiões hidrográficas fica a cargo da agência executiva
estadual.
No caso dos planos diretores de recursos hídricos, os estados do Alagoas e Piauí
ainda não instituíram este instrumento em nenhuma região hidrográfica, estando
Pernambuco, Ceará e Paraíba com um número considerável de planos diretores,
considerando o número total de regiões hidrográficas. Os estados da Paraíba e
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Pernambuco possuem um número maior de planos diretores de recursos hídricos em
comparação ao número de CBHs.
A respeito do enquadramento, apenas, Paraíba, Bahia e Sergipe os possuem
no âmbito da região hidrográfica. Observa-se que Paraíba possui enquadramento
implementado em todas as bacias, enquanto essa realidade não ocorre para os planos
diretores de recursos hídricos.
Apenas a Bahia possui diretrizes de outorga implementadas no âmbito da bacia
hidrográfica, realidade que ocorre apenas em uma região do estado. Vale salientar que
todos os estados já instituíram a outorga de direito de recursos hídricos, no entanto, as
diretrizes para este instrumento especificamente para cada região hidrográfica ainda
não foram implementadas em toda a área de estudo, apesar de Foleto (2018) apresentar
que todos os estados brasileiros já possuírem outorga implementada.
Quadro 4 – Realidade dos estados do nordeste no que diz respeito à implementação
da política de recursos hídricos

Fonte: Brasil (2016a); Brasil, (2016b); Brasil, (2016c); Brasil, (2016d); Brasil, (2016e); Brasil, (2016f); Brasil,
(2016g); Brasil, (2016h); Brasil, (2016i); Alagoas, 2019; Bahia, 2019; Ceará, 2019; Maranhão, 2019; Paraíba,
2019; Pernambuco, 2019; Piauí, 219, Rio Grande Do Norte, 2019; Sergipe, 2019.

Sobre a cobrança, apenas a Bahia possui regiões hidrográficas com o instrumento
implementado. No estado do Ceará, esta foi implementada em nível estadual, não
sendo consideradas as particularidades de cada bacia. Os sistemas de informações de
recursos hídricos já foram implementados em regiões hidrográficas dos estados da
Bahia, Ceará (em todo o território), Paraíba, Pernambuco e Sergipe.
Os indicadores de gerenciamento de recursos hídricos no estado (Quadro 5)
mostram a realidade dos estados em termos relativos, de modo a gerar o índice de
gestão de recursos hídricos para cada estado e, posteriormente, a hierarquização na
região Nordeste.
A respeito dos CBHs (i01), os estados com maior desempenho são Ceará (100%),
Sergipe (62,50%), Bahia (60,00%) e Paraíba (55,50%), os demais estados apresentaram
valores menores que 32%.
Os indicadores i02 (agência de bacia), i04 (enquadramento dos corpos d’água),
i05 (outorga de direito de recursos hídricos) e i06 (cobrança pelo uso dos recursos
hídricos) foram iguais a zero para a maioria dos estados, com exceção da Bahia, Sergipe
e Paraíba.
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Quadro 5 – Indicadores do Gerenciamento de Recursos Hídricos nos Estados do
Nordeste

Alagoas, Maranhão e Piauí não possuem planos diretores de recursos hídricos
(i03) e quanto ao indicador i07, Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte não
estruturaram sistemas de informações.
A Figura 2 mostra o resultado da hierarquização de acordo com as estratégias
utilizadas, enquanto a Figura 3 apresenta a espacialização a espacialização dos
indicadores na região nordeste.
Figura 2 – Resultado da hierarquização da gestão de recursos hídricos no Nordeste.

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com a primeira estratégia, que considerou a ordem de implementação
dos instrumentos, o estado da Paraíba é o mais avançado na gestão de recursos hídricos,
seguido pelos estados do Ceará, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Alagoas e Maranhão. O intervalo entre o melhor e o pior índice foi de 0,34.
Nenhum estado passou de 0,40.
Considerando a segunda estratégia de hierarquização, que considerava como
mais avançado o estado que já havia implementado os instrumentos de cobrança e
sistemas de informação, o estado do Ceará foi o mais avançado, com 0,34, seguindo
de Paraíba, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Alagoas e
Maranhão. Na segunda estratégia de hierarquização os estados apresentaram valores
ligeiramente menores que na primeira.
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Figura 3 – Espacialização dos Resultados da hierarquização da gestão de recursos
hídricos no Nordeste.

Fonte: Elaborado pelos autores.

É possível perceber que os estados do Ceará, Sergipe e Piauí subiram de posição
enquanto Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão se mantiveram na base da
hierarquia.
Os resultados ressaltam a importância apresentada por Barbosa e Hanai (2017)
da implementação dos comitês de bacia e agências para a melhoria da gestão dos
recursos hídricos e impulsionar o desenvolvimento econômico, principalmente os
estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que vivenciam uma
crise hídrica desde 2012, conforme a ANA (2017).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A situação dos SEGREHs dos estados do Nordeste demonstra uma multiplicidade
estrutural. Enquanto alguns estados foram pioneiros na gestão de recursos hídricos no
Brasil, implementando suas políticas anteriormente à nacional, outros a fizeram após
um longo período da PNRH.
Quatro, dos nove estados (Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe) possuem apenas
uma secretaria de recursos hídricos e meio ambiente como responsável pela gestão das
águas no estado, o que difere da dinâmica nacional, com a Agência Nacional de Águas
no comando da execução das políticas.
Verificando os indicadores propostos, é possível perceber que o foco dos
estados, desde a instituição da política de recursos hídricos foi a criação dos comitês
de bacias hidrográficas, a elaboração dos planos diretores de recursos hídricos e a
implementação das diretrizes para a outorga de direito de recursos hídricos.
O enquadramento dos corpos d’água foi implementado em regiões
hidrográficas de apenas três estados, Bahia, Paraíba e Sergipe. Outros estados, como
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o Ceará, realizaram o enquadramento, mas no âmbito do estado, não considerando as
particularidades por região hidrográfica e o processo participativo do instrumento.
Apesar de em todos os estados a outorga já ter sido instituída, apenas a Bahia
implementou as diretrizes no âmbito do plano de recursos hídricos para uma região
hidrográfica. O que indica que ações devem ser realizadas no sentido de impulsionar
a implementação de diretrizes do instrumento de forma específica para as bacias.
Diante da situação apresentada pelos indicadores, nota-se a importância de se
trabalhar as agências de água, enquadramento dos corpos d’água, outorga de direito
dos recursos hídricos e a cobrança, de modo a gerar recursos para retroalimentar a
gestão das águas no estado.
As estratégias de hierarquização apresentaram posições diferentes para os
estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Rio Grande do Norte,
Alagoas e Maranhão mantiveram suas posições.
O aumento na posição dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco da primeira
para a segunda estratégia demonstra que estes estados estão mais avançados na
implementação dos instrumentos de gestão dentro da mesma região hidrográfica;
enquanto os estados da Bahia, Sergipe e Paraíba tendem a ampliar a implementação
dos primeiros instrumentos de gestão (i01, i02 e i03).
Os índices de gestão de recursos hídricos confirmam que ainda são necessários
investimentos e há muito o que ser feito para a adequada implementação dos
instrumentos da política de recursos hídricos nos estados.
Os resultados da pesquisa evidenciam que a realidade da gestão dos recursos
hídricos nos estados do Nordeste é variável e apresenta uma série de desafios e um
longo caminho a ser percorrido para a implementação total dos instrumentos da política
das águas. Mesmo os estados pioneiros na gestão de recursos hídricos na região ainda
necessitam trabalhar a implementação de instrumentos importantes como as agências
de água, enquadramento, além das diretrizes para outorga e cobrança pelo uso dos
recursos hídricos no âmbito das bacias.
Apesar de não mostrarem uma relação clara entre a existência de um órgão
específico para a gestão e execução dos recursos hídricos no estado e posições mais
altas nas hierarquias estabelecidas, pode-se dizer que esta realidade influenciou a
gestão em estados como Maranhão, Alagoas e Rio Grande do Norte.
O processo de obtenção dos dados para a composição dos indicadores e índices
demonstrou que os estados precisam investir melhor no acesso às informações sobre a
gestão dos recursos hídricos, sistematizando-as de forma mais clara e objetiva.
Novas abordagens de hierarquização poderiam ser trabalhadas utilizando
como parâmetros, além dos instrumentos de gestão, os recursos arrecadados e/ou
destinados para a gestão de recursos hídricos nos estados, analisando a eficiência
financeira dos investimentos.
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OUTORGA PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES NO ESTADO DA BAHIA
Gisele Oliveira Mota da Silva1
Yvonilde Dantas Pinto Medeiros2
Andrea Sousa Fontes3
Eixo: 4. Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
O lançamento de efluentes em corpos hídricos é um dos usos sujeitos a outorga,
de acordo com o Art. 12 da Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos.
A emissão de outorgas para lançamento de efluentes em rios de dominialidade
do Estado da Bahia é uma atribuição do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(INEMA), órgão gestor de recursos hídricos estadual. De acordo com o Regimento
Interno do INEMA (Decreto Nº 18.391 de 2018), as análises de outorga são realizadas
no âmbito da Diretoria de Regulação (DIRRE), por técnicos que integram o Núcleo de
Outorga (NOUT).
O objetivo deste estudo é caracterizar o processo de solicitação, análise técnica e
emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de lançamento de
efluentes em rios de dominialidade do estado Bahia.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Metodologia
Foi realizado um levantamento bibliográfico, inicialmente em normas que
tratam sobre outorga para lançamento de efluentes no estado da Bahia e, em seguida,
buscou-se publicações técnico-científicas sobre o tema.
A seguir, os resultados encontrados foram descritos cronologicamente, de
acordo com a data de publicação das normas encontradas e dos trabalhos relacionados,
destacando os critérios legais e técnicos adotados para avaliar os pleitos de outorga de
direito de uso de recursos hídricos para fins de lançamento de efluentes no estado da
Bahia.
2.2 Resultados e Discussão
O Art. 12 da Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional
de Recursos Hídricos traz a outorga para lançamento de efluentes como um dos usos
passíveis de outorga.
A Lei Nº 11.612 de 08 de outubro de 2009 dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos e, o inciso IV do seu Art. 18 traz como um dos usos sujeitos à outorga
1

Universidade Federal da Bahia - gisele_oms@hotmail.com,
Universidade Federal da Bahia - yvonilde.medeiros@gmail.com,
3
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - asfontes@gmail.com.
2

1420

o lançamento de esgotos e demais efluentes sólidos, líquidos ou gasosos, tratados ou
não, em corpos d’água, com finalidade de diluição, transporte ou disposição final.
Em 2014 foi publicada a Resolução Nº 96 do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CONERH) e, em seu capítulo III traz algumas diretrizes para a análise técnica
e de como o INEMA deverá dar publicidade ao ato administrativo de outorga para
lançamento de efluentes. Esta Resolução trouxe uma alteração significativa no que
diz respeito à outorga para lançamento de efluentes, quando, em seu Art. 14, define
que este uso pode ser dispensado de outorga nos casos em que as concentrações de
DBO5,20 dos esgotos sanitários sejam iguais ou inferiores às concentrações de referência
estabelecidas para as respectivas classes de enquadramento dos corpos receptores.
Até o ano de 2018, a análise técnica de processos de outorga para lançamento
de efluentes seguia as diretrizes da Instrução Normativa Nº 03 de 2007 da extinta
Superintendência de Recursos Hídricos, quando ela foi revogada pela Portaria INEMA
Nº 17.280 de 19 de novembro de 2018.
A publicação desta Portaria surgiu a partir da necessidade de compatibilizar
a análise dos processos de outorga de empreendimentos de saneamento com a
viabilidade técnica e econômica de adequação progressiva das condições de lançamento
de efluentes. Dessa forma, esta Portaria, além de estabelecer critérios técnicos para
análise de outorga para lançamento de efluentes, que foram atualizados a partir de
Instrução Normativa anterior, definiu também metas progressivas de melhoria da
qualidade da água para fins de outorga para lançamento de efluentes. Para elaboração
desta Portaria, foi realizado um estudo que envolveu ampla revisão de literatura sobre
normas e procedimentos de outorga para lançamento de efluentes e estabelecimento
de metas progressivas, elaboração de proposta inicial de Norma, e, por fim a análise
da viabilidade da proposta por meio de uma simulação e de uma consulta a um painel
de especialistas com diferentes atores envolvidos com o tema (SILVA E SILVA, 2018).
Os processos de outorga são requeridos no Sistema Estadual de Informações
Ambientais (SEIA). O SEIA funciona para formação, tramitação e análise técnica de
processos de atos ambientais e de recursos hídricos controlados pelo INEMA (PAULO
e SILVA, 2016).
Os documentos necessários para formação de processo de outorga para
lançamento de efluentes estão listados no ANEXO IV da Portaria INEMA nº
11.292/2016, e, de uma forma geral contemplam os itens a seguir:
a) Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE).
b) Fotos atuais do local de lançamento.
c) Projeto da Estação de Tratamento de Efluente – ETE.
d) Monitoramento do efluente bruto e tratado para o último ano de operação
com frequência de análise mensal, contemplando, no mínimo, a análise dos
parâmetros DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes para empreendimentos
em funcionamento.
Para efluentes sanitários em empreendimentos de saneamento básico de rios
não enquadrados, é solicitado o Estudo para determinação da concentração observada
do parâmetro Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) no trecho do corpo hídrico
de interesse em ponto imediatamente montante do ponto onde se deseja realizar o
lançamento de efluentes com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional responsável (INEMA, 2016).
Este estudo deve ser elaborado de acordo com a pela Portaria INEMA Nº 17.280
de 19 de novembro de 2018, a partir de dados de monitoramento com 4 campanhas
de amostragem, duas no período seco e duas no período de chuva, observando séries
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históricas da área de interesse. Para cada campanha de amostragem deverão ser
realizadas 4 coletas com espaçamento mínimo de 7 dias entre elas.
Para efluentes que não sejam sanitários, como oriundos de processos industriais
ou de serviços, por exemplo, solicita-se a apresentação de Memorial Descritivo com
justificativa técnica do empreendimento, contendo: a) balanço hídrico com as etapas
de utilização da água, destacando a vazão do efluente gerado em cada etapa e sua
composição identificando a concentração dos parâmetros físico-químicos e biológicos
apresentados (INEMA, 2016).
A análise técnica de um processo de outorga para lançamento de efluentes
segue as diretrizes da Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018 a partir da comparação
entre a disponibilidade hídrica no rio para um usuário (20% da Q90) com a demanda
do requerente (vazão de diluição necessária calculada a partir das características do
efluente a ser lançado: vazão de lançamento, concentração de DBO5,20 e concentração
de coliformes termotolerantes no efluente final).
Também é realizada a comparação entre a disponibilidade hídrica no rio para
todos os usuários (50% da Q90) com a demanda de todos os usuários do rio. Esta
vazão, disponibilizada para diluição não é considerada para novos usuários, não
havendo cálculo de depuração de DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes nos trechos
de rios (SILVA et al. 2017).
Esta análise é realizada em um sistema de apoio a decisão (Sistema Integrado
de Gestão de Outorgas - SIGO) que tem o registro de todos os usuários por bacia. O
SIGO utilizado para avaliações de outorgas para lançamento de efluentes é diferente
do SIGO utilizado para avaliar outorgas para captações superficiais, dessa forma, não
há integração das análises (SILVA et al. 2017).
A falta de integração entre captação superficial e lançamento de efluentes é
prejudicial para análise dos processos de ambos os tipos, visto que, em se tratando
de um mesmo corpo hídrico a quantificação da disponibilidade hídrica pode estar
sendo subestimada ou superestimada quando não se considera a integração qualiquantitativa.
Além do SIGO, utiliza-se como ferramenta para análises também, o shape de
banco de dados que é atualizado diariamente com todos os usuários de lançamento
de efluentes. Além disso, o SEIA está em processo de aperfeiçoamento e já permite
o registro das informações sobre as vazões outorgadas. Os sistemas utilizados
anteriormente permitiam o registro somente das vazões requeridas. Está em fase de
elaboração o módulo de Balanço Hídrico no SEIA, que substituirá os SIGOs (PAULO
e SILVA, 2016).
O cálculo da vazão de diluição (demanda do usuário) é realizado a partir da equação
de diluição, apresentada no Anexo I Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018:

Onde:
Qef: vazão do efluente;
Cef: concentração do parâmetro avaliado no efluente;
Cperm: concentração permitida do poluente avaliado (definida pelo enquadramento do
respectivo trecho de curso de água, ou, para rios sem enquadramento, a concentração
de DBO5,20 poderá ser no máximo 35mg/L, conforme Art. 12 Portaria INEMA Nº 17.280
de 2018, e a concentração de Coliformes Termotolerantes poderá ser no, no máximo
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1,0 x 10³UFC/100mL, conforme Art. 13); Cnat: concentração natural do poluente
no manancial (considerada 1mg/L para DBO5,20 e 200UFC/100mL para Coliformes
Termotolerantes).
De acordo com o Art. 6º da Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018, os parâmetros
avaliados na análise técnica para emissão de outorga de lançamento de efluentes
para fins de diluição são: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) e Coliformes
Termotolerantes. Dessa forma, para o lançamento de efluentes em rios, são calculadas
as vazões de diluição para os parâmetros DBO5,20 e Coliformes Termotolerantes.
Para os demais parâmetros não outorgáveis no estado da Bahia, as concentrações
finais devem ser iguais ou inferiores às permitidas para a classe de enquadramento do
rio, ou seja, não pode ser outorgada vazão de diluição para estes parâmetros.
Para avaliação de pleitos de outorga para lançamento de efluentes em rios
não enquadrados, é possível realizar o cálculo da vazão de diluição considerando a
concentração observada de DBO5,20 (INEMA, 2018), seguindo os intervalos apresentados
no Quadro 1.
Quadro 1: Concentração permitida de DBO5,20 de acordo com a Concentração
Observada de DBO5,20

Fonte: INEMA, 2018

A previsão de metas progressivas de melhoria da qualidade da água
especificamente para aplicação em análises técnicas de processos de outorga para
lançamento de efluentes de empreendimentos de saneamento básico em funcionamento
em rios sem enquadramento modifica os procedimentos de descritos.
Na avaliação deste tipo de projeto, é prevista a possibilidade de descumprir
temporariamente o enquadramento do corpo hídrico ou a proposta de adequação
constante no Quadro 1. Esta medida permite a regularização de empreendimentos
em funcionamento e melhoria gradativa da qualidade final do efluente, aprimorando
o instrumento outorga, cujo objetivo é disciplinar e compatibilizar os usos existentes
(SILVA E SILVA, 2018).
De acordo com o Art. 19 da Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018, as metas
progressivas de melhoria da qualidade da água serão estabelecidas em metas com
prazo total não superior a 12 anos, sendo:
a) Meta de curto prazo (4 anos): alcance de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor de redução da concentração de DBO5,20 necessário para que o limite
máximo individual da vazão reservada para a diluição de efluentes seja
atendido.
b) Meta de médio prazo (4 anos): alcance de 50% (cinquenta por cento) do
valor de redução da concentração de DBO5,20 necessário para que o limite
máximo individual da vazão reservada para a diluição de efluentes seja
atendido e, para os sistemas que já efetuem o tratamento em nível terciário,
o alcance de 100% (cem por cento) do valor de redução de concentração de
Coliformes Termotolerantes necessário para que o limite máximo individual
da vazão reservada para a diluição de efluentes seja atendido.
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c) Meta de longo prazo (4 anos): alcance de 100% (cem por cento) do valor
de redução da concentração de DBO5,20 necessário para que o limite máximo
individual da vazão reservada para a diluição de efluentes seja atendido e,
o alcance de 100% (cem por cento) do valor de redução de concentração de
Coliformes Termotolerantes necessário para que o limite máximo individual
da vazão reservada para a diluição de efluentes seja atendido.
Para que um empreendimento possa ser outorgado com base nas metas
progressivas deverá atender critérios iniciais, conforme consta no Art. 20 da Portaria
INEMA Nº 17.280 de 2018 e conforme sistematização proposta por Silva e Silva (2018)
apresentada no Quadro 2.
Quadro 2: Critérios iniciais para outorga com metas progressivas na Bahia

Fonte: Silva e Silva (2018)

Há critérios de análise diferenciados para rios intermitentes ou efêmeros.
Conforme disposto no Art. 15 da Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018, nestes casos, não
é realizada a análise de disponibilidade hídrica para fins de diluição.
Para rios intermitentes ou efêmeros considera-se que a vazão disponível para
diluição será nula, e, por isso, foi previsto que o efluente deve apresentar as concentrações
máximas de 35mg/L para DBO5,20 e de 1,0x103UFC/100mL para Coliformes
Termotolerantes. Para estes casos, a autoridade outorgante poderá estabelecer metas
de implantação de prática de reuso de água, observadas as características hídricas,
sociais e econômicas da bacia hidrográfica (INEMA, 2018).
Não foi identificada nenhuma diretriz para prática de reuso na revisão realizada.
No caso de ambientes lênticos, esta Portaria prevê a solicitação de estudos
que demonstrem a adequada dispersão e assimilação dos efluentes no meio hídrico,
considerando as concentrações dos parâmetros Nitrogênio e Fósforo.
Com relação a efluentes industriais, a única menção na legislação deste Estado
diz respeito à localização do ponto de lançamento de efluentes, que deve ser à montante
do ponto de captação superficial, quando houver e for possível tecnicamente (INEMA,
2018).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As normas e procedimentos de formação de processo e análise de outorga para
lançamento de efluentes no estado da Bahia são claros e bem definidos e a análise
técnica conta com uma ferramenta que auxilia o cálculo do balanço hídrico para fins
de lançamento de efluentes. Recomenda-se aprimorar a metodologia de balanço
hídrico para outorga, integrando os usos captação superficial e lançamento de
efluentes e realizando o cálculo de depuração para os parâmetros avaliados, no
sentido de tornar a análise mais confiável e disponibilizar a vazão utilizada para
diluição de novos usuários à jusante.
O estabelecimento de critérios gerais para definição de metas progressivas de
melhoria da qualidade da água para fins de outorga para lançamento de efluentes é
importante para regularizar os usos de recursos hídricos para lançamento de efluentes
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existentes e que não estão sendo controlados, no entanto é fundamental que o
enquadramento dos corpos d’água e as metas progressivas relacionadas a estes sejam
estabelecidos para que cada bacia seja tratada de forma particular.
Apesar da Portaria INEMA Nº 17.280 de 2018 citar o estabelecimento de metas
de implantação de reuso de água, não foram localizadas diretrizes para projetos deste
tipo no estado. Dessa forma, é importante estabelecer procedimentos e critérios para
reuso de agua para que esta prática se torne exequível.
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ASPECTOS DA SEGURANÇA HÍDRICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE
BOCA DA BARRA, EM FORTALEZA (CE), BRASIL
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Eixo 4: Segurança hídrica e legislação ambiental
1 INTRODUÇÃO
A água é um dos recursos naturais vitais à existência humana e de todas as
espécies. Além de ser uma necessidade vital, ela é essencial também para a manutenção
de sistemas ambientais e para uma diversidade de atividades produtivas, por isso
é tão necessária e preciosa. De modo geral, no que se refere à segurança hídrica, as
áreas de expansão urbana constituem-se como alvo da especulação imobiliária e
precária assistência pública à população local, principalmente quando se tratam de
comunidades tradicionais litorâneas e pesqueiras.
De acordo com a ONU (2013, apud BERNARDELI, 2017), o termo segurança
hídrica está relacionado à:
Capacidade de uma população em proteger o acesso sustentável à água, em quantidade
e qualidade consideradas aceitáveis, de modo a: atender os meios de subsistência, o bemestar humano e o desenvolvimento socioeconômico; garantir a proteção contra a poluição
e as catástrofes relacionadas à água; e preservar os ecossistemas em um clima de paz e
estabilidade política.

Difundir estas concepções aos saberes tradicionais torna-se essencial para
prover um ambiente sustentável, preservando o modo de vida da população, bem
como das gerações futuras e os níveis de segurança.
Este trabalho é produto de uma ação extensiva com as crianças da comunidade
Boca da Barra. O principal objetivo da pesquisa constitui-se em analisar os aspectos da
segurança hídrica, a exemplo da qualidade da água, em um formato didático com a
utilização do kit de educação ambiental (ECOKIT).
Nesse contexto, a pesquisa se baseia na elaboração de aulas expositivas e
atividades práticas na comunidade tradicional Boca da Barra a qual está localizada
1

Departamento de Geografia, UFC, carlos.lucas.ufc@gmail.com,
Departamento de Geografia, UFC, lizasantosufc@gmail.com,
3
Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFC, jairst@alu.ufc.br,
4
Profª. Drª. do Departamento de Turismo, IFCE - Campus Fortaleza, annaerika@ifce.edu.br,
5
Profª. Drª. do Departamento de Geografia, UFC, gorayeb@ufc.br,
6
Prof. Dr. Departamento de Geografia, UFC, jadersantos@gmail.com
2

1427

no bairro Sabiaguaba (Figura 1). Este último, situa-se no extremo leste do litoral de
Fortaleza e integra a Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba. Além disso,
configura-se em uma Unidade de Conservação de uso sustentável destinada à proteção
da fauna, flora e recursos hídricos do local (BRASIL, 2000).
Os habitantes da Boca da Barra, enquanto remanescentes, alocam-se como
comunidade tradicionalmente pesqueira, qualificando-se a partir dos processos
de trabalho artesanais oriundos do mar, além da renda artesanal, dos bordados e
reparo dos artefatos de pescas, agregado às ações manuais de pequenos plantios de
subsistência e o extrativismo vegetal (LIMA, 2008, p. 40).
Figura 1 – Mapa de localização da Comunidade Boca da Barra, Fortaleza, Ceará.

Elaboração: Liza Santos Oliveira e Jair Bezerra dos Santos Júnior (2019).

A atividade conduzida com a comunidade faz parte de um conjunto de ações
realizadas através do Projeto “Digitais de Diálogos: saberes ambientais e alimentares
para crianças da Sabiaguaba”, ofertado pelo IFCE (Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará) via NEABI - Campus Fortaleza (Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros e Indígenas), em parceria com o LABOCART - UFC (Laboratório
de Geoprocessamento e Cartografia Social) do Departamento de Geografia da
Universidade Federal do Ceará (UFC).
2 DESENVOLVIMENTO
O ECOKIT consiste em um estojo de educação ambiental constituído por
materiais técnicos que possibilita a análise da água de maneira prática e acessível. O kit
é composto por: manuais de instruções didáticos; componentes químicos que reagem
com o meio líquido para executar a análise; e tabelas coloridas para a realização de
análises comparativas dos parâmetros físico-químicos seguindo as determinações do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
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A atividade foi realizada no dia 29 de setembro de 2018, onde estavam presentes
cerca de 10 crianças, entre 5 e 12 anos, além de 3 estudantes extensionistas para
mediação. Para facilitar o entendimento das crianças, foram utilizados apenas dois
parâmetros de análise: o potencial Hidrogeniônico (pH) e o Oxigênio Dissolvido (OD).
A atividade em questão funcionou obedecendo as seguintes etapas descritas na
sequência: Etapa 1: Apresentação do projeto, dos facilitadores e da intervenção (figura
2). Houve uma aula expositiva abordando a temática da segurança hídrica, com foco
em conteúdos chave: recursos hídricos, acesso e qualidade da água.
Nas as aulas expositivas foram apresentados informações gerais sobre a
segurança hídrica tendo foco na qualidade da água. Por meio de indagações feitas pelos
facilitadores as crianças iam identificando e associando os aspectos hídricos locais, as
problemáticas e as potencialidades com as terminologias e definições apresentadas.
Figura 2 – Apresentação do projeto e aula expositiva

Fonte: Autoral (2018)

Etapa 2: Apresentação do ECOKIT (figura 3). Primeiramente, foram apresentados
todos os componentes do ECOKIT. Fez-se importante a realização de uma explicação
detalhada sobre a função e manuseio correto de cada item a fim de assegurar o
manuseio do equipamento pelas crianças. Nessa etapa as crianças puderam brincar,
de maneira segura, com o material fazendo pequenos testes.
Apesar de ser um kit direcionado a educação ambiental feito para crianças, o kit
possui componentes químicos prejudiciais à saúde humana, sendo assim, necessário
materiais adequados, atenção e cuidado para que o manuseio seja feito de forma
correta e recreativa.
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Figura 3 – Componentes do ECOKIT da ALPHAKIT.

Fonte: Autoral (2018).

Etapa 3: Ida a campo para coleta e análise da água (figura 4). Foi feita uma
trilha com as crianças no próprio território analisando a água em diversos pontos,
buscando-se diversidade de ambientes e condições físico-químicas diferenciadas: água
do mangue, do mar e de poço artesanal. Neste momento, o vinagre foi utilizado para
realizar uma comparação nas amostras em relação à discrepância do pH, devido seu
alto nível de acidez.
Durante a realização dessa etapa, explicou-se as diferenças existentes entre a
água do rio, do mar e do lençol freático que alimenta o poço local. Nesse contexto, fazse importante ressaltar que a comunidade está localizada em área de expansão a qual,
em uma conjuntura geral de benefícios, não recebe muita atenção do poder público se
comparado às áreas mais abastadas da cidade.
Observa-se então que o assistencialismo público, principalmente no que se
refere ao fornecimento de água à comunidade, aparece de forma precária. Além disso,
de acordo com o que foi relatado pelos moradores da Boca da Barra, a água dos poços
artesanais apresentam uma melhor qualidade e, em decorrência disso, grande parcela
das pessoas preferem utilizá-la.
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Figura 4 – Momento de utilização de ECOKIT para a demonstração de acidez da água.

Fonte: Autoral (2018).

É importante destacar, ainda, que os pontos de coleta da água (figura 5) foram
selecionados seguindo os resultados de outra atividade realizada anteriormente.
Tal exercício foi feito com as crianças da comunidade e constituiu-se na elaboração
de mapas mentais. A atividade mostrou a percepção local que as crianças têm e
desenvolveram com o passar do tempo, de acordo com suas vivências, a respeito dos
recursos hídricos locais, visto que tais pontos são utilizados por elas para a recreação
diária e em atividades de subsistências, como a pesca e a mariscagem.
Figura 5 – Mapa dos pontos de coleta de água na comunidade Boca da Barra, Bairro
Sabiaguaba/Fortaleza-CE

Elaboração: Liza Santos Oliveira e Jair Bezerra dos Santos Júnior (2019).
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Etapa 4: Debate coletivo abordando as principais questões e problemáticas
sobre o consumo da água local, a importância do monitoramento da qualidade da
água e possíveis soluções que promovam a sustentabilidade ambiental.
Os resultados obtidos, no presente trabalho, constataram que os dados coletados
referentes ao Hidrogeniônico (pH) e o Oxigênio Dissolvido (OD), a partir da análise
nos pontos determinados, seguem os parâmetros estabelecidos pela CONAMA.
Na análise do vinagre, houve uma disparidade esperada pelos índices devido às
qualidades físico-químicas intrínsecas ao produto. Entretanto, é relevante colocar que
os resultados obtidos, por si só, não são suficientes para determinar a qualidade da
água local, isso se deve ao fato do Ecokit ser um material exclusivo para a educação
ambiental no controle da qualidade da água.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto das ações desenvolvidas, compreendeu-se Segurança Hídrica
como a capacidade de acessar e beneficiar-se de água adequada, confiável e segura
visando o bem-estar e uma vida saudável, corroborando com as ideias da UN Water
(COOK, 2016). Dessa forma, no que tange a qualidade da água, a atividade permitiu
que as crianças pudessem relacionar o conhecimento tradicional, obtido por meio da
vivência pessoal, com o conhecimento científico, através da experimentação da análise
de água com o ECOKIT.
Houve o acompanhando da juventude em seu processo de aprendizagem sobre
o meio ambiente, delineando ações práticas rumo à sustentabilidade e preservação dos
recursos locais. Estreitar as relações através da extensão tornou-se um benefício para
as instituições que promoveram as atividades e a comunidade, onde, conhecimento
tradicional aliado ao científico, contribuiu para a formação e capacitação das crianças
sobre a temática da segurança hídrica.
Assim, as análises físico-químicas da água, realizadas através do ECOKIT,
destacam-se como uma maneira didática de capacitação quanto ao monitoramento da
qualidade da água, tendo um grande potencial de formação para as crianças a respeito
da importância dos recursos hídricos e a sustentabilidade ambiental.
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Eixo: Segurança Hidrica e Legislação Ambiental
1. INTRODUÇÃO
De todos os recursos naturais, a água tornou-se o mais precioso, uma vez que a
maior parte da superfície da Terra é coberta por mares que a envolvem e, no entanto,
em meio a toda essa fartura, ainda queremos mais (CARSON, 2010, p. 47).
Ainda há muitos representantes de sociedades modernas que consideram que a
água seja um recurso infinito, mas o crescimento da população e o crescente processo
de urbanização aliados aos múltiplos usos dos corpos hídricos afetam a quantidade
e a qualidade da água que é ofertada, trazendo à tona a escassez hídrica em diversas
localidades.
A função da água e seu papel no desenvolvimento das sociedades mostra a necessidade de mudanças no gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos, além
da implementação dos instrumentos preconizados na Política Nacional de Recursos
Hídricos.
A Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e trouxe como um dos
seus instrumentos o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus
usos preponderantes.
Como forma de atender o que preconiza a Lei nº 9.433/1997, o Conselho Nacional
de Meio Ambiente publicou a Resolução CONAMA nº 357/2005 complementada
e alterada pela Resolução nº 430/2011, que dispõe sobre a classificação dos corpos
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de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabele as condições e
padrões de lançamento de efluentes (BRASIL, 2005).
O enquadramento é um dos instrumentos de planejamento da política de recursos
hídricos mais importantes na prevenção e na solução dos problemas relacionados à
gestão da qualidade das águas de uma Bacia Hidrográfica. Para efetivar a proposta,
os planos de Recursos Hídricos devem ser elaborados levando em conta os interesses
sociais, econômicos, políticos e ambientais (ANA, 2013).
Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a proposta de
enquadramento dos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, bem
como as medidas efetivas de acompanhamento das metas progressivas.
2. ÁREA DO ESTUDO
2.1 Bacia do Rio das Contas
A Bacia do rio das Contas abrange mais de 70 municípios baianos, de forma total
ou parcial, sendo que o rio principal margeia aproximadamente 30 municípios, entre os
quais, nove sedes são banhadas por ele (Jussiape (Cerrado), Jequié (Caatinga), Jitaúna,
Ipiaú, Barra do Rocha, Ubatã, Aurelino Leal, Ubaitaba e Itacaré (Mata Atlântica). A
população residente em toda a área da bacia é de aproximadamente dois milhões de
habitantes (PRHBHRC, 2019).
A Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) da Bacia do Rio das
Contas está inserida entre as bacias do Rio Pardo e Leste (ao sul) e do Rio Paraguaçu e
do Recôncavo Sul (ao norte) (CONERH, 2012). Tem as partes superior e média contidas
no eixo de desenvolvimento do Planalto e a parte inferior no eixo Mata Atlântica. O
rio das Contas nasce no município de Piatã, no Estado da Bahia, e deságua no oceano
Atlântico, no município de Itacaré.
Os principais afluentes do rio das Contas são os rios Ourives, do Laço, Jequiezinho
e Oricó, pela sua margem esquerda, e pelos rios Brumado, Gavião e Gongogi pela
sua margem direita. A região possui grande extensão longitudinal, de forma que sua
gestão é estadual (MACHADO, 2009 apud (PRHBHRC, 2019).
3. QUALIDADE DA ÁGUA EM RIOS
A discussão em torno dos impactos ambientais nos mananciais tem sido cada
vez mais presente, a despeito de não ter sido sempre assim. Não havia uma percepção
aguçada de que a água de qualidade poderia ficar cada vez mais escassa, e justo
por isto, as organizações não se preocupavam com a questão da escassez hídrica e
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.
É fundamentalmente importante que os órgãos públicos estabeleçam critérios
e programas de preservação, sobretudo programas de controle da poluição dos
mananciais, uma vez que o lançamento diário de efluentes domésticos e industriais
representem considerável impacto nos recursos hídricos, o que compromete os usos em
todas as suas formas, sobremaneira, a qualidade de vida da população e a integridade
dos ecossistemas.
As fontes que levam à degradação da qualidade da água podem ser classificadas
em pontuais: efluentes domésticos e industriais; difusas (como as provenientes de
resíduos da agricultura ou outra fonte (fertilizantes, herbicidas, inseticidas, fungicidas,
entre outros), que chegam aos corpos d´água principalmente por escoamento
superficial, tanto de origem urbana quanto rural (CETESB, 2009).
Nesse contexto, diante do acelerado processo de urbanização e do aumento
do contingente populacional nas cidades, é de extrema importância abordar os
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instrumentos da política de recursos hídricos, preconizados na Lei nº 9.433/1997, de
modo a assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água,
em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.
Pode-se definir um sistema para monitorar a qualidade de água como um
conjunto de informações sobre características físicas, químicas e microbiológicas da
água. Com isso, é possível avaliar de que forma as condições de desenvolvimento
socioeconômico de uma determinada região impactam na qualidade da água dos
corpos hídricos (LIU et al., 2014 apud GARCIA et al. 2014).
A qualidade das águas tem sido objeto de estudo para vários pesquisadores,
principalmente quando se discute os seus usos múltiplos. Variações associadas à fatores
climáticos e aportes antropogênicos, como por exemplo o uso da terra, têm afetado
significativamente a qualidade das águas (CARPENTER et al. 2011 apud FERREIRA et
al. 2015).
Para a Agência Nacional de Águas (ANA, 2012), conhecer a qualidade das águas
é essencial para a gestão, sobretudo, pelo fato de que os vários usos da água possuem
requisitos de qualidade que, quando não atendidos, representam um fator limitante
para o seu aproveitamento.
Com isso, faz-se necessário conhecer a qualidade das águas no presente e
garantir que as futuras gerações tenham assegurados seus diversos usos a partir do
rio que querem ter e das ações que devem ser implementadas para garantir água em
quantidade e qualidade adequada para todos.
4. COMPREENDENDO O ENQUADRAMENTO COMO INSTRUMENTO DE
POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
Enquadramento, preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos
é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser,
obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo
com os usos preponderantes ao longo do tempo (BRASIL, 1997).
A Política de Recursos Hídricos prevê que o enquadramento visa assegurar às
águas, qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, bem
como reduzir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas
permanentes (BRASIL, 1997).
Nesse sentido, o enquadramento dos corpos d’água vai muito além da qualidade
atual das águas, e toma como base a qualidade que se deseja ter em função dos seus
usos e das necessidades impostas pelos diversos usuários.
Como forma de definir a estratégia para que se atinja o estado de qualidade
das águas compatível com os seus usos mais exigentes, faz-se necessário, inicialmente,
avaliar a condição atual dos corpos hídricos, os usos existentes e pretendidos da água, a
fim de estabelecer a condição de qualidade da água requerida para o desenvolvimento
desses usos.
A condição ideal para a elaboração da proposta de enquadramento é que esteja
consoante com a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia (ANA, 2012), além
de contar com a participação dos atores sociais envolvidos, direta e indiretamente.
No Brasil, apesar do enquadramento, como instrumento, ter sido definido
há mais de 20 anos, ainda que sejam propostas metas progressivas, existem poucas
experiências exitosas em relação à sua efetivação e mudança de qualidade da água dos
mananciais.
As propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento deverão ser
elaboradas com vistas ao alcance ou manutenção das classes de qualidade de água
pretendidas em conformidade com os cenários de curto, médio e longo prazos (CNRH,
2008).
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5. A PROPOSTA EXISTENTE PARA O ENQUADRAMENTO DA BACIA DOS
RIO DAS CONTAS
De forma preliminar, para a elaboração da proposta de enquadramento dos
corpos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, foram adotados alguns
critérios em função do grau de relevância de cada um:
I – Localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água a partir
dos dados disponíveis, com vistas a utilizar a rede de monitoramento já
existente para acompanhar o alcance dos objetivos com dados disponíveis
do enquadramento.
II – Localização de pontos de captação para abastecimento público urbano,
por se tratar de uso prioritário com efeito em diversos setores da economia.
III – Localização de manchas urbanas, de modo a avaliar a influência do
lançamento de esgoto in natura nos mananciais.
IV – Presença de Unidades de Conservação, uma vez que a Resolução
CONAMA n°357 prevê que as águas doces serão classificadas em classe
especial, quando destinadas à preservação dos ambientes aquáticos em
unidades de conservação de proteção integral;
V – Localização das principais barragens, pelo fato de ocorrerem alterações
na qualidade das águas em função da transformação de ambiente lótico
para lêntico.
VI - Áreas destinadas à proteção de comunidades aquáticas, que foram
previamente identificadas na fase do diagnóstico, as quais devem
prioritariamente ser levadas em consideração para a proposta de
enquadramento.
VII – Relatos obtidos nas oficinas e consultas públicas.
De modo geral, para se chegar a uma proposta de enquadramento, toma-se,
como premissas, a situação atual da qualidade das águas, a fim de mensurar tempo,
ações e recursos para se alcançar as classes de uso para o rio desejado.
Para a proposta de enquadramento da Bcia Hidrográfica do Rio das Contas,
a segmentação final resultou em um total de 66 trechos, sendo a maioria dos rios
intermitentes e com particularidades específicas para cada trecho da bacia.
O quadro 1 apresenta a compilação dos resultados provenientes da classificação
atual dos trechos propostos para o enquadramento, de acordo com os padrões de
qualidade da água estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.
No Brasil, as águas doces, salobras e salinas do território nacional são
classificadas, segundo a classe requerida para seus usos preponderantes em treze
classes de qualidade, sendo que as águas doces são classificadas em especial, classes 1,
2, 3, e 4, quanto à variação dos usos mais ou menos restritivos.
Nos trechos que compreendem o alto rio das Contas, onde localiza-se a nascente,
a classificação atual para a maioria foi determinada como de classe 1, seguida da classe
4, em menor proporção, nos trechos mais urbanizados.
No médio rio das Contas a classificação atual predominante foi a classe 4, seguida
da Classe 1, em menor proporção, apresentando resultado inverso ao encontrado no
alto rio das Contas. Na região do baixo rio das Contas, embora se observe menor
quantidade de trechos, a classificção ficou entre 4 e 2.
Vale destacar que, para os trechos classificados em Classe 4 usou-se o
parâmetro coliforme termotolerantes, cuja concentração indica contaminação por
esgoto doméstico, sem nenhuma forma de tratamento, uma realidade presente nos
mananciais ao longo do médio e baixo rio das Contas.
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Quadro 1- Classificação atual dos trechos de enquadramento na Bacia Hidrográfica do
Rio das Contas

Fonte: (PRHBHCB (2019)
Nomenclatura: AC = Alto das Contas; BP = Rio do Pailo e
Brumado, CG = Contas Gongogi; RA =
Rio do Antônio; RG = Rio Gavião.

Continuação Quadro 1

Fonte: (PRHBHCB (2019)
Nomenclatura: RG = Rio Gavião; CP = Contas Pedra; CGJ =
Contas Gongoji; RG = Rio Gongoji; BC = Baixo Contas
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Continuação Quadro 1

Fonte: (PRHBHCB (2019)
Nomenclatura: RG = Rio Gavião; CP = Contas Pedra; CGJ =
Contas Gongoji; RG = Rio Gongoji; BC = Baixo Contas

A Figura 1 apresenta o mapa com as classes atuais identificadas para fins de
enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio das Contas.
Figura 1 – Mapa com a classificação atual dos trechos de rio da Bacia do rio das
Contas.

Fonte: (PRHBHRC, 2019)
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Notadamente o rio das Contas, da nascente à foz, é impactado de diversas formas,
desde impactos provenientes de atividades específicas, ocasionados pela expansão
da agricultura, desmatamento, mineração, construções irregulares, barramento e
agropecuária, o que pode eutrofizá-lo.
Sobre essa pauta, Fernandes (2015) aponta que a poluição por matéria orgânica
devido à falta de tratamento dos esgotos domésticos influencia o equilíbrio dinâmico
da massa d’água, o que pode ser evidenciado pela redução de oxigênio e aumento das
concentrações de fósforo e nitrogênio.
Todos esses impactos, sobretudo o lançamento de esgoto in natura, provocam
sérias alterações na qualidade da água e compromete toda a cadeia alimentar, que
depende direta e indiretamente de água em quantidade e qualidade, além da
sobrevivência de sua vasta biodiversidade.
Além dos impactos na biodiversidade, há de se ressaltar que o lançamento de
esgotos nos recursos hídricos causa uma série de doenças que comprometem ações
que devem ser adotadas para o alcance do rio desejado.
6. ANÁLISE DA PROPOSTA EXISTENTE PARA O ENQUADRAMENTO DA
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS CONTAS
Em conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005, a definição da
condição atual dos recursos hídricos superficiais, conduzida pela classificação dos
corpos de água, permite estabelecer seu enquadramento e o ponto de partida em relação
às ações que devem ser adotadas para que se atinja a qualidade da água compatível
com os usos pretendidos identificados em uma bacia hidrográfica.
Nesse sentido, a identificação da qualidade atual das águas é direcionada ao
estabelecimento das metas de enquadramento, as quais estão vinculadas à manutenção
ou alcance das classes de qualidade pretendidas.
Ainda que avanços consideráveis tenham acontecido ao longo dos 20 anos da
publicação da Politica Nacional de Recursos Hídricos, o modelo de enquadramento
proposto para os rios brasileiros, ao considerar apenas parâmetros físicos químicos e
bacteriológicos, deixa de incorporar as especificidades regionais e características locais
que são fundamentais para manutenção e integridade dos ecossistemas aquáticos.
Levando em consideração as particularidades da bacia Hidrográfica do rio das
Contas, a análise da sua proposta de enquadramento pressupôs consultas a banco
de dados secundários acerca da qualidade da água e consulta ao Plano de Recursos
Hídricos da Bacia, em fase de elaboração, além da comparação com a “Diretiva do
Parlamento e do Conselho para o Estabelecimento de um Quadro para a Ação Comum
do Domínio da Política da Água”, ou Diretiva-Quadro da Água DQA, que adota o
Estado ecológico (expressão que se dá em função da qualidade estrutural e funcional dos
ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície) classificado em: “excelente”,
“bom”, “razoável”, “ruim” e “péssimo”. (DQA, 2000). Essa comparação também pode
ser feita com outras legislações internacionais que sejam pertinentes ao propósito de
levar em conta o Estado Ecológico do corpo hídrico e não somente parâmetros físicos,
físico-químicos, químicos e biológicos de qualidade de água.
Como objetivos, a DQA propõe garantir o bom estado das águas de superfície
e subterrâneas em todo o território da Comunidade de modo a evitar a deterioração
do estado das águas; reduzir de forma gradual as emissões de substâncias perigosas
para as águas; desenvolver uma política comunitária integrada no domínio das
águas; adotar medidas quantitativas de controle da qualidade das águas; assegurar o
abastecimento das populações com água potável; promover consumo sustentável da
água, com base na proteção dos recursos hídricos disponíveis a longo prazo; assegurar
a redução gradual da poluição das águas subterrâneas. (DQA, 2000).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crescente demanda pelos recursos naturais e a importância que a água ocupa
nesse contexto, além do que vem ocorrendo com os nossos mananciais, associado à
ocupação desordenada do solo no entorno dos recursos hídricos, têm causado impactos
que refletem na qualidade do meio ambiente, dos recursos hídricos e na qualidade de
vida da população.
Tem sido desafiador implementar o enquadramento e demais instrumentos de
gestão propostos na Política Nacional de Recursos Hídricos de modo a garantir água
em quantidade e com qualidade para atender aos múltiplos usos.
Em conformidade com o que está exposto, estudar o enquadramento, a partir
da proposta específica, para uma bacia hidrográfica é essencial para garantir uma
visão sistêmica acerca da efetividade da implementação dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hidricos.
O trabalho busca ampliar as discussões acerca da importância de se implementar
em sua totalidade o enquadramento na bacia hidrográfica em estudo, bem como o
acompanhamento das metas propostas para sua efetivação, além de ampliar as
discussões sobre a integração dos demais instrumentos estabelecidos na Lei, e propor
ações à luz das propostas da Diretiva-quadro da União Européia, dada a importância
da integração de indicadores de qualidade ambiental, além dos já estabelecidos na
Resoulçao CONAMA 357.
Este trabalho trata, portanto, de um tema relevante e de interesse dos Comitês
de Bacias Hidrográficas, dos tomadores de decisão e da sociedade, na busca de uma
alternativa para que o enquadramento possa ir além das metas progressivas e das
propostas de efetivação.
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MONITORAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO
FEIJÃO, EM BRUMADINHO (MG): UMA ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL AOS RESPONSÁVEIS PELO ROMPIMENTO.
Ana Paula Damasceno Souza1
Solange Aparecida Arrolho da Silva2

Eixo: Segurança Hídrica e Legislação Ambiental
1. INTRODUÇÃO
A mineração é considerada uma atividade de extrema importância para o Brasil,
sobretudo pelo que representa na balança comercial Nacional e ser determinante para
alavancar a economia do país. Diante disso, faz-se necessário conceber efetivamente
uma nova forma de explorar os recursos minerais, com políticas públicas específicas
para o setor uma vez que o lançamento de poluentes de todas as formas resultantes
do processo produtivo e beneficiamento pode causar impactos na maioria das vezes
irreversíveis.
Historicamente, a execução da atividade de mineração no Brasil iniciou-se no
fim do século XVII por meio da retirada de ouro, principalmente no Estado de Minas
Gerais (FERNANDES, 2017, p. 14).
Minas Gerais é responsável por aproximadamente 44% de todo o valor que é
gerado pela exploração da atividade de minerais (IBRAM, 2015).
As primeiras lavras, e as mais sofisticadas foram as de ouro, que apareceram
com a abertura da Mina da Passagem, em Mariana, em 1819, pelo Barão de Echewege,
seguida por várias outras; a principal delas foi a Mina Velha da Saint John Del Rey
Mining Co., em Nova Lima, em 1834, em Minas Gerais (GERMANY, 2002).
Ainda que seja uma atividade de interesse econômico e social, e apresentar
impactos positivos em se tratando da geração de empregos, a atividade minerária em
essência causa inúmeros impactos adversos, seja nos diversos ecossistemas onde as
minas estão alojadas, seja na população direta e indiretamente envolvida na atividade,
principalmente se levar em consideração o passivo que a mineração deixa no ambiente,
a exemplo da disposição e armazenamento dos rejeitos gerados.
1.1 METODOLOGIA DA PESQUISA
O presente artigo utilizou a pesquisa bibliográfica constituída principalmente de
consulta a artigos científicos da área, periódicos nacionais, livros e legislação ambiental
referente à temática em questão. Utilizou ainda a pesquisa documental constituída de
consulta a documentos e registros existentes em órgãos públicos no âmbito federal,
estadual e municipal.
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1.2 OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi analisar a aplicabilidade da legislação ambiental
quanto ao dano ambiental causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego
do Feijão, em Brumadinho (MG), sob a responsabilidade da empresa Vale.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Histórico do Município de Brumadinho
O município de Brumadinho foi criado por meio de um Decreto-lei de nº 148 de
17 de dezembro de 1938, que estabelece sua criação no Estado de Minas Gerais.
Atualmente é uma das regiões mais ricas do mundo, conhecida como quadrilátero
ferrífero, que estende-se de Ouro Preto a Belo Horizonte, incluindo municípios como:
Caeté Itaúna, Rio Piracicaba e Mariana.
O nome do município foi atribuído devido ao antigo povoado de Brumado
Velho, e de acordo com a história, os bandeirantes colocaram este nome na localidade
devido às brumas que se formavam na região, e que até hoje se formam no período da
manhã.
O Município de Brumadinho está dividido em quatro distritos: Sede, Conceição
de Itaguá (onde está hoje o antigo povoado de Brumado do Paraopeba, conhecido
como Brumado Velho), São José do Paraopeba, Piedade do Paraopeba (desmembrado
do município de Nova Lima) e Aranha.
De acordo com Noal, Rabelo e Chachamovich (2019) Brumadinho possui
39.520 habitantes, distribuídos na extensão territorial de 639,434km² e com Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,7047, localizada na Região Sudeste
do Brasil.
Fig. 1– Mapa de Localização do Município de Brumadinho, Minas Gerais.

Fonte: Instituto Virtual de Turismo (2012)

1445

2.2 Rompimento da Barragem de Brumadinho (MG)
De acordo com o IBRAM, “atividade minerária envolve um conjunto de execução
destinadas a pesquisar, descobrir, mensurar, extrair ou beneficiar e transformar
recursos minerais de forma a produzir benefícios econômicos e sociais” (IBRAM, 2016,
p. 11).
No Brasil, existem aproximadamente 769 barragens de rejeitos de mineração,
entretanto, apenas 425 corresponde a (55%) e estão incorporadas no Sistema de
Politica Nacional de Segurança de Barragens – PNSB. Esta estimativa demonstra uma
aproximação de inúmeras barragens rompidas e associadas a grandes catástrofes,
principalmente no Estado de Minas Gerais, que comporta 219 barragens (ANM, 2019).
O rompimento da Barragem de Brumadinho, deu-se no dia 25 de janeiro de
2019, ocasionando em um dos maiores crimes com rejeitos de mineração no Brasil. A
barragem era de propriedade da empresa Vale S/A, e estava localizada no ribeirão
Ferro-Carvão, na região do Córrego do Feijão, no município brasileiro de Brumadinho,
em Minas Gerais.
Conforme (Lopes, 2016) os rejeitos oriundos da mineração de Brumadinho
atingiram as partes baixas do relevo, o vazamento de rejeitos contaminou os recursos
hídricos locais, da mesma maneira que o rio Paraopeba. O vazamento dos rejeitos
ocasionou a morte de vários animais aquáticos, acarretando o aumento exorbitante de
cargas sedimentares.
Segundo (Aires et al., 2018), o rompimento de barragens de rejeitos de mineração
provoca inúmeras ocorrências bruscas na superfície terrestre além de promover
impactos, como alteração no ciclo hidrológico, problemas socioeconômicos, alteração
do meio físico e biótico, mortes e complicações na saúde e bem-estar da população.
Para (Romão A. et al, 2019), no caso específico de Brumadinho, tomando como
base os dados do Censo Demográfico de 2010, a lama de rejeitos atingiu 9 setores
censitários com população estimada em 3.485 pessoas e 1.090 domicílios, o que
representa mais de 10% da população atingidos de forma direta e imediata.
Ainda segundo os mesmos autores, utilizando como referência os dados do
Censo Agropecuário de 2017 e considerando um raio de 500 e 1.000 metros ao longo
dos 18 municípios em que a lama atingiu o Rio Paraopeba, numa extensão aproximada
de 250 km, estima-se que há, respectivamente, 147 e 424 comunidades (indígenas,
quilombolas, silvicultores e pescadores artesanais) atingidas (ROMÃO A. et al, 2019) Os
últimos acontecimentos envolvendo o setor mineral serviram de motivação para que
os órgãos públicos direta e indiretamente responsáveis pelas atividades de mineração
no país estabelecessem novos critérios de licenciamento, fiscalização e monitoramento,
bem como aspectos que envolvem a segurança de barragens em todo o país.
Com isso houve um questionamento acerca da legislação de segurança de
barragens, tendo sido criadas e ou reformuladas leis específicas para disciplinar as
atividades de mineração no país.
2.3 Monitoramento de barragens de rejeitos de mineração
Toda e qualquer atividade que envolve risco ou dano eminente necessita
ser monitorada, e as barragens de rejeitos se enquadram neste tipo de atividade
principalmente prezar pelos princípios da prevenção e precaução na sua operação e
evitar potenciais danos ao meio ambiente e a segurança da população que vive na área
de influência direta e indireta do empreendimento.
Com relação à segurança de barragens, a principal lei que regulamenta é a Lei
Nacional nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 que estabelece a Política Nacional de
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Segurança de Barragens (PNSB) designada à acumulação de água para quaisquer usos,
à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais
(BRASIL, 2010b).
A PNSB define segurança de barragem como “condição que vise manter a sua
integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade
e do meio ambiente”. (BRASIL, 2010b).
A Portaria nº 70. 389, de 17 de maio de 2017, do então Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), que no uso de suas atribuições, no tocante à segurança, é
responsável pela fiscalização no que se refere às barragens, hoje a Agência Nacional de
Mineração - alterado pela Lei Nacional nº 13.575 de 26 de dezembro de 2017 (BRASIL,
2017b) - considera como barragens de mineração:
Art. 2º Para efeito desta Portaria consideram-se:
II. Barragens de Mineração: barragens, barramentos, diques, cavas com barramentos
construídos, associados às atividades desenvolvidas com base em direito minerário,
construídos em cota superior à da topografia original do terreno, utilizados em caráter
temporário ou definitivo para fins de contenção, acumulação, decantação ou descarga de
rejeitos de mineração ou de sedimentos provenientes de atividades de mineração com
ou sem captação de água associada, compreendendo a estrutura do barramento e suas
estruturas associadas, excluindo-se deste conceito as barragens de contenção de resíduos
industriais; (BRASIL, 2017d).

No que pese as responsabilidades da Defesa Civil estabelecidas pela lei
12.608/2012, conforme estabelece o artigo 34, inciso XV25 da Portaria 70.389/2017 do
DNPM, é obrigação do operador da barragem comunicar a necessidade de evacuação da
população localizada na zona de auto salvamento quando de situações de emergência.
O artigo 7º da Lei Nacional nº 12.334/2010 classifica as barragem de rejeito,
como sendo:
Art. 7º As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco,
por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). § 1º A classificação por categoria de
risco em alto, médio ou baixo será feita em função das características técnicas, do estado de
conservação do empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem.
§ 2º A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em alto, médio
ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos
econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. (BRASIL, 2010b)

O artigo 5º da Portaria nº 70.389/2017 do DNPM define que:
Art. 5º As barragens de mineração serão classificadas pelo DNPM em consonância com o
art. 7º da Lei nº 12.334/2010 de acordo com o quadro de classificação quanto a Categoria
de Risco e ao Dano Potencial Associado, nas classes A, B, C, D e E, constante no Anexo I.
(BRASIL, 2017d).

A Portaria nº 70.389/2017 categoriza o grau de risco e dano potencial associado,
através da classificação de classes em: A, B, C, D e E.
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Quadro 1 – Classificação de categoria de risco e dano potencial associado

Fonte: BRASIL, 2017d.

Em relação à segurança de barragens o art. 7º da Portaria nº 70.389/2017 do
DNPM esclarece que:
Art. 7º. O empreendedor é obrigado a implementar sistema de monitoramento de segurança
de barragem em até 24 meses após a data de início da vigência desta Portaria.

No que tange a Legislação ambiental brasileira, este passou a contar como um
dos instrumentos para a preservação ambiental, pois através da responsabilização e
aplicação de sanções penais e administrativas aos responsáveis pelo crime ambiental é
possível reparar ou compensar o prejuízo causado.
2.4 Responsáveis pelo Crime Ambiental
Ainda que a segurança de barragens seja uma Lei, o que se observa cada vez mais
é um total desrespeito aos recursos naturais, que costumeiramente são impactados por
ações antrópicas.
Em meio aos efeitos oriundos do rompimento de uma barragem de rejeitos,
destacam-se os danos ambientais, que englobam desde a vertente ecológica à cultural,
incluindo o meio ambiente do trabalho e artificial. Dada à amplitude, esse tipo de evento
de tamanha proporção é tido como um crime ambiental, tendo como consequências as
questões socioambientais tão graves, sem que ninguém fosse incriminado pelo crime e
tampouco pelos danos causados à natureza.
Em função do dano ambiental, o infrator pode ser penalizado nas instâncias
esferas penal, administrativa e civil, e impossibilitado de executar a atividade, além de
reparar o dano causado. Nessa concepção, Rezende destaca que:
[...] pode-se afirmar que o estudo percuciente da responsabilidade civil por danos ao Meio

Ambiente é, quer pelo caráter pedagógico ou mesmo por ser o instrumento mais comum
de constranger o degradador a responder pelo ilícito ambiental, uma das abordagens mais
importantes dentro do Direito Ambiental. (REZENDE, 2017, p. 305).

No que tange a esse aspecto, Milanez et al. (2016), demonstra que a época em
que mais se registra o número de rompimento de barragens de rejeitos de mineração
decorre da alta no preço das commodities, o que significa uma elevada baixa nos
valores do minério, após a temporada em que as mineradoras estavam trabalhando a
todo vapor, resultando nos custos para manter os lucros.
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Mediante a essa situação, a redução atinge os investimentos elencados para a
segurança das barragens, que por sua vez se encontram com um volume elevado de
rejeitos em seus reservatórios, em decorrência do período de grande produtividade.
Dessa maneira, a mineradora assume os riscos da redução dos níveis de
segurança, para alcançar o lucro pretendido, o que pode ocasionar a ruptura da
barragem de rejeitos.
Um dos fundamentos estabelecido pela PNSB no inciso III do artigo 4º da Lei
Nacional nº 12.334/2010: “o empreendedor é o responsável legal pela segurança da
barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la”. (BRASIL, 2010b).
Outro elemento da PNSB, instituída pela Lei Nacional nº 12.334/2010 é que “a
população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indiretamente, das
ações preventivas e emergenciais” (BRASIL, 2010b).
É obrigação da empresa mineradora realizar a comunicação de alerta a
população que estar a mercê da ruptura de barragem, através de um sistema de sirenes
e autofalantes distribuídos pela cidade.
A Empresa Vale está respondendo ao processo na justiça, pela falta de reparação
aos danos ocasionados ao meio ambiente e as vítimas que residiam às margens da
Barragem de Brumadinho. Sabe-se que a empresa teve mais de 13 milhões bloqueados
por ordem judicial e recebeu uma multa no valor de R$250 milhões, valor máximo
pedido pela lei de crimes ambientais.
Os danos ocasionados ao meio ambiente, provenientes do rompimento de
barragens, resultaram em cinco autos de infração no valor correspondente à R$ 50
milhões cada, sendo este, o valor máximo previsto na legislação de crimes ambientais.
Os autos foram aplicados com base no Decreto 6514/2008:
- Artigo 61: Causar poluição que possa resultar em danos à saúde humana;
- Artigo 62, I: Tornar área urbana ou rural imprópria para a ocupação
humana;
- Artigo 62, III: Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção
do abastecimento de água;
- Artigo 62, VIII: Provocar, pela emissão de efluentes ou carregamento dos
materiais, o aparecimento de espécimes da biodiversidade;
- Artigo 62, IX: Lançar rejeitos de mineração em recursos hídricos.
Assim, “toda a construção do arcabouço normativo da sociedade levará em
consideração o termo de que, aquele que provocou um determinado evento que possa
ser catastrófico, deverá assumir a responsabilidade das consequências (SANTOS, 2017,
p. 11)”.
A responsabilidade civil recai ao agente causador, que por ação ou omissão do
dano, tem a obrigatoriedade de indenizar de forma direta ou indireta a vítima, tendo
o dever de reparar o dano causado (SANTIAGO; CAMPELLO, 2015).
Nesse sentido, é competência comum à União, Estados e Municípios preservar
o meio ambiente e combater a degradação ambiental, pertencendo aos Municípios
legislar sobre a proteção ambiental local.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A preocupação com os impactos ambientais causados pelas diversas atividades
tem sido cada vez mais comuns no meio social, acadêmico e governamental.
A atividade de mineração de forma recorrente tornou-se alvo de críticas após
dois grandes acidentes ocorridos em Minas Gerais, por isso uma grande preocupação
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com a conscientização da população e maior efetividade da legislação que regulamenta
o correto funcionamento destes empreendimentos no estado de Minas Gerais e no
Brasil de forma geral.
Diante disso, a proposta do presente estudo, foi verificar a existência e
abrangência de diversos estudos que retratam o rompimento das Barragens de rejeitos,
no Estado de Minas Gerais.
Perante a toda essa problemática, faz-se necessário dar a devida atenção no que
tange a segurança de barragens e o licenciamento ambiental de projetos de mineração.
Os impactos causados na Bacia hidrográfica do rio Paraopeba pelos rejeitos
da mineradora além do aumento nos níveis consideráveis de turbidez da água,
tornando-a inadequada para o consumo humano, animal e destinação das atividades
agropecuária.
Logo depois a vários outros crimes ambientais, abriram-se inúmeras linhas de
investigação, no intuito de penalizar os responsáveis, as causas e reais consequências
do crime ambiental. No entanto, sabe-se que no Brasil as boas práticas de segurança de
barragens não são seguidas em conformidade com a legislação pertinente. Isso porque,
grande parte dos projetos de barragens visa reduzir os custos, e o licenciamento
ambiental dessas é questionável.
Embora que as causas do rompimento da barragem sejam salientadas, é evidente
que alterações na legislação e na forma de autorização de licenças, aliadas a uma
fiscalização rigorosa por parte dos órgãos governamentais competentes são medidas
de precaução urgentes e necessárias para que se possam inviabilizar novos acidentes.
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BASES ECOLÓGICAS E QUÍMICAS PARA REGULAÇÃO DAS ÁGUAS EM
AMBIENTES ESTUARINOS: A DQA EUROPEIA E A CONAMA 357
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Rita de Cassia Silva Braga e Braga3
Doriedson Ferreira Gomes4
Eixo: Segurança Hídrica e Legislação Ambiental
1 INTRODUÇÃO
Os estuários assim como outros ecossistemas aquáticos são ambientes de
relevância ecológica, econômica e social, fornecendo importantes bens e serviços.
Os principais valores ambientais são pela elevada produtividade biológica, elevado
número de habitats e grande diversidade de peixes e avifauna que utiliza esses
ambientes como local de nidificação, alimentação ou abrigo. São áreas atrativas para
a ocupação humana e, por este motivo, fortemente impactados pelo uso e ocupação
do solo, com suas funções ecossistêmicas e até sociais comprometidas em virtude do
intenso e mau uso que vem sendo feito pelas diversas apropriações e intervenções
antropogênicas (CNA, 2012; WHANG, 2015; ARAÚJO; BEZERRA, 2017).
Devido aos múltiplos valores e funções ambientais entende-se a necessidade
de preservação dos estuários e, diante deste fato, surge um questionamento: os
instrumentos legais existentes contemplam bases ecológicas e químicas que garantem
a preservação dos ambientes estuarinos?
A concepção integrada das bases ecológicas e químicas para a regulação das
águas é uma experiência relativamente recente em termos de política de qualidade no
tocante à classificação e enquadramento dos corpos d’água. Referências normativas
internacionais vêm sendo discutidas e implementadas objetivando a preservação,
proteção e melhoria da qualidade dos ambientes aquáticos. A Directiva-Quadro
da Água (DQA) da União Europeia de 2000, num esforço de promover a proteção
ecológica das águas, estabelece o enquadramento para as águas, um quadro de ação
comunitária no domínio da política da água.
No Brasil, a Resolução CONAMA nº 357 de 2005 (RC 357) é a normativa legal
que estabelece critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade
das águas superficiais, dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho
é discutir as bases ecológicas e químicas para a regulação das águas mediante a análise
comparativa entre a DQA Europeia de 2000 e a RC 357 de 2005 Brasileira, com foco nos
ambientes estuarinos.
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2 OS AMBIENTES ESTUARINOS
Os estuários são ambientes complexos, resultantes da convergência de águas
fluviais e marinhas, com propriedades físicas e químicas específicas, além de biológicas,
que influenciam a composição, distribuição e diversidade de fauna e flora. São
ambientes cujos fatores bióticos estão adaptados a variações intensas como os ciclos de
marés. Várias são as definições apresentadas para estuário, no presente artigo optouse pela definição que os considera como corpos d’água costeiros cuja salinidade pode
variar, em virtude da periodicidade de descargas fluviais e marinhas, que podem até
não acontecer em determinados períodos do ano (ARAÚJO; BEZERRA, 2017; COSTA
et al., 2017; POTTER et al., 2010).
Dessa forma, os estuários são considerados ambientes de águas de transição,
sendo esta uma expressão inicialmente empregada pela Diretiva-Quadro da Água
(DQA) Europeia de 2000 e, desde então, utilizada em diversas temáticas relacionadas
aos sistemas estuarinos. As águas de transição são definidas como: “massas de águas
de superfície na proximidade da foz dos rios, que têm um caráter parcialmente salgado
em resultado da proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente
influenciadas por cursos de água doce”. Deste modo, salienta-se que nem toda água
de transição representa um estuário (DQA, 2000; POTTER et al., 2010).
A variação da salinidade influencia na elevação dos gradientes ambientais dos
estuários, os quais possuem características físico-químicas e biológicas particulares,
alta produtividade primária, além de composição de espécies com grande diversidade
de peixes e avifauna que os utiliza como local de nidificação, alimentação ou abrigo. As
especificidades das regiões estuarinas tornam-nas atrativas, o que resulta em elevada
densidade populacional e concentração de atividades econômicas, sofrendo os efeitos
da poluição. De acordo com Moura et al. (2015), mais de 50% da população mundial
vive até cerca de 100 km da costa, o que demonstra a necessidade de regulamentação
para conservação dos ambientes costeiros (CNA, 2012; SANDOVAL-HUERTA et al.,
2014).
3 A DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA (DQA)
A Diretiva-Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE, é uma normativa
do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia que estabelece um quadro
de ação comunitária no domínio da política da água visando a proteção e melhoria da
qualidade ecológica dos recursos hídricos. Tem por objetivo primordial estabelecer um
enquadramento para o alcance da boa qualidade das águas de superfície interiores,
das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas, que deviam ser
efetivados em 15 anos (DQA, 2000; ANA, 2012).
Dentre as categorias de qualidade do estado ecológico das águas de superfície
se encontram as águas de transição definidas como essencialmente relevante do ponto
de vista ecológico e econômico. A DQA considera: “que para uma política da água
eficaz e coerente deve-se considerar a vulnerabilidade dos ecossistemas localizados
perto da costa e de estuários..., pois o seu equilíbrio é fortemente influenciado pela
qualidade das águas interiores que para eles afluem”.
Na Diretiva, o estado ecológico é a expressão da qualidade estrutural e funcional
dos ecossistemas aquáticos associados às águas de superfície (incluindo águas de
transição). Desta forma, o bom estado ecológico corresponde ao estado alcançado por
uma massa de águas superficiais, classificado como bom nos termos da normativa.
Esta qualificação do estado deve abranger a condição em que se encontra um corpo
d’água superficial também em termos químico, onde é classificado como bom quando
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as concentrações de poluentes não ultrapassam os valores estabelecidos nas normas de
qualidade ambiental pertinentes (Quadro 1).
Quadro 1: Definição do bom estado das águas de superfície de acordo com a Diretiva
2000/60/CE.

Fonte: DQA, 2000.

Quanto a classificação do estado ecológico das águas de transição, a normativa
estabelece os seguintes elementos de qualidade: biológicos, hidromorfológicos,
químicos e físico-químicos e poluentes específicos; este último referente à poluição
resultante de todas as substâncias prioritárias identificadas como sendo descarregadas
na massa de água (Quadro 2).
Quadro 2: Parâmetros de qualidade para definição do estado das águas de transição
de acordo com a Diretiva 2000/60/CE.

Fonte: DQA, 2000.

Na definição geral, para efeito de classificação, observa-se que são definidos
valores dos elementos de qualidade do estado ecológico de cada categoria de águas
de superfície, como: estado ecológico excelente, bom e razoável, sendo as águas num
estado inferior ao razoável classificadas de medíocres ou más. Esta classificação, por
sua vez, permite a avaliação do estado ecológico dos corpos d’água baseado nos fatores
de nenhuma ou pouca intervenção antropogênica.
Na Diretiva, programas de monitorização são previstos de forma a permitir
uma análise coerente e exaustiva dos dados de qualidade monitorados, tais como
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a concepção da monitorização de vigilância operacional e investigação do estado
ecológico e químico das águas, com frequência de monitoramento para os elementos
biológicos, hidromorfológicos, químicos/físico-químicos e poluentes específicos
em cada categoria de corpos d’água. Os resultados são então apresentados através
do plano de gestão de bacia hidrográfica por meio de mapas que mostram a rede
de monitorização das águas de superfície, constando estimativas dos níveis de
confiabilidade e precisão dos resultados fornecidos.
A DQA é um documento de natureza técnica que faz referência a múltiplos
instrumentos jurídicos pertinente a proteção das águas. Mas apesar de ser um
documento integrado e global, ainda é necessário uma aplicação mais rigorosa da
legislação existente, posto que critérios legais mínimos ainda não foram cumpridos
pela maioria dos Estados (SALDIVAR, 2013; ANA, 2012).
4 A RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005
No Brasil, a Resolução CONAMA nº 357 de 2005, alterada pela 410 de 2009 e
pela 430 de 2011, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, é a normativa legal que
estabelece critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade dos
recursos hídricos. Essencialmente dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes. Considera, dentre outros, os seguintes princípios
norteadores: a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável; a
classificação das águas doces, salobras e salinas como essencial à defesa de seus níveis
de qualidade; o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado nos níveis de
qualidade para atender às necessidades da comunidade; a deterioração da qualidade
da água não deve provocar efeitos deletérios ao homem ou aos organismos aquáticos.
Dentre as definições adotadas, apresenta o conceito de condição e controle de
qualidade da água, onde a qualidade apresentada por um segmento de corpo d’água
deve ser mantida ou sustentada por meio de um conjunto de medidas operacionais
que visa avaliar a melhoria e a conservação da água. Em termos de enquadramento,
apresenta o programa para efetivação do enquadramento do corpo hídrico, em que
a meta final deve ser alcançada ou mantida por meio de um conjunto de medidas ou
ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias
e final de qualidade de água estabelecidas.
A classificação se restringe a corpos de água superficiais, que são divididos em
águas doces, salobras e salinas, sendo, de acordo com a salinidade: água doce ≤0,5 ‰,
salobra >0,5 ‰ e ≤30‰ ou salina >30 ‰. Não contempla águas subterrâneas e nem se
refere especificamente às águas de transição e costeiras, as quais são classificadas de
acordo com a sua salinidade. As águas superficiais estão subdivididas em treze classes,
segundo a qualidade requerida para os usos preponderantes, onde as águas de maior
classe, atendidos outros requisitos pertinentes, podem ser aproveitadas em uso menos
exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, considerando tanto o
abastecimento para consumo humano quanto à preservação do equilíbrio natural, a
navegação e a harmonia paisagística (Quadro 3).
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Quadro 3: Classes de enquadramento de acordo com a Resolução CONAMA nº
357/2005.

Fonte: BRASIL, 2005.

Os principais parâmetros de classificação das águas superficiais são químicos
e físicos. Os parâmetros biológicos mencionados são: clorofila “a”, cianobactérias
e bactérias do grupo coliformes, dentre estas a E. Coli, que não necessariamente
avaliam o estado ecológico das águas. Estipula que quando apropriado, a qualidade
dos ambientes aquáticos pode ser avaliada por indicadores biológicos, utilizando-se
organismos e/ou comunidades. Estabelece ainda para algumas classes a condição
de não verificação de efeito tóxico crônico ou agudo a organismos, comprovado pela
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente
reconhecido, considerando critérios dos órgãos ambientais competentes ou na sua
ausência, estabelecidos em normativas de instituições nacionais ou internacionais
renomadas.
5 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS NORMATIVAS
O Quadro 4 apresenta um resumo comparativo entre a Diretiva-Quadro da
Água (DQA) e a Resolução CONAMA nº 357, considerando alguns aspectos relevantes
para a presente discussão.
Quadro 4: Comparativo entre a DQA e a RC 357.

Fonte: DQA, 2000; BRASIL, 2005.
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A Diretiva-Quadro da Água (DQA) apresenta-se como um documento integrado
e global em termos de proteção e gestão sustentável, equilibrada e equitativa da água,
que faz referência às águas de transição, na qual estão contemplados os ambientes
estuarinos. A DQA estabeleceu um prazo para implementação das ações que seria
encerrado em 2015, o qual não foi viável para o alcance de um bom estado das
águas em toda a Europa, demonstrando a necessidade de adoção de novas medidas
e desenvolvimento de novos métodos visando a verificação de sua aplicabilidade e
o seu aprimoramento. A definição prática do conceito de “estado não perturbado”,
é um exemplo de demanda de melhoria nesta normativa, haja vista a dificuldade
de encontrar corpos hídricos em seus estados originais considerando as pressões
antrópicas existentes nas bacias hidrográficas (SOBRAL et al., 2008).
A Resolução CONAMA nº 357 de 2005, por sua vez, dá ênfase à classificação
dos corpos de águas superficiais doces, salobras e salinas, visando o estabelecimento
de metas para seu enquadramento e atendimento dos seus níveis de qualidade, sem
contudo estabelecer um prazo para o alcance de seus objetivos. Além disso, e mais
importante, não considera na avaliação a integridade dos ecossistemas, representado
pelas suas comunidades e ambiente físico e químico. Outro aspecto falho é não tratar
especificamente de sistemas estuarinos, vindo o termo a ser mencionado brevemente
em seu complemento: a Resolução CONAMA nº 430 de 2011. Considerando a
variação da salinidade destes ambientes do ponto de vista local e sazonal, os estuários
brasileiros podem estar contemplados nas variadas classes de águas estabelecidas por
esta resolução (BRASIL, 2005; BRASIL, 2011).
Certamente a introdução na DQA do conceito de bom estado das águas,
que considera os estados ecológico e químico seja o grande diferencial em relação à
normativa brasileira. Depreende-se da análise da RC 357 uma regulamentação voltada
para usos das águas, especialmente abastecimento humano, enquanto a Diretiva
Europeia não ignora a necessidade de melhoria da qualidade dos ecossistemas
aquáticos associados às águas de superfície. Nesse sentido a DQA apresenta elementos
(biológicos, hidromorfológicos) que viabilizam a avaliação do estado ecológico das
águas superficiais, enquanto a resolução brasileira aparentemente faculta a realização
de estudos da qualidade aquática, por meio de indicadores biológicos, haja vista
constar em uma das suas diretrizes: “a qualidade dos ambientes aquáticos poderá
ser avaliada por indicadores biológicos, utilizando-se organismos e/ou comunidades
aquáticas” (BRASIL, 2005).
O estudo da qualidade dos ambientes aquáticos por meio de parâmetros
biológicos, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas, refletem o
potencial da tentativa de resolução dos problemas encontrados nestes ambientes
fortemente afetados pelo crescimento populacional. Neste aspecto existe uma lacuna
na legislação brasileira, a qual se utiliza, para classificação e enquadramento dos seus
corpos hídricos, somente parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os ambientes estuarinos necessitam de uma atenção maior no tocante às medidas
de melhoria da qualidade e proteção dos ecossistemas. Estão demasiado sujeitos a uma
grande pressão devido à contínua exploração dos recursos naturais, sendo essenciais
ações que visem a utilização sustentável. Percebe-se, portanto, a necessidade de que
a interação/intervenção seja mediada por instrumentos de gestão/controle mais
eficazes visando a preservação ambiental para manutenção do ambiente aquático.
A Directiva-Quadro da Água (DQA) Europeia representa um avanço na gestão
da água, uma vez que excedeu a visão setorial e buscou uma abordagem integrada
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e global para uma política sustentável da água na União Europeia, onde o estado
ecológico e químico das águas deve ser a base para uma avaliação da qualidade
equilibrada e equitativa da água, considerando as águas de transição como categoria
essencialmente relevante. Pode-se estabelecer como seus objetivos principais: ampliar a
proteção das águas e garantir o bom estado das águas de superfície. Porém, quanto aos
seus objetivos, ainda é necessário uma aplicação mais rigorosa da legislação existente,
visto que critérios legais mínimos ainda não foram plenamente cumpridos.
A Resolução CONAMA nº 357 de 2005 Brasileira apresenta uma abordagem
mais deliberativa sobre a classificação e o enquadramento dos corpos de água
superficiais aproveitando tão-somente os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos
no atendimento das exigências e controle da poluição. A introdução relativa ao
controle de qualidade da água e programa para efetivação do enquadramento reflete
uma preocupação na melhoria e conservação da qualidade estabelecida para o corpo
de água. Não trata especificamente dos estuários, os quais podem ser classificados em
sete das treze classes apresentadas, que objetivam a preservação e/ou proteção de
comunidades aquáticas. E apesar da facilidade na aplicação deste instrumento, a maioria
dos corpos de água brasileiros ainda necessita de estudos para seu enquadramento.
Notadamente, os referenciais normativos discutidos no presente trabalho,
diferem quanto a metodologia de classificação para enquadramento e proteção das
águas. Como resultado, pode-se extrair da experiência europeia a possibilidade de
considerar, no plano jurídico e na efetiva aplicação da realidade brasileira, a dimensão
ecológica dos recursos hídricos, ou seja, a identificação de indicadores (biológicos e
hidromorfológicos) para analisar o estado ecológico, visando a qualificação estrutural
e funcional dos ecossistemas aquáticos de maneira integrada.
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1 INTRODUÇÃO
Desde o período colonial, os “brasileiros” vêm construindo um país de enormes
riquezas, como discursam autores como Foladori e Taks (2004), Kofi (2002) e Waldaman
(1992), a custa de um desgaste ambiental grande que já transformou algumas áreas
férteis em desertos. Além de ameaçar florestas, animais, rios, lagos com substâncias
tóxicas. Acrescente, ainda, a enorme pressão que as reservas ambientais, áreas
indígenas e quilombolas sofrem devido aos grandes empreendimentos ou ampliação
do agronegócio. É preciso dar uma atenção maior ao que está ocorrendo na Terra,
porque a natureza sozinha não está dando conta de reverter as constantes agressões e
não há um planeta alternativo no momento.
Nesse contexto os corpos hídricos são a parte mais frágil, fato desconhecido por
grande parte da sociedade. Como afirma McNeill (2011), na obra “Algo Nuevo Bajo el
Sol: historia medioambiental del mundo em el siglo XX”, demonstra que somente quando
a água passou a faltar para as necessidades básicas em várias partes do mundo, que
passou a ser um alerta e inserida em planos de gestão territorial.
Esse panorama pessimista provoca algumas reflexões como: até quando o
planeta suportará as intensas degradações antrópicas do solo, ar, água - em busca da
construção do capital financeiro em disputa entre nacionalistas e liberais? Até quando
a Legislação Ambiental vai se calar diante do desrespeito explícito da sociedade
organizada, governamental e de usuários, pelas leis e com o compromisso apontado
1
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inicialmente pelo relatório Brundtland de preservar as gerações futuras, os bens que
usufruem hoje?
São perguntas que não encontram respostas satisfatórias nas ciências humanas
e muito menos nas ciências exatas. Essas procedem da indignação pela construção
de uma história ambiental no Brasil equivocada e egoísta, representada pelo sistema
capitalista, em que “tudo vale a pena” “em nome do progresso” e, que apesar do
conceito de Desenvolvimento Sustentável (muito discutido a partir da Rio 92), não se
praticou o seu real significado (VEIGA, 2015).
A realização da CNUMAD, conhecida como Eco/92 (Realizada na cidade
do Rio de Janeiro) apresentou a Agenda 21, em que todos os países presentes se
comprometeram a ratificar. E dentro de seus 40 capítulos estão presentes o sistema de
ensino e a construção da Agenda 21 Escolar como resposta/ação e comprometimento
das instituições governamentais e privadas, em suas respectivas regiões, para o
enfrentamento das questões relacionadas à “Sociedade de Consumo”.
Durante a construção da Agenda 21 ocorreu uma intensa mobilização no
sistema de ensino oficial para sensibilizar os profissionais da educação. Era preciso
compreender os objetivos da agenda do milênio e a SEDUC/RO, pressionada pelos
órgãos federais (no caso MEC e IBAMA), realizou treinamentos de professores, que
se tornariam inicialmente multiplicadores, para repassar em cada localidade seus
conhecimentos e práticas, por meio da metodologia de projetos, que envolveriam toda
a comunidade escolar. Nessa unidade de gerenciamento de projetos, bem mais tarde,
denominada de “Com Vidas”, os estudantes seriam os planejadores e executores das
ações educativas, primeiro na escola e depois na comunidade.
É a partir dessas discussões que a água é reconhecida oficialmente como Recurso
Hídrico e, em razão do valor adquirido para o desenvolvimento econômico, passa a
ser tratada como prioridade. No Brasil em 1997, esse bem natural ganha status jurídico,
por meio da Lei 9.433, passando a ser conhecida como a Lei das Águas em todo o país.
Para fazer cumprir os preceitos da Lei das Águas, cada unidade federativa, teve que
fazer suas adequações e no caso Estado de Rondônia foi elaborada a Lei Complementar
255/2002, porém iniciando a instalação efetiva dos comitês de bacia hidrográfica 12
anos depois.
Nesse aspecto o presente artigo apresenta uma reflexão sobre a contribuição
da educação para uma proposta de Educação Ambiental voltada ao diálogo hídrico,
ampliando e formando multiplicadores e capacitando atores sociais nas escolas e fora
delas, para o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas no Estado.
Metodologicamente, essa proposta foi construída por meio do diálogo entre os
autores que fazem parte das ciências da natureza e das ciências humanas. Partindo de
uma linha de gestão pedagógica entendida como ações interativas em que se realiza
a aprendizagem e o envolvimento do gestor público e da comunidade no espaço
geográfico.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Educação Ambiental e as diretrizes internacionais
Alimenta a presente reflexão duas diretrizes internacionais a primeira é a
Agenda 21 que nasce em 1992 e a segunda é a Agenda 2030, que surge em 2015 em
respostas as lacunas deixadas pela primeira. Em ambas a Educação Ambiental surge
como instrumentos a serem considerados.
As concepções do Conceito de Educação Ambiental apresentam uma
epistemologia ambiental ideológica e norteadora, entre elas, o Fórum Global ocorrido
em 1992, que estabeleceram critérios para o desenvolvimento da Educação Ambiental.
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Tinha-se o intuito de instrumentalizar as ações e com elas o indivíduo para uma
ação antrópica mais consciente, ou seja, menos degradadora do que a que estava
ocorrendo até o momento. Entre os critérios apresentados pelo Ministério do Meio
Ambiente, no Tratado de Educação Ambiental para uma sociedade sustentável e com
responsabilidade global, apontam como diretrizes motivacionais:
a) Estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos,
valendo-se de estratégias democráticas e interação entre as culturas.
b) Envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser
humano, a Natureza e o Universo de forma interdisciplinar.
c) Integrar conhecimentos, aptidões e valores, atitudes e ações, convertendo
cada oportunidade em experiências educativas.
d) Reorientação do ensino para o desenvolvimento sustentável.
e) Aumento da consciência pública e promoção do treinamento,
buscando reorientar o ensino formal e informal, modificando atitudes e
comportamentos pela aquisição de comportamento. (sd)
Porém entre a sua criação e implantação, observa-se que ela não foi colocada
em prática da forma que se esperava, ficando lacunas significativas nos acordos
estabelecidos, fato que pode ser comprovado pelo desabafo do Secretário Geral da
ONU, Kofi (2002).
Realmente, já é tarde para a Cúpula negar a existência do grande vazio entre os objetivos
e promessas estabelecidas no Rio, e a realidade cotidiana tanto nos países ricos quanto dos
pobres. Mas, ainda não é tarde para que se dê início à transformação de uma maneira mais
convincente do desenvolvimento sustentável (apud TOZONI-REIS, 2004 p. 7).

Junto ao conceito de Educação Ambiental se atribui o conceito de Desenvolvimento
Sustentável, contudo entendemos que do ponto de vista da sociedade em geral o
conceito de “sociedade” ou “comunidade” sustentável ainda é um grande desafio.
Porém necessário como preconiza a Agenda 2030 em seu Objetivo 11. Fator que
desencadeia a urgência de olhares para todos os setores quando se objetiva alcançar a
sustentabilidade ambiental e não apenas depositar no jovem a esperança de um futuro
melhor, porque se nada for feito agora, pouco se deixará para ele.
Para falar de sustentabilidade ambiental é preciso reconhecer as gigantescas
desigualdades sociais existentes, local ou global, como alerta Veiga (2005). As bacias
hidrográficas são unidades de gestão amplamente utilizadas e têm em sua rede hídrica,
subterrânea ou superficial, elementos que comprovam a pressão que a mesma sofre
por meio do uso e ocupação do solo e da apropriação dos recursos naturais.
Na elaboração da Agenda 2030 assumiu-se que a ausência de prazos e
mensurações das diretrizes da Agenda 21 precisavam de correção. Por isso, suas 17
diretrizes (Fig. 1) estipulam prazos de 15 anos para mostrar a eficiência da gestão
territorial dos países envolvidos.
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Figura 1. Objetivos da Agenda 2030. Fonte: ONU.

Para dar uma resposta eficiente e com qualidade a essas demandas, uma
educação de qualidade (ODS 4), é necessário articular ações de uma Educação
Ambiental interconectadas em uma rede de efeito, seja para estimular o consumo
consciente conforme os ODS (6, 7, 11, 12, 15, 17); a tolerância e respeito a biodiversidade
ODS (5, 6, 7.10, 12, 13, 14, 15, 17); produção dentro das normas de resiliência do planeta
ODS (7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15); o reconhecimento do indivíduo como integrante do
ambiente, fortalecendo a qualidade de vida na biosfera ODS (1, 2, 5, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17) e outras tantas a serem construídas a partir dessa reflexão.
E a partir dessa compreensão será possível apontar novas estruturas para a
vivência da terceira diretriz que evidencia a preocupação com a saúde e o bem-estar.
A apropriação dessas diretrizes deve ser uma preocupação institucional, porque já se
passaram quase quatro anos da elaboração da Agenda 2030 e até o presente momento ela
encontra-se ausente dos espaços de diálogos no Estado de Rondônia e sequer inseridas
no curricular oficial. Dos 267 participantes no IV Simpósio de Recursos Hídricos em
Rondônia, entrevistados, aproximadamente 80% desconheciam a existência da Agenda
2030.
Considerando que o currículo executado no espaço escolar precisa ser vivo e
conter também realidades do espaço vivido, explorando novas metodologias para
se alcançar os objetivos propostos (TONINI et al, 2011), é preciso aproximar a pauta
sobre a sustentabilidade ao currículo escolar para torná-lo dinâmico de forma que
ajude os estudantes a compreenderem os fenômenos que ocorrem na natureza e que
estão provocando mudanças climáticas, que afetará a vida na Terra. Essa iniciativa já
está presente na agenda do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação
do Brasil, porém elas acontecem somente por meio das Conferências Ambientais
envolvendo as escolas de cada Estado.
A Conferência é uma iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação
Ambiental, formado pela Diretoria de Educação Ambiental (DEA) do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) e pela Coordenação- Geral de Educação Ambiental (CGEA) do
Ministério da Educação (MEC). A primeira versão, realizada em 2003, envolveu 15.452
escolas em todo o país, mobilizando 5.658.877 pessoas em 3.461 municípios. O processo
desencadeou o Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas – MEC1 e contribuiu
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para a criação das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vidas nas Escolas – COMVIDAs, dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente (CJs)2 e da Rede da Juventude pelo Meio
Ambiente e Sustentabilidade (REJUMA) (2006, p.10).

O desafio ambiental que surge tanto no espaço urbano quanto rural é enorme
e preocupante, a velha frase “os jovens são o futuro do amanhã” deposita tanto nas
escolas quanto nos jovens a responsabilidade da cura pelos malefícios construídos dia
a dia pela sociedade, como a corrupção, a violência, a solidariedade ou as poluições
ambientais. A resposta a esse convite ao diálogo governamental demonstra um
comprometimento já presente no país, porém de forma ainda muito tímida. Tem-se
como exemplo a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente realizada
em 2009. Foi apontado que das 27 regiões que receberam o material para participar,
somente 50% delas desenvolveram algum trabalho com esse material. Das que
se destacaram no envolvimento das escolas estão os Estados de Ceará, Rondônia e
Tocantins, os demais apresentam menos de 35% da participação.
É inegável o papel da escola nesse processo de construção do conhecimento
sobre os parâmetros necessário sobre a sustentabilidade, porém a realidade fora da
educação formal precisa ser levada em consideração quando se pensa em um currículo
escolar, porque senão a angústia por resultados envolvendo EA continuará se as duas
realidades não convergirem para um mesmo propósito.
Enquanto seres sociais, os profissionais da educação atuam em vários papéis,
ora atuam como coadjuvantes na construção do saber, ora são integrantes da sociedade
e dela participa com todos os seus problemas, fato que reflete a importância de sua
participação das reuniões dos comitês hidrográficos das bacias em que esteja inserido,
em um processo de formação continuada. Em ambos os casos o conhecimento
construído não pode estar desvinculado, mas integradores.
A responsabilidade deve ser compartilhada com a sociedade, pois o amanhã
é muito distante para se discutir problemas como aquecimento global, efeito estufa,
escassez de água potável entre outros intermináveis temas que exigem soluções
urgentes. Falar em sustentabilidade exige falar em mudança de postura, não em
partes, mas como um todo, tanto dentro de uma educação ambiental formal e informal,
como na sociedade civil, com ações comunitárias, políticas públicas, ONGs e órgãos
governamentais.
O desconhecimento da legislação hídrica no Estado (CARAMELLO Et al 2012;
2015), pode ser usado como um indicador de alerta e instigador para o envolvimento
da SEDUC-RO, como atores participativos e mobilizadores, tanto na formação de
professores na rede de ensino, como também atuando como colaboradores técnicopedagógico junto a sociedade civil organizada. Como os usuários hídricos, sociedade
tradicional e povos indígenas da Amazônia.
Mesmo que desafiador, Tozoni-Reis evidencia que é necessário reorientar o
ensino formal e informal, nesse aspecto, para o resgate dos três eixos internacional
da EA propostos no capitulo 36 da Agenda 21. De forma que contemplem as ações
do ensino para o desenvolvimento sustentável, aumento da consciência pública e
promoção do treinamento (TOZONI-REIS, 2004 p.6), que instrumentalize a ação
didática e as práticas de ensino nesta modalidade.
É importante incluir no planejamento da Secretaria ações sobre a divulgação,
discussão e implementação das Leis 9433/1997 e 255/2002 de forma que a sociedade
compreenda que a lei por si só não garante a conservação e preservação dos mananciais.
Mas é por meio das reflexões e debates que se pode contribuir com a formação de um
indivíduo mais comprometido e consciente. E na educação formal propor um currículo
alicerçado no exercício da vivência no ato de pesquisar, produzir e, o contato com o
objeto de pesquisa proporcionar, um constante repensar sobre as ações e o papel de
cada indivíduo como sujeito social.
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Segundo a Agenda 21 da ONU a educação básica tem um papel importante nesse
processo.
O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser
reconhecidos como um processo pelo qual. os seres humanos e as sociedades podem
desenvolver plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na
promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para
abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. Ainda que o ensino básico sirva
de fundamento para o ensino em matéria de ambiente e desenvolvimento, este último
deve ser incorporado como parte essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o
informal são indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham
capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. (Cap.
36.3)

Além do exposto pode-se, ainda, estimular a iniciação cientifica escolar,
oferecendo oficinas de capacitação sobre a legislação, cartografias, foto, interpretação
de imagens de satélites, análise de qualidade hídrica, monitoramento pluvial e
fluvial. E cada escola construir instrumentos que possibilite o envolvimento de toda a
comunidade escolar na educação ambiental de forma a construir uma consciência de
que isso não é apenas responsabilidade daqueles que lecionam geografia, biologia e
estudos regionais, mas de todas as áreas do conhecimento.
A discussão sobre desenvolvimento sustentável deve partir de um diálogo que
para ter qualidade de vida, é preciso ter um ar respirável, uma alimentação despoluída,
uma água potável, um espaço onde o relacionamento com o meio natural é respeitado.
Dentro dessa perspectiva é necessário um novo modelo pedagógico, voltado para uma
educação ambiental informal, que vá até o homem e não o espere nos bancos escolares.
2.2 O Diálogo Ambiental e a Politica de Recursos Hídricos em Rondônia
Toda forma de intervenção no espaço natural, traz impactos que na maioria das
vezes só são percebidos tempos mais tarde, quando analisado por cientistas de diversas
áreas e percebido o nível de comprometimento da sociedade com seu espaço geográfico.
Percebe-se que é importante o diálogo entre as várias áreas do conhecimento, para
compreender as causas das transformações ambientais. Essas percepções a partir de
seus atores inseridos diretamente no espaço em análise são bem vindas para se buscar
a compreensão ainda tão complexa das inter-relações socioambientais.
Nessa trama socioambiental tanto os ambientes urbanos quanto os rurais são
envolvidos como aponta Seabra
Os problemas ambientais urbanos são exponenciais e aparentemente insolúveis, uma
vez que estão diretamente associados à segurança alimentar vinculada à produção rural
e esta, por conseguinte, aos recursos hídricos, cuja gestão envolve a garantia da água
para o consumo humano. O sobre uso das águas superficiais e subterrâneas, associado
aos desmatamentos e o lançamento de resíduos nas calhas fluviais têm comprometido a
qualidade e acelerado o colapso dos estoques hídricos. A pesquisa acadêmica tem alertado
para esse fato apontando soluções para a gestão das águas. (2017, p. 942).

Seabra reporta uma preocupação ainda que contemporânea, também faz parte
do século XIX, quando Marx e Engels já refletiam sobre o perigo da exploração do
meio em busca de fortalecer o capitalismo.
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Quando a sociedade atingir uma formação social superior, a propriedade privada de certos
indivíduos sobre parcelas do globo terrestre parecera tão monstruosa como a propriedade
de um ser humano sobre o outro. Mesmo uma sociedade inteira não é uma proprietária
da Terra, nem uma nação, nem todas as sociedades de uma época reunidas. São apenas
possuidoras, usufrutuárias dela, e como boni patres famílias (bons pais de famílias), tem de
legá-las, melhoradas a gerações futuras.” (MARX apud WALDAMAN, p. 49-50)

A partir de meados dos séculos XX e início do XXI essa exploração dos recursos
naturais teve um aumento considerável, graças ao avanço das descobertas industriais,
tecnológicas e mecanização aplicada à produção. Porém o que parecia inesgotável está
chegando ao fim, várias matérias primas chegaram ao nível de exaurimento. Portanto
é preciso repensar os usos dos recursos naturais e construir um novo modelo de
exploração. A partir dessa demanda é que surge as Conferências Mundiais, como a
Conferência de Estocolmo em 1972 e as que se seguiram.
No caso do Brasil, algumas medidas foram tomadas a partir da década de 80 e,
finalmente, na década de 1990 com realização da Conferência para o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (ECO 92) nasce a necessidade de uma legislação voltada para
as questões ambientais. Desde 1986 e de forma mais contundente na Constituição
Federal editada em outubro de 1988, regulariza que toda atividade que produza danos
ambientais deve arcar com as medidas de mitigação dos impactos e de recuperação
ambiental. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 significou um avanço no
estabelecimento de limites de desenvolvimento que atuam desregradamente no meio
ambiente como um bem de toda população, atribuindo tanto ao Estado quanto a
sociedade civil, novas responsabilidades, no sentido de proteger os ambientes.
O artigo que 225 encabeça as disposições sobre o meio ambiente e o que
considera Desenvolvimento Sustentável afirma que “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo essencialmente
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (C.F. Titulo VIII,
Capitulo VI).
Assim, o termo Desenvolvimento Sustentável é comum em diálogos
estabelecidos por diversos autores, porém Rodrigues (2001) adverte que se não atender
as necessidades atuais, ouvindo as demandas, não se pode pensar nas gerações futuras.
Nesse aspecto a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/99, dispõe
como um de seus objetivos “o incentivo à participação social e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania” (BRASIL,
1999).
Ainda que a legislação pertinente aos recursos hídricos do Estado de Rondônia,
tenha sido criada em 2002, somente uma década depois os espaços de diálogos
integrados e participativos passam a existir oficialmente, por meio da criação de cinco
comitês de bacia hidrográfica (Fig.2).
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Figura 2. Distribuição espacial dos comitês de bacia hidrográfica do Estado de Rondônia

Fonte: http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao/
panorama-dos-estados/ro

A ausência do conhecimento das Leis 9.433/97 e 255/2002 são fatores que
provocam sérias lacunas na participação nesses espaços. Durante uma enquete
realizada na inscrição do IV Simpósio de Recursos Hídricos: Nossas Matas, Nossos
Rios (realizado em agosto de 2018) com 276 respostas, identificou-se que somente
23,4% haviam participado ou ao menos sido convidado para alguma reunião em suas
localidades, para falar a respeito de recursos hídricos.
Esses convites, oriundos em grande parte pela Universidade Federal de
Rondônia – Campus Rolim de Moura; Simpósios de Recursos Hídricos; Comitês da
Bacia do Rio Branco e Colorado e em menor quantidade nas escolas, especificamente,
apareceu duas escolas que desenvolveram algum trabalho sobre a temática o Instituto
Abaitará na disciplina de Recursos Hídricos e a Escola de Ensino Médio em Tempo
Integral Candido Portinari na disciplina de Geografia de Rondônia.
Foi questionado qual o nível de conhecimento que os participantes tinham a
respeito da Legislação Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos. Somente 2,2% dos
participantes alegaram ter um alto conhecimento sobre o tema, 48% baixo, 38% médio e
10% informaram não ter nenhum conhecimento. Considerando que aproximadamente
70% dos participantes, saíram da rede de ensino básico a pouco menos de cinco anos e
a Lei Complementar das Águas de Rondônia já possui 16 anos, observa-se a ausência
da adaptação, da mesma no currículo escolar.
Torna-se um grande desafio para o sistema educacional, em especial a rede
pública, ir além da obrigatoriedade do dia do meio ambiente, dia da água, dia da
árvore, ou atender as demandas dos projetos governamentais que vêm com data préestabelecida para o desenvolvimento de ações que discutam a participação nos debates
sobre a preservação e conservação dos recursos naturais. É necessário pensar ações
para cumprir as metas contidas na Agenda Internacional da Sustentabilidade a partir
das realidades locais como aponta a Base Curricular do Estado de Rondônia:
A forma de pensar e agir sobre os problemas ambientais implica na inter-relação da
ética, da política, da economia, da ciência, da cultura, da tecnologia e da ecologia, para
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uma prática da educação ambiental, voltada para a mudança do comportamento das
comunidades e, até mesmo, para a atuação da escola como agente transformador da cultura
e da conscientização das pessoas para os problemas ambientais. (2013, p.17)

Não basta trabalhar, no ambiente escolar, projetos pontuais e dizer que a
educação básica está comprometida com EA. É preciso um comprometimento maior
da escola, dos funcionários, dos estudantes e da comunidade escolar para que as ideias
se transformem em realidade e provoquem uma mudança no comportamento e na
forma de pensar o homem inserido na natureza.
Pérez-Rodríguez et al. (2017) pontuam sobre a necessidade de que as instituições
de ensino passem por uma transformação como parte de uma mudança social maior. A
capacitação dos indivíduos para que se tornem pessoas informadas e ambientalmente
ativas deve levar a mudanças comportamentais de comunidades inteiras. Nesse viés,
Bacci e Pataca (2008) apontam que o papel dos educadores em geral, é estimular
a transformação e desenvolvimento da visão crítica nos educandos, bem como
proporcionar a integração dos aspectos ambientais em todos os campos do ensino,
uma preocupação presente nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.
Ademais, a Resolução n° 02/12, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação Ambiental, dispõe que os professores devem receber formação
complementar, independentemente da área de formação, de forma a capacitá-los com o
propósito de atender aos objetivos da educação ambiental (BRASIL, 2012). Entretanto,
as 20 metas da década (2014-2024), comtempladas pelo Plano Nacional de Educação,
não envolveram essa temática em sua pauta (BRASIL, 2014).
Portanto, é preciso criar dentro do currículo escolar mecanismos que possibilitem
ao jovem uma formação integral, que o ajude a entender e criar uma consciência holística
de sua participação na construção de uma sociedade que compreenda a importância
de se explorar a natureza de forma resiliente, justa e racional. Somente, assim, poderá
pensar na garantia daquilo que se encontra no artigo dois, parágrafo segundo da Lei
9.433/97 e Lei Complementar de RO 255/2002.
2.3 Educação Ambiental como instrumento de transformação da paisagem através
de múltiplos atores (as)
Acredita-se que por meio do conhecimento sobre os efeitos antrópicos e o meio
natural é que se podem traçar metas para construir uma sociedade desenvolvida
dentro de parâmetros ambientais aceitáveis para a capacidade de desenvolvimento do
Planeta. E, principalmente, uma sociedade participativa. Segundo Freire
O homem não pode participar ativamente na sociedade, na transformação da realidade
e da sua própria capacidade para o transformar. [...] ninguém luta contra forças que não
entende, cuja importância não meça, cujas formas e contornos discirnas, [...]a realidade não
pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e que ele o pode
fazer. (1997, p. 48)

Partindo desse princípio, é importante fazer uma alerta para a emergência de
se convocar a sociedade para participar da construção ou reconstrução de espaços
que se encontram defasada ou sem nenhuma informação. Uma mudança imposta,
dificilmente se autossustentará, razão que amplia a necessidade da SEDUC-RO/
Rondônia, ir além dos bancos escolares e atuar também na educação informal. A
interdisciplinaridade das reflexões ambientais acontece de forma não intencional e
esporádica, o que diminui sua eficácia e não permite alcançar os resultados que se
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espera de uma educação ambiental. Para tornar realidade o que se aponta em lei,
é preciso que a Secretaria de Estado da Educação insira em seu currículo as bacias
hidrográficas e com ela a participação de professores de seu quadro, lotados em sala
de aula nos diálogos dos comitês de bacia hidrográfica.
Tonso (2013), Bacci e Pataca (2008) frisam a importância da educação ambiental
para a transformação da relação entre a comunidade e os recursos hídricos, que
na maioria das vezes são vistos puramente como recurso comercial ou de uso nas
atividades cotidianas, não obstante ao seu papel principal de manutenção do
ecossistema. A racionalização do que está acontecendo a sua volta, tomando como
base as bacias hidrográficas locais, pode fazer com que o indivíduo se concretize como
parte integrante e modificador do ambiente em que está inserido. Conforme Berlinck
et al. (2003) esse processo de instrumentalização social é essencial para estimular a
autonomia das decisões das comunidades.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática ambiental englobando ações sustentáveis se faz presente na vida
escolar desde as séries iniciais, restrita apenas às reflexões teóricas. O currículo escolar
abrange a questão ambiental de forma superficial, aliado à despreocupação popular
com os recursos naturais, decorrente da falsa impressão de que há abundância em
Rondônia, especificamente das águas. Faz-se necessário repensar como a Educação
Ambiental é desenvolvida pelas escolas e de que forma a sensibilização da população
pode ser mais eficiente.
Assim, o papel da SEDUC/RO se torna essencial para uma efetiva educação
ambiental escolar no Estado, que deverá proporcionar frutos para uma gestão integrada
dos recursos naturais, visto que esta é de responsabilidade de todos, sociedade,
entidades civis, órgãos governamentais, dentre outros. Para implantar as diretrizes
internacionais de sustentabilidade, é necessário que se tenha uma gestão participativa
e integrada.
A SEDUC/RO não pode se manter indiferente a essa tarefa de refletir sobre
a inserção de politicas publicas, legislações que refletem diretamente na qualidade
do ambiente do espaço vivido (FREMONT, 1980). Outro elemento importante é
entender as atividades realizadas por meio da perspectiva da Educação Ambiental
como espaço de mediação (interativas) e referência por meio da qual os indivíduos
podem compreender as relações e a construção de valores individuais ou coletivos
para a formação da consciência ambiental e social. Na prática a escola brasileira, no
modelo como está definida, tem apenas a preocupação de oferecer um conhecimento
apenas instrumental para atender às exigências do mercado de trabalho e é deixado
de lado o ensino que favoreça a compreensão e desenvolvimento de outros saberes
fundamentais para a manutenção da vida e a sobrevivência do planeta.
Portanto, há necessidade de criar instrumentos que contribuam na aquisição e
interpretação das informações em todos os âmbitos da educação. É preciso envolver
o Estado (como gestor da política pública educacional e ambiental) e o cidadão como
agente ativo para obtenção de resultados duradouros em relação à manutenção das
reservas existentes ou na reconstrução das paisagens degradadas.
É importante nesse processo a formação de um sujeito que se sinta motivado
e participe diretamente na construção do projeto de uma sociedade que apresente
alternativas de manutenção e preservação dos recursos naturais. Dessa forma ele o
valoriza e tem uma compreensão muito maior quanto à sua participação, de forma
mais comprometida e influenciadora de outras pessoas, como familiares e amigos. Um
sujeito multiplicador de boas práticas no enfrentamento da discussão ambiental, em
suas respectivas localidades, seja na cidade ou no campo.
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A escola, como unidade do aprender fazer, uma vez capacitada e comprometida
com as causas locais, contribuirá para o “diálogo hídrico”, no contexto da bacia
hidrográfica onde está inserida, levando a comunidade escolar a reconhecer seu
pertencimento dentro dos comitês de gestão dos recursos hídricos e enfrentamentos
para uma gestão adequada dos recursos naturais. Assim, a escola deve ir além do
papel tradicional e se auto- reconhecer como espaços (possíveis) de mudanças neste
país.
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USO DO CÍRCULO DE BANANEIRAS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUAS
CINZAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO – CE
Beatriz Lopes e Figueredo1
Helenamara Fonseca Sobrinho de Oliveira1

Eixo 5: Tecnologias sociais na gestão das águas
1 INTRODUÇÃO
O saneamento básico é um dos principais indicadores da qualidade de vida e
desenvolvimento econômico e social de uma cidade. Neste aspecto, todas os esponsáveis nas esferas públicas estão envolvidos, através do desenvolvimento de ações
voltadas ao bem-estar da população e do meio ambiente (PINHEIRO, 2008).
O acesso ao sistema de saneamento básico é uma forma de utilizar mecanismos
que garantam a saúde e a intervenção no ambiente, através das dimensões física,
social, econômica e cultural. Esses serviços permitem erradicar doenças por meio
de ações integradas que combatem suas causas e determinantes, garantindo assim o
atendimento da qualidade de vida (SOUZA, 2007).
O Brasil ainda carece no cumprimento e garantia do saneamento básico para
a população. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (2014), apenas 53%
da população brasileira tem acesso à rede geral de esgoto. A garantia desse serviço
evita problemáticas urbanas e ambientais, visto que problemas de saúde pública são
crescentes na ausência desses serviços, além da poluição ambiental decorrente. Dos
esgotos gerados no Brasil apenas 20% são tratados, implicando que 80% são direcionados a rios, lagos, mares e mananciais, além disso, um em cada três brasileiros têm
acesso à coleta e tratamento de esgoto conjuntamente (OLIVEIRA et al., 2015).
De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), 116
municípios não dispunham de serviços de abastecimento de água, estando, em sua
maioria, localizados nas regiões Norte e Nordeste. O Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS, no ano base de 2015, determinou que no Nordeste apenas
24,7% da população possuía atendimento total com rede de esgoto, sendo apenas
32,1% submetido a tratamento. Esses dados de áreas de serviços atendidas se referem
aos prestadores formais, que no geral estão localizados nas áreas urbanas, ou seja, a
área rural se encontra parcialmente ou não atendida, sendo ainda mais precária sua
situação (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018; BRASIL, 2015).
Além dos problemas de acesso aos serviços de saneamento, a região semiárida
brasileira enfrenta problemas de escassez de águas, devido suas condições climáticas
marcantes, através de precipitações pluviométricas irregulares e altas temperaturas
durante maior parte do ano (SOUZA et al., 2016). Logo, deve haver a busca por
tecnologias alternativas que sejam eficientes e possam ser utilizadas para a garantia da
disponibilidade de água com boa qualidade.
Os serviços de saneamento básico possuem inegável importância na prevenção
de doenças e na preservação do meio ambiente. Logo, é indiscutível a necessidade de
criação de meios que garantam a implementação e acessibilidade de saneamento para
toda a população, sendo isto visualizado na universalização dos serviços, princípio da
Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007).
1
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Dessa forma, a partir de alternativas eficientes é possível garantir a acessibilidade
e qualidade dos serviços de saneamento básico para comunidades rurais. O círculo
de bananeiras prevê a garantia do tratamento de águas cinzas como uma tecnologia
social, que seja sustentável, de baixo custo e fácil manutenção (FIGUEIREDO; SANTOS;
TONETTI, 2018).
Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo a implantação de
um sistema de tratamento de esgoto constituído por círculo de bananeiras em uma
residência da zona rural do município de Piquet Carneiro – Ceará, buscando minimizar
a disposição de efluentes não tratados no ambiente.
2 METODOLOGIA
2.1 Descrição da área de Estudo
Localizado a 255 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará, o município de
Piquet Carneiro integra a Mesorregião dos Sertões Cearenses e a Microrregião do
Sertão de Senador Pompeu (Mapa 1). Ocupa uma área de 587,89 Km², equivalente
a 0,40% da superfície estadual, limitando-se ao norte com os municípios de Senador
Pompeu e Mombaça, ao sul com o município de Acopiara, a leste com os municípios
de Deputado Irapuan Pinheiro e Senador Pompeu e a oeste com Mombaça e Acopiara
(IPECE, 2017).
Figura 1- Localização geográfica de Piquet Carneiro no contexto Cearense

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A maior parte do território faz parte das depressões sertanejas com maciços
residuais, onde predominam os solos litólicos, planossolo solódico e podzólico
vermelho-amarelo e vegetação do tipo caatinga arbustiva densa, caatinga arbustiva
aberta e floresta caducifólia espinhosa. Os solos são poucos profundos em sua maior
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parte e tem como principal características encharcar na estação chuvosa e ressecar
facilmente nos períodos de estiagem. Os lençóis de água são geralmente salinizados
devido às características geológicas da região (IBGE, 2010).
O Município possui um PIB de 51.314, com PIB Per Capita de 3.274. Tem sua
economia baseada na atividade de agropecuária, indústria e serviços. Piquet Carneiro
conta com uma população total estimada em 15.467 habitantes, sendo que 51,90%
(8.027) deste contingente situado na chamada zona rural do município e 48,10% (7.440)
na sede municipal (Figura 1). Ainda segundo esta pesquisa, a taxa de crescimento
anual, e de 1,65% (IBGE, 2010).
Em Piquet Carneiro, cerca de 2.434 domicílios são atendidos pela coleta
sistemática de resíduos sólidos e a sede municipal em sua totalidade, é atendida pela
coleta seletiva de resíduos. No município, a taxa de cobertura d’água atinge cerca de
99,59% da população urbana. No entanto, não existem serviços referentes à coleta e
tratamento de esgotos (Tabela 1). Cerca de 200 domicílios possuem fossas sépticas,
enquanto 3.703 possuem outros tipos de esgotamento sanitário. Dos 4.437 domicílios
do muicípio, 502 não possuem banheiros (IPECE, 2017).
Tabela 1 – Distribuição de serviços relacionados ao saneamento no município de Piquet
Carneiro, 2016.
Discriminação do Serviço
Taxa de cobertura d’água urbana

Município
99,59%

Estado
91,76%

Taxa de cobertura urbana do esgotamento sanitário

-

38,57%

Domicílios atendidos pela coleta de resíduos sólidos

2.434

1.781.993

Fonte: IPECE (2017). Adaptado pela autora (2019).

O sistema de círculo de bananeiras foi implantado na comunidade Cajazeiras
do município de Piquet Careiro - CE. Esta possui cerca de dez residências, distando 4
km do centro da cidade, o principal acesso é feito por estradas de terra. A locomoção
da população até a sede municipal é realizada por transporte privado ou a pé.
Na área existe rede elétrica com muitas limitações sendo utilizadas na maioria
das vezes lanternas e velas para iluminação das residências. A forma de subsistência
das famílias é a agricultura, criação de animais e empregos em outras localidades.
2.2 Procedimento metodológico
Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa foram baseados na
compreensão das singularidades da comunidade rural do município de Piquet Carneiro
– CE e aplicação de metodologia participativa. Para isto, a pesquisa foi desenvolvida
em três etapas: a primeira corresponde à leitura e obtenção de material bibliográfico e
documental; a segunda é referente ao desenvolvimento de ações de sensibilização com
os moradores, que possibilitaram a promoção de conhecimento, habilidades e atitudes
voltadas para a preservação do meio ambiente; e, por fim, a implantação do círculo de
bananeiras na residência.
Em um primeiro momento, realizou-se um levantamento bibliográfico
fundamentado na leitura de livros e estudos científicos que possuem temas
relacionados. Após a pesquisa técnica para a fundamentação teórica, foram realizadas
visitas aos órgãos competentes como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, cujo objetivo foi obter informações e dados
relevantes sobre a área de estudo. Nos encontros realizados com os gestores dos

1475

órgãos acimas citados, foi possível a compreensão das ações executadas, a obtenção de
dados específicos dos projetos e o conhecimento da situação do saneamento básico do
município.
As visitas na comunidade ocorreram de fevereiro a maio de 2019, quando
foi permitido analisar e identificar o cenário ambiental e social do local, realizando
observações, descrições e o registro por meio de câmeras fotográficas dos problemas e
impactos ambientais constatados.
A primeira visita possibilitou o contato direto e a apresentação da pesquisa
a família que recebeu o projeto. Posteriormente, foram realizados encontros que
objetivaram a sensibilização diante dos problemas e impactos causados pela disposição
inadequada do esgoto. Além disso, a construção do círculo de bananeiras proporcionou
o esclarecimento de questões sobre o saneamento ambiental ecológico. Nesses
momentos de diálogos foi proposto um planejamento participativo transdisciplinar,
para a construção de soluções de modo coletivo, possibilitado a formação de moradores
como multiplicadores das ações empreendidas, visto a proximidade deles com o
restante da comunidade.
Para a implantação do círculo de bananeiras foi necessário o uso de equipamentos
como: chibanca, enxada, pá, facão, canos de PVC, além de madeiras velhas, materiais
lenhosos, palhas de coco e folhas secas. Os custos com materiais foram mínimos e a
família da residência arcou com todos os gastos.
3 DESENVOLVIMENTO
A população da comunidade Cajazeiras é abastecida por dois poços profundos e
águas oriundas de açudes privados, não tendo acesso à água distribuída pela CAGECE.
Não existe coleta sistemática dos resíduos sólidos e a principal forma de disposição
é a queima. A falta de saneamento faz com que a população descarte os resíduos
líquidos de forma inadequada. Assim, o esgoto das residências possui destinações
diferenciadas, as águas negras são encaminhadas para fossas rudimentares e as águas
cinzas são dispostas a céu aberto.
Buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas dessa comunidade e
o tratamento adequado dos esgotos do local foi efetivado um trabalho, no sentido
de promover melhorias na qualidade das águas subterrâneas, do solo da área e do
ambiente como um todo (SOUSA; PASSAS, 2014).
Na residência selecionada para a construção de círculos de bananeiras, o esgoto
oriundo das pias de lavar louça e de lavar roupas cai diretamente na calçada da
residência através de uma tubulação curta existente (Figura 2). Ao escoar, o esgoto
cria uma camada de lodo no local. Os animais presentes no quintal se alimentam dos
restos de alimentos que descem pela tubulação. Esse tipo de disposição possibilita
a deterioração da qualidade da água e do solo, a contaminação do lençol freático, e
consequentemente o aparecimento de microrganismos indesejáveis, que provocam a
proliferação de doenças prejudiciais à saúde dos moradores.
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Figura 2 - (A) e (B) Disposição do esgoto da residência antes da implantação do sistema.
A)

B)

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Para a efetivação da construção do círculo de bananeiras, após a escolha do
local, o trabalho foi iniciado com a escavação do buraco no solo, com cerca de 1,0 m de
diâmetro e 0,80m de profundidade (Figura 3). A terra retirada do buraco foi utilizada
para fazer uma borda que tinha de 15 a 20 cm de altura, capaz de conter um possível
transbordo do esgoto.
Foi utilizado uma tubulação de dez metros para fazer a ligação das águas cinzas
da residência até o buraco. Antes da instalação do cano, foi feito uma pequena vala
para que o mesmo pudesse ser inserido e posteriormente recoberto com terra, a fim de
evitar danos que possam ser provocados pelos moradores ou animais que transitam
pela área (Figura 4).
Figura 3 - Abertura de um círculo no solo.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Figura 4 – Ligação de águas cinzas da residência com abertura da vala (A),
posicionamento do cano (B) e aterramento do cano (C).
A)

B)

C)

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A construção do círculo foi realizada com a ajuda dos moradores da residência
em um dia, com duração de três horas de serviço. O buraco foi preenchido com troncos
curtos e grossos no fundo e completado com galhos finos e folhas coqueiro. Após essa
etapa, as bananeiras foram plantadas ao redor do círculo.
As orientações sobre a manutenção do sistema foram repassadas para os donos
da residência e deve ser realizada sempre que material depositado no buraco esteja
se decompondo. Assim, este material deverá ser retirado e reposto como no início da
implantação do círculo.
Figura 5 - Cobertura do círculo com palhas de bananeira e galhos.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Em uma visita sucedida na residência após a implantação do círculo de
bananeiras, obtivemos um resultado positivo. Foi observado a redução do número
de insetos e o mau cheiro provocado pela água parada no quintal, além disso, aquele
aspecto sujo já não existia mais (Figura 6). O solo não possui umidade como antes
e as águas cinzas estavam realmente tendo um destino ambientalmente correto. O
círculo de bananeiras está funcionado de forma adequada e vê um reconhecimento
dos moradores da residência sobre a importância dessa técnica e dos benefícios e
melhorias alcançadas.
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Figura 6 - Aspecto do quintal após a implantação do círculo de bananeiras.

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da análise realizada foi possível observar a situação da comunidade
rural de Cajazeiras do município de Piquet Carneiro, quanto à coleta, o tratamento e
a disposição dos resíduos líquidos domiciliares, com o entendimento da problemática
que está sendo enfrentada pela população nas dimensões da sustentabilidade urbana,
socioambiental e financeira.
O projeto foi de fácil implantação, baixo custo e fácil manutenção. Os moradores
tiveram uma participação efetiva e fundamental para a aplicação do método. Além
disso, observou-se que os projetos quando implantados contribuem positivamente para
a preservação do meio ambiente, a qualidade e o bem-estar de todos, e adequadamente
associáveis a ações de educação ambiental alcançam o esclarecimento e à mudança de
hábitos da população local.
A partir da implantação do círculo de bananeiras foi possível minimizar a
disposição dos efluentes não tratados no meio ambiente, minimizado os impactos
ambientais e promovendo a melhoria de qualidade de vida dos residentes da casa
selecionada. Assim, conclui-se que as tecnologias sociais, nesse caso o círculo de
bananeira, foi capaz de promover a inclusão social, viabilizando a busca por alternativas
para o uso dos bens naturais, respeitando os direitos do meio ambiente e da população.
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COMUNIDADE DE ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ: ESTRUTURA,
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Eixo: 5-Tecnologias sociais na gestão das águas
1 INTRODUÇÃO
Os desafios de caracterizar a identidade de um território na região amazônica
vão além do mistério de sua exuberante beleza natural, envolve explorar vivências
em territórios pouco conhecido habitados por um modo de vida peculiar, e por uma
dinâmica de turismo de pesca, gerando empregos temporários e proporcionando
novas reflexões a seus moradores sobre as dinâmicas de uso, ocupação temporária e
definitiva por atores endógenos e exógenos a própria região.
A Região Amazônica é reconhecida por sua grande biodiversidade, com vasta
disponibilidade de recursos da natureza, especialmente no que diz respeito a recursos
hídricos. Isso se deve a uma densa rede de drenagem entrecortando uma vasta região
geográfica com rios, lagos e igarapés com grande variabilidade tanto na extensão,
quanto na largura dos rios, bem como no volume de água por eles transportado (MMA,
2006).
Rondônia com uma área física de 237.591 km² é um dos Estados do Brasil
pertencentes à região Amazônica. Seus municípios são cercados, em sua grande
maioria, pela natureza em algumas regiões ainda conservada, além de uma ampla área
hídrica que formam sete bacias hidrográficas (Stachiw, 2017) contribuindo, de maneira
geral, com a grande bacia hidrográfica do rio Amazonas.
A exemplo da região denominada Vale do Guaporé, que atrai o turismo de pesca
esportiva e navegação pelo rio Guaporé (Rondônia, 2009). Um importante rio divisor
internacional entre Brasil e República Boliviana, estando à porção oeste de Rondônia
banhada por águas do Guaporé nas quais desaguam os afluentes de importantes rios
como o: Mequéns, São Francisco, Rio Branco e Colorado entre outros.
1
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Contudo, pouco se tem informação a respeito dos povos que habitam suas
fronteiras, que são impactados direto ou indiretamente pelo turismo e pela crescente
migração em franco processo. Neste contexto essa pesquisa em sua escala de analise
aborda na região do Vale do Guaporé o distrito de Rolim de Moura do Guaporé,
reconhecido nacionalmente e internacionalmente por ser um lugar de ecoturismo onde
habitam desde os primórdios diversas etnias (Rondônia, 2009). Inserida territorialmente
ao município de Alta Floresta d’Oeste – RO.
A própria história de ocupação da região Amazônica, possui o vale do Guaporé
e seus povos como pioneiros, datada de 1734 a descoberta do ouro no rio Guaporé e
expedição para a região (Cruz, 2013), antes mesmo de o território pertencer à Coroa
portuguesa. Contudo, são escassas as informações disponíveis e de fácil acessado que
revele sobre as distintas comunidades que surgiram nessa região, sendo ainda mais
escassos dados a respeito da comunidade de Rolim de Moura do Guaporé.
Atualmente essas comunidades buscam emitir suas vozes e apresentar os
desafios que enfrentam. Dentre eles, a pesquisa foi movida por uma demanda da
comunidade preocupada com o destino dos resíduos sólidos e com a qualidade da
água. Para uma leitura dessa realidade se faz necessário compreender a estrutura do
território da comunidade, sua dinâmica econômica e composição populacional.
No momento em que políticas ambientais voltadas a gestão de recursos hídricos
estão se concretizando no Estado de Rondônia, através da implantação de comitês de
bacia hidrográficos, ouvir os atores que estão vinculados ou não a esses comitês e
compreender suas demandas, pode ser um indicador para uma gestão de recursos
hídricos a nível Estadual mais eficiente.
Sobre esse prisma, a presente pesquisa objetivou, detectar na identidade desse
território fluvial o uso e ocupação do solo, sua composição social e a percepção dos
moradores sobre as principais necessidades de sua comunidade contemporaneamente.
Contando com uma metodologia de obtenção de dados mistos foi possível identificar
que, ainda que seja uma comunidade multiétnica o uso da pecuária é uma das
atividades que mais prevalece na ocupação do solo seguida pelo turismo. Constam
no seu núcleo populacional etnias afro descentes, indígenas, herdeiros ou soldados
da borracha diretamente, bem como migrantes da região sudeste e sul do Brasil. Entre
os principais problemas apontados pela população destacam-se os resíduos sólidos e
a suspeita da ausência da qualidade da água que utilizam. A comunidade indígena
indica a ausência de uma escola para atender seus costumes como essencial (COTA et
al, 2019).
Os dados apresentados buscam instrumentalizar ao poder público nas
esferas competentes e ao comitê de bacia hidrográfica do Rio Branco e Colorado na
construção de diretrizes para um cenário mais inclusivo das políticas ambientais e de
desenvolvimento da comunidade em estudo a partir de um planejamento participativo.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e Métodos
Evidenciar dados, resgatar fontes e dialogar com os atores de uma comunidade
exige um olhar vivenciado, neste âmbito os investigadores figurados no presente
artigo, realizaram uma expedição de três dias a Rolim de Moura do Guaporé. O
processo metabólico de um território pode ser observado através da organização de
um espaço em sua estrutura cultural, de uso e ocupação do solo e da percepção de seus
moradores sobre essa dinâmica e outras que moldam o ambiente, porém por razões
endógenas a ele (MOLINA e TOLEDO, 2011).
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O estudo em epígrafe, metodologicamente, buscou evidenciar as características
socioambientais da comunidade e direcionou a realização do mapeamento de um
escasso material disponível virtualmente. Com análises de documentos e informações
públicas do distrito de Rolim de Moura do Guaporé, avaliados como conteúdo
disponível, a expedição se subsidiou para o trabalho de campo onde pode qualificar as
informações e torna-la disponível.
A percepção de atores da comunidade foi obtida por meio da aplicação da
entrevista semiestruturada há 29 residências dos moradores da comunidade de Rolim
de Moura do Guaporé, considerando que a comunidade conta com aproximadamente
50 residências de acordo com os colaboradores da pesquisa, visto que muitos são
usados somente em períodos da liberação de pesca. A escolha dos entrevistados foi
aleatória levando em consideração se o morador estava em sua residência e se aceitava
fazer parte da pesquisa assinando o documento de livre consentimento. Foram
considerados aspectos: migratórios, econômicos, tempo de ocupação na ilha, grupo
étnico a qual pertence. Todos os dados foram tratados qualitativamente através da
estatística descritiva.
A estrutura da organização do uso e ocupação do território foi obtida através da
coleta de coordenadas geográficas e posterior confecção de mapas temáticos, nos quais
foram utilizados técnicas do geoprocessamento, produtos do sensoriamento remoto
como também os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). A figura 1 demonstra
o fluxograma da metodologia aplicada para a elaboração dos mapas fazendo-se o uso
das imagens de satélite.
Figura 1. Fluxograma da metodologia do geoprocessamento.

Fonte: Adaptado de Gonzalez e Woods (2000).

A aquisição das imagens de satélites foi realizada a partir do catálogo de
imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sendo capturados pelo
satélite CBERS – 4, sensores PAN 10 e PAN 5. As imagens utilizadas correspondem a
órbita 173 ponto 115 (L4) capturada no dia 28 de agosto de 2018.
O contato com o território, sua gente e as múltiplas culturas que trazem distintas
percepções, foi essencial para que a proposta metodológica fosse desenhada. Sendo
apresentada em nível de duas escalas de aproximação espacial: a primeira envolve o
município de Alta Floresta e a segunda envolve o distrito da comunidade de Rolim de
Moura do Guaporé.
2.1.1 Alta Floresta D’Oeste
A escala de gestão territorial - Alta Floresta D´ Oeste:
O município de Alta Floresta D´Oeste, com uma área territorial de 7.067,025
Km2 pertence ao Estado de Rondônia. Localizado na Região Norte do Brasil, teve sua
origem marcada pela migração incentivada pelas políticas públicas nacional, que
ao desconsiderar os povos que aqui viviam, justificavam a necessidade de ocupar
demograficamente uma região vazia (Amaral, 2004).
Com a riqueza de recursos naturais da região conhecida como Vale do Guaporé,
o fluxo migratório promoveu uma rápida majoração do pequeno núcleo populacional
que se transformou em um distinto polo da agricultura e do comércio. Essa demanda
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exigiu uma organização que elevou o pequeno distrito para categoria de município
(IBGE, 2018).
Com 25 aldeias indígenas nas áreas da Reserva Indígena Rio Branco e Terra
Indígena Massaco (PMAFO, 20183) e grande área de floresta, especialmente em suas
áreas não urbanizadas, ou seja, regiões que ainda mantém preservado o bioma da
floresta amazônica e contribui para a manutenção do ecossistema que pertence à região
tropical da Amazônia Legal, sua realidade “verde” é atribuída as áreas protegidas
como a Resex Pedras Negras, Parque Estadual Corumbiara, Unidade de Conservação
do Rio Mequéns e Terras Indígenas. O desmatamento do município em áreas que
não estão inseridas como protegidas encontrava-se acima de 60% desmatada em 2014
(CARAMELLO, 2016).
O município em epígrafe pertence à Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e
Colorado (CBH-RBC-RO). Na proposta de criação da unidade de gestão hídrica do
Rio Branco e Colorado não consta a sub bacia hidrográfica do rio Mequéns, ainda que
esse território hídrico esteja sob a jurisdição do município de Alta Floresta do Oeste, as
delimitações hidrográficas seguem outros princípios como a estrutura geomorfológica
que tem influência direta sobre a vazão dos afluentes.
Contudo, o Vale do Guaporé possui uma dinâmica hidrológica que unifica
durante o período chuvoso alguns territórios hidrográficos formando o pantanal
amazônico, que é o que acontece, de acordo com Caramello (2016), com a bacia do Rio
Mequéns que se une com as bacias do Colorado e Rio Branco formando uma grande
bacia hidrográfica em sua área de menor altitude que forma o que empiricamente é
conhecido como o Alagadão, unindo as três bacias supracitadas. Esse fato precisa ser
melhor investigado e pode ser viável agregar a Bacia do Mequéns a unidade de Gestão
do Comitê do Rio Branco e Colorado.
2.1.2 A escala do distrito da Comunidade de Rolim de Moura do Guaporé
A caracterização e localização:
O distrito de Rolim de Moura do Guaporé, no popular Porto Rolim, é um dos
povoados mais antigos do Vale do Guaporé. Em busca da exploração comercial das
riquezas naturais da região, esse distrito recebeu pessoas de diversos lugares que aos
poucos se estabeleceram e formaram uma comunidade diversificada etnicamente
(SILVA, 2015). Assim, Rolim de Moura do Guaporé é uma comunidade que fica entre
o Parque Estadual de Corumbiara, onde o acessado se dá somente por vias fluviais ou
aéreas (Nunes, 2016) e a Reserva Extrativista Pedras Negras, comunidade oficialmente
reconhecida como remanescentes de Quilombolas. Ainda que nascido primeiro, o
Distrito de Rolim de Moura do Guaporé pertence territorialmente ao município de
Alta Floresta d’Oeste e está localizado as Margens do rio Mequéns, afluente do rio
Guaporé (Figura 2).

3

http://www.altaflorestadoeste.ro.gov.br/a-cidade/historia/
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Figura 2. Mapa de localização do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé.

Fonte: (Cota et al, 2019). Elaborado por Mayk da Silva Sales com base em IBGE (2019b), para o presente
estudo.

O transporte fluvial é, se não o único, o principal uso dos atores hidrográficos que
vivem na comunidade e nas margens do Mequéns (Figura 3).
Figura 3. Principal meio de transporte dos moradores que vivem as margens do Rio
Mequéns.

Fonte: Acervo da expedição de 2018.

Sendo uma ilha fluvial, Rolim de Moura do Guaporé está contornada por um
complexo hídrico composto pelo corpo hidrológico de curso natural (rio Mequéns)
que tributa o rio Guaporé e por um grande alagado formado pelo acúmulo de águas
subterrâneas que extrapolam o limite do solo pelo seu nível de saturação, impedindo
qualquer possibilidade de acesso pela região norte, noroeste e nordeste da ilha,
conforme demonstra a figura 4, parte denominada como pantanal rondoniense,
fazendo fronteira com a Bolívia (NUNES, 2016).
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Figura 4. Mapa da ínsula do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé.

Fonte: Elaborado por Mayk da Silva Sales com base em IBGE (2019b), para o presente estudo.

Rolim de Moura do Guaporé foi criado pela Lei municipal n° 687 de 29 de junho
de 2004 da Prefeitura Municipal de alta Floresta d’Oeste (Silva, 2015). Tendo como
referência a capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, o acesso ao Distrito de Rolim
de Moura do Guaporé é pela BR 364 com um total aproximado 500 km acessando
outras rodovias estaduais até as margens do rio Mequéns, onde fica o porto e o
estacionamento para os veículos (Rondônia, 2009, p. 38;40).
Faz mister salientar que, utilizando dados mais específicos extraídos da
ferramenta de geoprocessamento no manuseio do Sistema de Informações Geográficas
(SIGs), a distância mais aproximada do Porto Rolim (Coordenadas: O 62°14’8,638”
/S 13°2’38,079”), onde fica o estacionamento de veículos e o ponto de embarque para
o tráfego fluvial sobre o rio Mequéns, até o distrito de Rolim de Moura do Guaporé
(Coordenadas: O 62°16’27,799” /S 13°4’58,253”) é de 8,51 Km. Essa distância permite
uma variação no tempo de navegação, dependendo do período do ano que determina
o volume de água do rio, e do tipo de embarcação utilizada.
O uso e ocupação da comunidade, a composição e percepção de seus atores hidrográficos:
Em todo percurso até chegar ao Distrito de Rolim de Moura do Guaporé se
apresenta regiões de Floresta Ombrófila Aberta (Floresta de Transição); de Floresta
Ombrófila Densa (Floresta Amazônica); de Floresta Estacional Semidecidual (Mata
Semicaducifólia); de Savana (Cerrados/Campos); e de Áreas das Formações Pioneiras
de Influência Fluvial (Vegetação Aluvial), inclusive nas adjacências do Distrito há
predomínio de vegetação aluvial e floresta ombrófila.
O Plano de manejo do parque estadual de Corumbiarana edição do ano de
2009 registrou 123 famílias na comunidade, com uma população aproximada de 500
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pessoas. O mesmo plano destacou que a composição da população de Rolim de Moura
do Guaporé “inclui moradores tradicionais, ribeirinhos, remanescentes quilombolas,
antigos seringueiros, indígenas e outras pessoas que vieram de fora, como paulistas,
mineiros, paranaenses, etc.” (RONDÔNIA, 2009, p. 499).
Silva (2015) afirma: “De acordo com a oralidade da Cacique Valda Wajuru,
vivem na ilha cerca de 1.200 (mil e duzentas) pessoas. A formação da população da
ilha pode ser considerada multiétnica, [...].” (SILVA, 2015, p. 36). Silva (2015) disserta
que: “Segundo dados da prefeitura de Alta Floresta do Oeste/RO, a ilha de Rolim de
Moura do Guaporé possui uma dimensão territorial aproximadamente de cerca de
1500 hectares” (SILVA, 2015, p. 31).
Contudo é notório que a população de Rolim de Moura do Guaporé está
crescendo, e que há uma expansão do território urbano, diminuindo a área de floresta
da ilha (Figura 5) e que o número de habitantes é maior que os registros elencados.
No ensejo este trabalho registra informações de moradores da ilha que verbalizam ter
mais de 1.000 habitantes em todo Distrito de Rolim de Moura do Guaporé.
Trata-se de uma comunidade de composição étnica mista, contendo
representatividade da estrutura populacional da região Amazônica. Nunes (2016)
informa que em razão de o distrito ser constituído pelos remanescentes de quilombolas
o “Distrito de Rolim de Moura do Guaporé foi certificado em 20 de janeiro de 2006,
como remanescente de quilombolas, pelo Processo nº 01420.002954/2005-91” (NUNES,
2016, p. 32).
Nunes (2016) completa que a comunidade é composta também, por indígenas
da etnia Wajuru, por descendentes de bolivianos e pessoas que vieram atraídas pelo
turismo de pesca do local (Nunes, 2016) e são moradores sazonais. Fator que justifica
a presença de um grande número de residências fechadas no período da expedição,
quando o período de pesca havia sido fechado.
2.2 Resultado e Discussões
Foram ao todo entrevistados 29 atores locais, sendo 59% do sexo masculino
e 41% do sexo feminino, ao questionarmos sobre a que grupo faziam parte, surge 8
categorias, com predomínio de quilombolas com 42% seguidos de indígenas 15%
(Figura 5), desses 66% alegam ser originários da própria região norte, sendo os demais
oriundos da região sul e centro-oeste, 14% optaram em não informar.
Figura 5. Percepção de que grupo pertence e tempo de moradia na comunidade.

Fonte: Entrevistas realizada na comunidade de Rolim de Moura do Guaporé com 29 colaboradores em
novembro de 2018.

O turismo em Rolim de Moura do Guaporé é um dos principais fomentos de
renda da população que vive do turismo da pesca esportiva. “Um dos três principais
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roteiros promovidos de Rondônia é o da pesca esportiva na comunidade de Rolim de
Moura de Guaporé, por onde passam dois dos principais rios do Estado - Guaporé e
Mequéns” (RONDÔNIA, 2009, p. 473).
Figura 6. Fonte de renda na comunidade de Rolim de Moura do Guaporé.

Fonte: Entrevistas realizadas na comunidade de Rolim de Moura do Guaporé
com 29 colaboradores em novembro de 2018.

A renda média da comunidade (Figura 6) predomina salários de 1-2 salários
mínimos atingindo 83% dos entrevistados, a variação de 2-4 salários mínimos alcança
14% dos entrevistados, sendo estes proprietários de comercio como pousada e um barmercado. Funcionário público foi o maior percentual responsável pela renda entre os
entrevistados com 48%.
Figura 7. Mapa de uso e ocupação do solo da Comunidade de Rolim de Moura do
Guaporé.

Fonte: Elaborado por Mayk da Silva Sales com base em dados do IBGE (2019b)
e dados coletados em campo, para o presente estudo.

O uso e ocupação do solo da ilha (Figura 7) possibilita uma classificação do
predomínio de 53,84% de uso mantendo a floresta, enquanto que 40,19% do uso
destina-se a pastagens de gado para corte, sendo, de acordo com Kortz et al (2017),
uma pratica comum a hospedagem do gado pós período de desmama até o momento
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de enviar para os frigoríficos, por meio do método de aluguel de pasto onde o gado
chega à comunidade através de balsas planejadas para esse transporte de carga viva.
Os entrevistados relatam como principal preocupação a ausência de destino
do lixo. Cerca de 80%, apontaram esse problema como de responsabilidade do poder
público, porque não possuem condições de retirar esse resíduo da ilha. Os professores
da escola alegam ter desenvolvido projetos de educação ambiental para ampliar a
consciência do destino adequado, porém, segundo os entrevistados, o maior gerador
do lixo são os próprios turistas (Cota et al, 2019).
Na visita ao local onde os resíduos sólidos foram dispensados foi possível
entender esse posicionamento, sendo garrafas plásticas de água mineral e garrafas de
vidros de bebidas diversas os resíduos predominantes no local (Figura 8).
Figura 8. Deposito de resíduos sólidos na comunidade de Rolim de Moura do Guaporé.

Fonte: Arquivo da expedição, foto tirada em novembro de 2018.

Outra preocupação referem-se à qualidade da água subterrânea, a ausência do
controle da pesca e a própria saúde do rio Mequéns, que de acordo com os entrevistados
vem se modificando ao longo do tempo (Cota et al, 2019). São exemplos de alterações
narradas pelos moradores, a largura do rio que vem se ampliando e a profundidade,
que ao contrário do que se esperava, vem aumentando. Nos relatos dos entrevistados
foram ouvidos reiteradas vezes:
“(...) antes era possível atravessar o rio a pé)”. (Depoimento de moradores)

Na dinâmica fluvial que abre um convite também à pesquisa, entender como
uma unidade territorial envolvida por áreas de preservação regula essas mudanças é
o papel do pesquisador.
É oportuno que, diante das especificidades externadas, os órgãos governamentais
competentes, como as Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente Municipal, possam
atender as reivindicações alicerçadas em uma base legal que contemple à identidade
local da comunidade. Noutro ponto, mas na mesma vertente dos indicadores
socioambientais elencados e as possíveis ações deliberativas e resolutivas, considerando
que a atuação de um Comitê de Bacia Hidrografia vai além da preocupação hídrica,
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espera-se que a presença de Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado,
possa de fato se converter em um instrumento não apenas na mediação de conflitos,
mas principalmente no planejamento de medidas preventivas para que fatores como
a ausência do destino dos resíduos sólidos não se converta em um conflito entre os
atores locais. Pois os que não atuam diretamente com o turismo enxerga neste setor
econômico um problema para a ilha.
Salientamos que a comunidade Rolim de Moura do Guaporé, ainda que
sobre a gestão municipal de Alta Floresta do Oeste, um dos maiores municípios em
proporção territorial dentro do comitê, encontra-se fora da área de gestão do Comitê
do Rio Branco e Colorado atualmente, fato que nos leva a incentivar para que estudos
complementares possam analisar a dinâmica do encontro do rio Mequéns com o rio
Colorado e o Rio Branco em período das cheias, de forma que a comunidade ganhe
mais um instrumento a ser utilizado em busca dos direitos dos habitantes dessa bacia.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação de uma identidade territorial mista como a do Distrito de
Rolim de Moura do Guaporé, precisa ser analisada pelo poder público nas esferas
correspondentes. Não somente à luz de suas próprias leis e decisões pragmáticas sem
políticas públicas socioambientais de caráter efetivo, mais sim por meio do diálogo
com os atores local, identificando suas demandas, buscando soluções em conjunto com
instituições que possam dar suporte técnico e cientifico pautado em um conhecimento
empírico e acadêmico que possa subsidiar decisões com base em princípios legais como
razoabilidade, igualdade e eficiência. Do contrário a comunidade se sentirá alheia às
decisões que dizem respeito a ela e não se envolverá na construção de uma realidade
almejada.
A estrutura territorial da ilha demonstra a influência cultural na organização
do espaço, sendo a pecuária vinculada com um processo de migração mais recente,
enquanto o setor de turismo de pesca e agricultura de subsistência volta-se aos atores
de origem indígena, quilombolas, ribeirinhos ou de origem multiétnica.
Ainda que o romantismo do lugar seja um atrativo aos turistas ou pessoas que
buscam um ambiente mais “calmo” para se viver ou passar as férias, percebe-se uma
comunidade ativa e preocupada com as alterações ambientais registrado na insistência
da problemática trazida pelos resíduos sólidos que comprometem a qualidade da água
subterrânea que consomem.
O fato de ser uma comunidade isolada de tecnologia, água encanada, tratamento
de resíduos sólidos, ausência de indústrias e com uma composição predominante
multiétnica não desvinculam a ilha de problemas muito semelhantes a outros municípios
de pequeno porte na Bacia Hidrográfica do Rio Branco e Colorado. Contudo, se
converte relevante considerar que, ainda que os dados sejam um pontapé para outras
discussões foram os o uso e ocupação do solo, a economia local e as percepções do que
a comunidade apresenta como problema, os indicativos que evidenciam a necessidade
de se ampliar políticas públicas que atendam o que somente a identidade de um local
pode informar.
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Eixo: Tecnologias sociais na gestão das águas
1. INTRODUÇÃO
É notória a urgência da implantação de uma Gestão Hídrica, seja pela disputa
da água como recursos hídricos, seja para garantir direitos de acesso e até mesmo
do uso compartilhado como enfatiza a Lei Nacional 9.433/97. Contudo, implantar
uma Gestão Hídrica envolve alguns desafios entre os quais se destaca a ausência de
conhecimento sobre a legislação em questão e a dificuldade de participação de todos
os setores.
Em 1934, através do Decreto 26.643, inicia no Brasil a gestão das águas como
instrumento de gestão territorial (Caramello, 2016), contudo é em 1997, que se implanta
por meio da Lei 9.433, uma possibilidade de integrar todos os setores da sociedade em
uma proposta de gestão compartilhada. Baseada na experiência da região paulista um
exemplo, a qual se alimentou do conhecimento construído pela França (MAGALHAES
JUNIOR, 2010). No entanto, do surgimento da Lei 9.433/97 a implantação nos estados
brasileiros não se deu de forma homogênea.
Em Rondônia, esse processo inicia-se em 2002, através do Decreto Complementar
255, fato que não garantiu de imediato à implantação dos comitês hidrográficos, que
constituem estrutura de gestão em nível de comitê. Como no País, também não ocorre
igualmente o diálogo hídrico no Estado, sendo em 2014, aprovado os Decretos que
deram origem aos cinco comitês no Estado de Rondônia (CARAMELLO, 2016; IPEA,
2017).
Considerando que cada bacia hidrográfica trás sua identidade, torna-se
relevante conhecer o processo de mobilização, seus atores hidrográficos entre outras
características. O diálogo entre atores envolvidos oportuniza conhecer distintas
percepções e com a intenção de compartilhar os caminhos percorridos para que fosse
implantado o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e Colorado, que o presente
artigo foi estruturado.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O processo de mobilização para capacitar atores hidrográficos através do diálogo
Ao iniciar o processo de mobilização para a capacitação dos atores hidrográficos
reafirma-se o modelo político democrático instalado, bem como a governança que está
cada vez mais presente em termos de políticas públicas, inclusive na Política Nacional
de Recursos Hídricos (Lei Nacional 9.433/97), que descreve entre seus fundamentos
no art.1º inciso VI que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar
com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.” corroborando,
assim, com estudos de Pagnoccheschi (2016), Ferreira et al. (2017) e Carvalho e Moreira
(2017).
Após a instituição da Lei Nacional nº 9.433/97 o estado de Rondônia a partir de
1998 proporcionou eventos sobre gestão de recursos hídricos, que contribuíram para
a instituição da Lei Estadual nº 255/2002 e para a regulamentação estabelecida pelo
Decreto nº 10.114/2002 (CARAMELLO et al., 2016).
Em 2010, no anseio de buscar conhecimento a fim de propor ações em prol
da melhoria na gestão ambiental efetiva no ambiente vivenciado, uma turma de
pós-graduação, na modalidade Lato Senso, em Auditoria e Perícia Ambiental, após
debater sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Estadual de
Recursos Hídricos sugere a promoção de um evento com o intuito de disseminar tal
conhecimento à sociedade em geral e, também, buscar mecanismos para a implantação
de uma gestão hídrica efetiva em nível de bacia hidrográfica, bem como colaborar com
o fortalecimento da Política Estadual de Recursos Hídricos. Nesse sentido, formou-se
o Grupo de Pesquisa Experimental Diálogos Hídrico Multidisciplinar (CARAMELLO
et al., 2015).
Nesse contexto, surge o I Simpósio de Recursos Hídricos da Zona da Mata, sob
organização do Grupo de Pesquisa Experimental Diálogos Hídricos Multidisciplinar,
que contou com a participação de atores de seguimentos afins (governamental de
diferentes esferas, comunidades tradicionais, sociedade civil organizada, etnias
indígenas, além de estudantes de diversos cursos e níveis educacionais), conforme
apresentado por Caramello et al. (2015); Caramello (2016).
Tal evento obteve uma boa repercussão que passou a ser promovido a cada
dois anos, visto que seu principal objetivo era promover capacitação dos atores
envolvidos, bem como apresentar os principais resultados das ações desenvolvidas e
em desenvolvimento em prol da implementação e da gestão hídrica a nível estadual.
Em 2013, o mesmo Grupo de Pesquisa Experimental Diálogos Hídricos
Multidisciplinares em parceria com instituições governamentais afins reúnem na
cidade de Rolim de Moura diversas instituições públicas e privadas, organizações não
governamentais e usuários de água e promovem o “II Simpósio de Recursos Hídricos:
Possibilidades e Desafios Socioambientais para a Amazônia” (CARAMELLO et al.
2016), sendo este, mais uma vez, um espaço de discussões sobre a gestão sustentável
dos recursos hídricos no âmbito estadual.
Tais capacitações também se deram por meio da Agência Nacional de Águas
(ANA) em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEDAM), a exemplo
disso foi o curso “Gestão de Recursos Hídricos: Metodologias de Participação Social”
ofertado entre março e abril de 2014, com vagas limitadas que objetivou atrair os atores
envolvidos com ações diretamente relacionadas com a gestão de bacias hidrográficas
no estado. Tal curso foi ofertado parte na modalidade de Educação a Distância (EaD)
e parte presencial (OAB/RO, 2014).
As capacitações são fundamentais para garantir a participação efetiva dos
atores envolvidos ou que pretendam engajar-se na gestão de bacias hidrográficas,
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uma vez que precisam ter ciência sobre as competências que os órgãos integrantes
ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, visto que estes apresentam mecanismos que
viabilizam o estabelecimento de diálogos democráticos, em prol da gestão de águas.
2.2 A Bacia Hidrográfica dos rios Rio Branco e Colorado
As bacias hidrográficas dos rios Rio Branco e Colorado configuram o recorte
territorial que compreende a área de atuação do Comitê instituído sobre ambas as
bacias hidrográficas. O referido Comitê abrange, então, parcelas territoriais dos
seguintes municípios: Alta Floresta D’Oeste, Santa Luzia D’Oeste, Parecis, São Miguel
do Guaporé, São Francisco do Guaporé e Alto Alegre dos Parecis, conforme ilustra a
figura 1:
Figura 1 – Mapa de localização das bacias hidrográficas dos Rios Rio Branco e Colorado.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

A bacia do Rio Branco possui 9.337, 9785 km² e perímetro de 683,57km, e a
bacia do rio Colorado 5.436, 6703Km² e perímetro de 522, 31 km, estão situados entre
as zonas sudeste e oeste estado de Rondônia, cujas nascentes estão localizadas na
chapada dos Parecis com foz no Rio Guaporé, fazendo fronteira entre Brasil e Bolívia
(CARAMELLO, 2016).
2.3 Da aprovação do Decreto Estadual 19.061, a implantação da primeira diretoria do
Comitê Hidrográfico dos Rios Rio Branco e Colorado.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia (CRH/RO)
ficou inativo durante um período aproximado de oito anos (2005 a 2012), tendo suas
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atividades retomadas em 14 de agosto atendendo ao previsto na legislação Decreto
Estadual nº 10.114 com a posse dos conselheiros para o Biênio 2012/2014. Vinte e duas
instituições tomaram posse representada por conselheiros titulares e suplentes, evento
realizado no Auditório da Ordem dos Advogados de Rondônia – OAB/RO.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos via Resolução CRH/RO Nº 01
de 10 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E) de 05 de
fevereiro de 2013, instalou de forma permanente a Câmara Técnica de Planejamento e
Instrumentos de Gestão (CTPIG), a qual compete acompanhar, analisar e emitir parecer
quando demandada pela plenária do CRH/RO e propor diretrizes, aprimoramento,
alterações ou melhorias na legislação relativa aos temas de sua competência específica.
A reativação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos contribuiu para atender
demandas do interior do Estado, que sinalizavam a necessidade de implantação dos
Comitês de Bacias Hidrográficas.
No ano de 2014, foi aprovada a implantação de cinco comitês de Bacia
Hidrográfica no estado de Rondônia, regida pela Lei Complementar n. º 255/02 no
âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Rondônia.
Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado em 31 de julho de 2014,
apresentados na Tabela 1 juntamente com as resoluções do CRH/RO, publicadas no
D.O.E em 09 de julho de 2014.
Tabela 1 - Decretos e Resoluções de aprovação dos Comitês de Bacia Hidrográfica em
Rondônia

Fonte: Organizado pelos autores a partir de RONDÔNIA (2014)

Os Comitês de Bacia Hidrográfica em Rondônia não contemplam o Estado em sua
totalidade, das sete bacias hidrográficas os CBHs encontram-se presentes em três delas:
a) bacia hidrográfica do Rio Machado em sua totalidade, com dois CBHs
em processo de efetivação, com diretoria provisória;
b) Bacia do Rio Guaporé - parcial, com dois CBHs efetivados com diretoria
eleita e;
c) Bacia do Rio Jamari em sua totalidade com CBH efetivado e diretoria
eleita.
As bacias hidrográfica dos Rios Abunã, Madeira, Mamoré e do Roosevelt não
encontram-se contempladas com CBH’s em virtude da ausência de mobilização e, em
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um dos casos por tratar-se de Bacia Hidrográfica de domínio da União (Fig. 2). No
mapa a seguir verificamos as áreas aprovadas para a implementação dos CBHs/RO.
Figura 2 - Divisão geográfica da área de abrangência dos Comitês de Bacias Hidrográficas
do Estado de Rondônia Fonte: SEDAM (2014) apud MENEZES (2015).

Os Comitês de Bacia Hidrográfica pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio
Machado, abrangem uma extensa área geográfica, com uma quantidade maior de
municípios e seu processo de implantação deve ocorrer de forma gradativa e está
previsto para o ano de 2019.
Da aprovação do decreto 19.061/14 que formalizou o Comitê de bacia
Hidrográfica dos rios Rio Branco e Colorado - CBH-RBC-RO transcorre o período de
dois anos até a eleição da diretoria, ocorrida em 16 de março de 2016.
Atendendo as diretrizes da Lei 9.433/97 foram contemplado a representatividade
dos setores governamentais, usuários e sociedade civil organizada. Contudo através
dos conflitos presentes na bacia e na alta participação das Comunidades Tradicionais
e Indígenas, e o anseio de representatividade própria identificada por Caramello na
pesquisa de doutorado (2016), pela participação dessas comunidades em espaços
de diálogos para participação e pelo próprio processo de mobilização do grupo, o
Conselho do Comitê, decidiu experimentalmente constituir o quarto setor intitulado
de Povos Tradicionais da Amazônia e Povos Indígenas.
Neste âmbito o Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Rio Branco e Colorado,
que constitui uma única unidade gestora, é atualmente formada por 20 entidade
representando os seguintes seguimentos (Fig. 3):
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Figura 3 – Estrutura do Comitê do Rio Branco e Colorado Gestão 2016-2019

Fonte: Organizado pelos autores.

A opção em formar um conselho no comitê trouxe a articulação necessária no
processo de decisão compartilhada, quando necessária com consultorias de técnicos
e pesquisadores convidados. O setor governamental e de usuários atinge 70% da
representatividade, enquanto o setor da sociedade civil organizada e da sociedade
indígena e comunidades tradicionais da Amazônia possuem 30% da representatividade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mobilização para a implantação da Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e
Colorado levou nove anos. O processo de diálogo que possibilitou a integração de
todos os setores na construção da proposta é mobilizado em que se pese o interesse
da comunidade local e região. Concentrado estudo leva ao surgimento do Grupo
de Pesquisa Experimental Diálogos Hídricos Multidisciplinar em 2010 que passa a
movimentar a população acadêmica e comunidade local em prol dos Recursos Hídricos.
Este movimento leva ao inativo (2005/2012) Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Estado de Rondônia (CRH/RO) a voltar as suas atividades. Com o
movimento das bases de pesquisa e comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas
é compreendido a necessidade do implemento de Bacias Hidrográficas no interior do
Estado de Rondônia. Em 2014 com o Decreto Estadual 19.061/14, Resolução CRH/RO
Nº 08 é implantado o CBH dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO).
A construção do espaço de diálogos hídricos multidisciplinar contribuiu com
a mobilização para a implantação da Bacia Hidrográfica dos Rios Branco e Colorado
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e vem articulando o necessário processo de manutenção deste diálogo e decisões
compartilhadas e, ao fazer-se necessário com consultorias de técnicos e pesquisadores
convidados. Setores governamentais, usuários, setor da sociedade civil organizada e
da sociedade indígena e comunidades tradicionais da Amazônia unidos em sinergia
da manutenção dos recursos hídricos da Amazônia.
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AS TECNOLOGIAS SOCIAIS NO CONTEXTO DA PAISAGEM DA SUPERFÍCIE
SERTANEJA DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE
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1 INTRODUÇÃO
O semiárido Nordestino situa-se entre as isoietas de 250 a 1000 mm,
apresentando umamevapotranspiração potencial de 2.700 mm/ano, caracterizando um
déficit hídrico elevado o que resulta em um índice de aridez médio de 0,30 (ARAÚJO
FILHO, 2006). O regime pluviométrico é caraterizado por duas estações: uma úmida,
com duração de três a quatro meses, quando ocorrem cerca de 70% das precipitações
anuais enquanto que a estação seca se entende pelos restantes meses do ano; a
temperatura varia de 24º a 28º C (ARAÚJO FILHO, 2006). No tocante a precipitação
se destaca como o semiárido mais chuvoso dentre os semiáridos do mundo, ademais
possui uma rica diversidade cultural, social e natural.
Em virtude das características do semiárido foi necessário no decorrer do tempo
ações como, por exemplo, as políticas públicas, as quais foram voltadas para o combate
a seca no Nordeste brasileiro, tem-se como destaque o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS), que teve a construção de açudes, cisternas e dentre
outras obras para o combate à seca.
Dentro deste contexto vale ressaltar que pendurou por tempo políticas oficiais
voltadas para o “combate à seca”, ainda neste sentido conforme a ASA (2013) a dita
inviabilidade do semiárido está muito mais relacionada a questões de ordem política
do que aos fatores climáticos propriamente ditos.
Nesta perspectiva, foi a partir de discursões sobre a ineficiência Governamental,
que veio a surgir novos discursos e estudos voltados para a região semiárida, com
isso surgiu na década de 1990 a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), como
resultado de um processo de mobilização e consolidação da sociedade civil possuindo
como proposta ações voltadas à defesa do direito a água. Assim a ASA desenvolveu
o Programa de Formação e Mobilização Social para convivência com o semiárido, que
comporta integralmente as práticas executadas como os programas Um Milhão de
Cisternas (P1MC) e Uma Terra e Duas Águas (P1+2), a primeira é uma tecnologia
simples de captação e armazenamento de água da chuva para consumo humano,
enquanto que a segunda criada em 2007 promove a segurança hídrica e nutricional,
pois a água da chuva armazenada serve tanto para produzir alimentos como sementes.
Contudo é possível ressaltar que é imprescindível que se leve em conta
as potencialidades e insuficiências da região semiárida, é necessário que sejam
desenvolvidas tecnologias adequadas para o manejo sustentável dos recursos naturais,
além de discursões relacionadas às questões pertinentes ao acesso à água. A motivação
pela pesquisa se em razão da pertinência que as tecnologias sociais, as quais ao longo
do tempo tornaram-se politicas públicas, estas oferecem assistência hídrica para as
comunidades rurais, as quais são as mais afetas pela estiagem.
1
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A presente pesquisa apresenta o estudo integrado referente às tecnologias
sociais no município de Mucambo nas comunidades de Pedra de Fogo e Pajeú, a partir
de uma abordagem holística dos elementos constituintes da Bacia Hidrográfica do
Coreaú, onde está inserida a supracitada pesquisa. A escolha das referidas áreas se
deu em razão das mesmas terem sido contempladas com as tecnologias sociais, as
quais proporcionam no mínimo uma segurança na qualidade de vida e de estarem
situadas em ambiente semiárido, pois este vem sendo marcado pela escassez de água
ao longo do tempo e apresentado a necessidade de medidas mitigadoras para este
problema.
Nesta perspectiva de interação a referida pesquisa possui como objetivo analisar
as práticas de convivência com o semiárido nas comunidades de Pedra de Fogo e
Pajeú contempladas com cisternas de consumo e cisterna de enxurrada fazendo uma
relação das tecnologias sociais com base nas peculiaridades geográficas do semiárido,
assim como a geografia da área em estudo. Assim pretende-se analisar as vantagens
e desvantagens das tecnologias sociais de convivência com o semiárido, ressaltando
os impactos sobre a sociedade e interligando as relações inerentes aos elementos da
natureza, em particular com a água, a qual é essencial para a manutenção da vida.
É imprescindível possui uma percepção de que a relação de natureza e sociedade
instigou e ainda influi no processo histórico de concepção da paisagem. Neste sentido,
é oportuno salientar que as tecnologias sociais, veio a surgir pelo conflito (sociedadenatureza). As tecnologias sociais vêm motivando a reorganização das relações entre
sociedade e natureza. Com isso, o objeto de estudo (tecnologias sociais) deve ser
pesquisado dentro de uma totalidade, é preciso considerar todos os elementos da
natureza que envolve o contexto no qual estão inseridas.
Nesta perspectiva “A natureza sempre é relacionada material e idealmente com
a atividade social. [...] vida aparece e se desenvolve no meio natural, portanto a história
da humanidade é a continuação da história da natureza.” (CASSETI, 1995, p. 12-13).
Vale salientar que a dinâmica entre sociedade e natureza é característica essencial para
as famílias contempladas com as tecnologias sociais e que convivem com a seca no
semiárido nordestino.
Neste seguimento, as tecnologias sociais surgiram como uma forma gerir e
reestruturar as relações com o ambiente. Por conseguinte ao abordar a forma como
a sociedade se organizou para ter acesso à água por meio das cisternas, nesta lógica
estamos aludindo uma relação entre sociedade e natureza.
Neste contexto buscou-se discutir as tecnologias sociais na compartimentação
geomorfológica superfície sertaneja de Mucambo, as quais armazenam água durante
a quadra chuvosa para utilizar durante o período de estiagem, tanto para fins de
consumo humano como para a produção da agricultura familiar. Este aspecto possui
grande relevância mediante a carência hídrica analisada principalmente no período
de estiagem no município de Mucambo. Neste caso as tecnologias sociais concedem
assistência hídrica à população, já que a água expressa vitalidade.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Mucambo está situado a noroeste do Estado do Ceará, a
aproximadamente 286 km da capital Fortaleza. Situa-se na macrorregião de Sobral e
Ibiapina, na mesorregião noroeste e microrregião de Sobral. Localiza-se na superfície
sertaneja, que se caracteriza por relevos rebaixados, com altitudes de até 400m, também
se define por irregularidade pluviométrica, solos rasos, afloramentos rochosos e se
tratando da vegetação predomina Caatinga Arbustiva densa. (SOUZA, 2006).
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Ressaltando ainda sobre a superfície sertaneja Falcão Sobrinho (2008) menciona
que a mesma é uma área rebaixada e localizada entre os ambientes elevados, e no
estado do Ceará, corresponde a 92% em dimensão territorial.
A região onde está localizado o município é caracterizada por solos rasos,
vegetação de caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia espinhosa, floresta
subcaducifólia tropical pluvial (IPECE 2017). A sua inserção espacial corresponde a
bacia Hidrográfica do Coreaú. Desta forma, as águas que drenam a referida bacia, ou
seja, uma drenagem de 10.633,66 km², que corresponde a 7% do território Cearense,
contextualiza o referido município. As comunidades de Pedra de Fogo e Pajeú estão
localizadas no referido município possuindo assim as mencionadas características.
Figura 1- Mapa de Localização de Mucambo/Ce

Fonte: Gomes, 2018

O mapa apresenta as duas comunidades que foram visitadas e onde foram
aplicadas as entrevistas com as famílias beneficiadas com as tecnologias sociais. As
referidas comunidades estão localizadas na zona rural.
METODOLOGIA
A metodologia adotada pautou-se inicialmente na revisão bibliográfica do
supracitado tema da pesquisa, bem como acerca da importância das tecnologias
sociais para as famílias. O suporte teórico e metodológico pautou-se a partir de uma
visão sistêmica da área de estudo, no qual o sistema sendo definido como o conjunto
de unidades reciprocamente relacionadas, articuladas entre si e com o ambiente
e direcionadas a um propósito definido, segundo Bertanlaffy (1973, p.62), define
ainda sistemas como “um conjunto de elementos em interação”. Nesta perspectiva,
a abordagem sistêmica confere uma análise de forma integrada dos elementos e não
isolada, em função disso esse método torna a pesquisa mais perceptível da realidade.
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A partir da teoria geral dos sistemas é possível compreender a estrutura do ambiente
(superfície sertaneja de Mucambo-CE) como o relevo, clima, recursos hídricos e as
ligações entre estes e objeto de estudo (tecnologias sociais).
Respaldamos no encaminhar-se técnico operacional em Almeida (2017), a qual
estabelece uma análise integrada da paisagem na superfície sertaneja de Frecheirinha
–CE, ao correlacionar a integração dos elementos da natureza aos aspectos
socioeconômicos. Buscou-se ainda em Torres (2016) ao tratar do contexto integrado
da bacia do Coreaú. Por conseguinte, pretende-se realizar um estudo com o intuito
de evidenciar as relações existentes entre os aspectos naturais da superfície sertaneja
com as tecnologias sociais de convivência com o semiárido, as quais viabilizam um
desenvolvimento sustentável e atenuação das consequências da seca nas comunidades
rurais para os agricultores terem uma acessão social.
Diante das características do semiárido como a estiagem, houve ao longo do
tempo a imprescindibilidade de ações do poder público que contemplasse a busca de
mitigações de armazenamento de água que suprisse a demanda durante o período
de estiagem, neste sentido é possível citar a política de açudagem implantada pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) que visava à construção
de açudes na região semiárida, essa cultura prevaleceu e ainda é excepcionalmente
adotada nos dias atuais como foi observado em campo na supracitada área de estudo.
Em sequência foi realizado a prática de campo, ou seja, o levantamento do
número das tecnologias de convivência com o semiárido junto ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, (cisterna de placa, cisterna de enxurrada, cisterna calçadão,
mandala, barragem subterrânea e tanque pedra).
Para coleta dos dados foi realizada uma pesquisa de campo em duas
comunidades, Pajeú e Pedra de fogo. Foram feitas vinte entrevistas estruturadas
enfocando os aspectos sociais relacionados às condições do antes e depois da
implantação das tecnologias sociais. Aplicação de questionários e entrevistas com os
agricultores, para levantamento de dados e para fins metodológicos para conhecer
o perfil socioeconômico das pessoas, com o intuito melhor de conhecer a vivência
cotidiana dos agricultores.
2 DESENVOLVIMENTO
Constatou-se durante a pesquisa a relevância das tecnologias sociais, visto
que o sofrimento decorrente da seca atualmente que são amenizados por conta de
ações tanto governamentais como da sociedade civil. Verificou-se nas comunidades
pesquisadas que as tecnologias sociais exercem um papel fundamental no que tange
ao desenvolvimento sustentável e confere uma melhor qualidade de vida, pois os
programas P1MC e P1+2 garantem segurança e soberania alimentar, no total destes
dois programas conta-se com 1200 tecnologias no Município.
As características físicas da superfície sertaneja como o embasamento cristalino,
solo raso e pedregoso dificultam a infiltração de água, logo há escassez hídrica, as altas
temperaturas durante o dia potencializam a evapotranspiração e as águas superficiais
evaporam. As cisternas aperfeiçoam o tempo que era gasto para buscar água em rios
e cacimbas, chafariz, poços entre outros meios, assegurando assim que as mulheres
e crianças, principais responsáveis por essa atividade, consigam se dedicar a outros
afazeres.
Por conseguinte, analisou-se que as famílias nas comunidades de Pedra de fogo
e Pajeú usam a água da cisterna de placa somente para o consumo, como é proposto
pelo projeto, em virtude disso a água dura os oito meses de estiagem, não sendo
preciso o abastecimento com o carro pipa, esta prática segundo os entrevistados se
dar por conta da conscientização prestada pelos órgãos responsáveis. Já a cisterna de
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enxurrada recebe água do carro pipa, este pega água no açude mucambo localizado
próximo à sede do município, por conta de não durar o ano inteiro, visto que á água é
direcionada para vários fins. Constatou-se ainda a boa qualidade da água segundo os
entrevistados, logo diminuiu os casos de diarreia e desidratação principalmente nas
crianças.
A escassez de água no nordeste brasileiro é uma questão histórica, em meio
a esta situação as politicas públicas como a açudagem, cisternas, poços profundos
entre outras, implementadas ao longo do tempo amenizam os problemas decorrentes
da falta de água nesta região. Por conta dos anos consecutivos (2012/2015) de baixa
precipitação na região, o último ano acima da média foi 2011. De acordo a figura 01 a
seguir, a mesma mostra as precipitações do município de Mucambo nos intervalos de
2010 a 2017, de acordo com os dados fornecidos pela FUNCEME (Fundação Cearense
de Meteorologia e Recursos Hídricos).
Gráfico 1. Gráfico de precipitação do Município de Mucambo/Ce

Fonte: Elaboração própria, 2017

Observa-se que o último ano com o maior índice foi 2011 e nos anos seguintes
foi menor a precipitação. A acumulação de chuvas nos últimos sete anos se encaixa na
quantidade proposta do clima semiárido, essas esses volumes são possíveis devido
à posição geográfica do município e a proximidade do planalto da Ibiapaba, uma
vez que a mesmo funciona como barlavento para a região, interceptando as nuvens e
proporcionando as Precipitações para a região.
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Figura 2: Cisterna de placa na localidade de Pedra de Fogo

Fonte: Carvalho (2018)
A figura 2 é de uma cisterna inserida no ambiente semiárido da comunidade de
Pedra de Fogo esta comunidade foi atendida com o projeto um milhão de cisternas
no semiárido (P1MC) há sete anos. As cisternas implantadas são a principal fonte de
consumo das famílias, algumas famílias possuem um cacimbão, no entanto a água
é salobra, se tornando imprópria para consumo, sendo utilizada apenas para lavar,
neste sentido Suassuna (2002), destaca a relação do litológico cristalino com salinização
do recurso hídrico no semiárido. Levando em consideração as questões anteriores as
cisternas torna-se uma importante tecnologia alternativa de armazenamento da água
das chuvas para o consumo durante o período de estiagem.

Fonte: Carvalho (2018)
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A figura 3 é uma plantação de legumes que é irrigada com água da cisterna
de enxurrada figura 4, esta tecnologia serve para armazenar água de chuva, que será
utilizada em sistemas de produção, principalmente no entorno da casa, como: quintais
produtivos, cultivo de hortaliças e fruteiras, plantas medicinais e criação de pequenos
animais como pode ser observado nas figuras a seguir. Estas práticas se constituem
como sustentáveis, visto que não agridem o meio ambiente.

Fonte: Carvalho (2018)

Como mostra na figura 5, um dos inúmeros benefícios dessa cisterna é que é
possível produzir alimentos como mamão, tomate, maxixe e criar pequenos animais.
O quintal produtivo é irrigado com a água da tecnologia P1+2, vale ressaltar que as
famílias só adquirem esta cisterna se tiverem sido comtempladas com o P1MC. De
acordo com as entrevistas a vida destas famílias melhorou significativamente, uma
vez que além de consumirem, vendem na feira, com o dinheiro das vendas é possível
comprarem outros produtos necessários para a alimentação.
Antes das tecnologias as famílias da comunidade de Pedra de Fogo utilizavam
água de chafariz, cacimbão, cacimbas que ficava a quilômetros de distância, nesta
comunidade não há o abastecimento pelo programa SISAR. Já na comunidade de
Pajeú, há abastecimento pelo SISAR, no entanto a água é salina, ficando imprópria
tanto para consumo como para a irrigação dos sistemas produtivos.

Fonte: Carvalho (2018)
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Na bacia Hidrográfica do rio Coreaú muitos açudes já foram construídos, dentre
eles o açude Mucambo que é de estrema relevância para o Município de Mucambo,
pois é o principal reservatório de abastecimento , quando as cisternas de enxurrada
secam, os carros pipa abastecem com a água deste açude. O açude de acordo com
Almeida (2017) representa um escoamento superficial cuja peculiaridade é controlada
de modo artificial, através de um barramento de um rio. Este açude possui um papel
fundamental como fonte de água, quando sendo para as comunidades uma alternativa
associada a outras fontes de acesso ao recurso hídrico como (poços, cisternas e
cacimbãos). Na figura acima é possível observar no ano de 2017 o açude se encontra
seco e isso acarretou uma intensa carência hídrica no município, já na figura 8, no ano
de 2018 observa-se um volume de água considerável.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o arcabouço apresentado é notável que as tecnologias vão além
de simples alternativas de convivência, haja vista que proporcionam aos agricultores
um papel protagonista, capaz de conviver com o seu clima e seu bioma dentro de uma
linha agroecológica. Portanto, podemos concluir que a área de estudo (Mucambo-CE)
vem sendo beneficiada com tecnologias de convivência com o Semiárido, oferecendo
às famílias residentes na zona rural alternativas de captação e armazenamento de
água, promovendo uma segurança durante o período de estiagem.
Os resultados obtidos salientam que as tecnologias sociais oferecem benefícios,
sendo a principal fonte de água para as famílias residentes na Zona Rural, sendo que
as tecnologias sociais oferecem uma qualidade de vida às pessoas beneficiadas, pois
o armazenamento de água em uma cisterna resulta que essa água fique armazenada
o ano inteiro, sem está em locais impróprios. Destaca-se a também importância das
mesmas no cenário do semiárido Nordestino, pois essas políticas implantadas no
semiárido, revela que é possível conviver de forma sustentável com um ambiente que
possui algumas limitações.
Por conseguinte, constata-se a relevância das tecnologias sociais no
desenvolvimento humano e acessão social dos indivíduos e no apoio agropecuário
local. Desde a implantação dessas tecnologias no ambiente semiárido, houve uma
melhora na qualidade de vida das famílias, uma vez que elas se sentem mais seguras
na questão do acesso a água para consumo e para produção de legumes e frutas no
próprio quintal.
Nesta compreensão propomos que é imprescindível a implantação de mais
tecnologias nas comunidades, pois nem todas as famílias forma beneficiadas com
estas tecnologias de convivência com o semiárido. Haja vista que faz-se necessário
novos projetos de assistência técnica as famílias, para que as mesmas conheçam as
potencialidades do lugar de vivencia, como também auxilio para orientar a forma
correta de manusear as cisternas e instruções para obter uma boa produção nos quintais
produtivos.
Diante dos resultados obtidos na pesquisa, fundamenta-se a relevância das
cisternas de consumo e produção para o meio rural, visto que conforme as alegativas
aferidas, estas tecnologias ofertadas representam um benefício, por proporcionar o
armazenamento de água de qualidade. Observa-se nas comunidades pesquisadas,
aprimoramentos, no tocante ao padrão de organização e solidariedade entre os
membros. O uso dessas tecnologias constituem uma forma simples de captação
e armazenamento de água para as comunidades rurais, melhorando dessa forma a
qualidade de vida do semiárido brasileiro.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E
MICROBIOLÓGICAS DAS ÁGUAS DE DOIS BALNEÁRIOS EM
PARINTINS/AM
José Roberto de Souza Teixeira1
Tattiany Kelen F. Pacheco de Souza2
Fabiana Rocha Campelo3
José Camilo Ramos de Souza4
Ieda Hortêncio Batista5

Eixo 6 : Recursos Hídricos e Saneamento Básico.
1 INTRODUÇÃO
Na cidade de Parintins, a maioria das águas residuais por inexistência de
tratamento seguem via drenagem de águas pluviais ou lançamento direto, para os
cursos hídricos que circundam a cidade. Estes por sua vez, são interligados por canais
e igarapés que banham todas as margens da zona urbanizada e das zonas de expansão
urbana da cidade de Parintins.
O crescimento populacional, as ocupações cada vez mais intensas na cidade
e a falta de planejamento no uso e ocupação do solo são os principais responsáveis
pelo comprometimento da qualidade das águas nos ambientes naturais o que
consequentemente atinge a população por meio de doenças de veiculação hídrica
comprometendo sua qualidade de vida.
Essas doenças são ocasionadas por contato direto e indireto com a água. No
contato indireto estão às atividades como pesca e navegação, já no contato direto citase a recreação no qual ocorre o contato primário, e onde se insere a balneabilidade.
Como forma de assegurar a saúde e o bem-estar da população humana, é
imprescindível o monitoramento da qualidade para a balneabilidade através da análise
de alguns parâmetros, seguindo o que prevê as Resoluções do CONAMA n° 274/2000
que trata da Balneabilidade e nº 357/2005 da Classificação dos corpos de água, são de
extrema importância.
Assim, esse trabalho se propôs a realizar um levantamento preliminar das
características da água de balneários na cidade de Parintins, a partir da análise
microbiológicas e físico-químicos dos parâmetros de Temperatura, pH, OD,
Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais e Nitrato, os quais fazem parte dos
índices de qualidade de água para recreação, mais precisamente de balneabilidade.
Porém, pela inexistência de dados de levantamentos realizados anteriormente e por
não dispormos de equipamentos e reagentes necessários para a quantificação de
microrganismos, foi utilizado o método rápido denominado de Colilert (IDEXX) o
1
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qual consiste na identificação da presença e ausência de Coliformes Totais e Escherichia
coli. A partir deste levantamento foi possível traçar um indicativo inicial da qualidade
da água desses balneários.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O local da Pesquisa
O município de Parintins, pertencente ao estado do Amazonas, região norte do
país, situa-se na margem direita do rio Amazonas e atualmente tem uma população
estimada em 113.168 habitantes (IBGE, 2018).
A cidade de Parintins, ao longo dos anos vem sendo ocupada de forma não
planejada por “invasões”, loteamentos e chácaras que cada vez mais estão subraindo
as áreas de mata ciliar. Com o crescimento da população, cresce também o número
de resíduos sólidos e liquidos que são despejado diretamente nos cursos de água sem
nenhum tipo de tratamento, visto que a cidade não dispõe de tratamento de esgoto e
nem de coleta seletiva.
Para a escolha do local de realização deste estudo levou-se em consideração
fatores como o uso recreacional da população parintinense, optando-se portanto, em
analisar a água em dois balneários (figura 1) identificados como Balneário do Canta
Galo - Ponto 1 e Balneário do Regaço Ecológico - Ponto 2.
Figura 1 – Mapa dos pontos amostrais.

Fonte: Trabalho de Campo. Elaboração: Fernades, 2019.

Distante aproximadamente 8 km do centro da cidade de Parintins, o balneário
do Cantagalo (figura 2 e 3), está localizado a Oeste da cidade de Parintins e é banhado
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pelo Lago do Parananema. O acesso ao local pode ser realizado por via terrestre ou
fluvial no período da cheia através do lago Parananema. O balneário por ser de uso
público, conta com o apoio da prefeitura e assim tem uma boa infraestrutura composta
de quadra de esporte, bar, restaurante e píer; sendo bastante frequentado em finais de
semana pela população local e visitantes principalmente no mês de junho, período em
que acontece o Festival Folclórico de Parintins.
Figura 2- Fotos balneário Canta Galo, Ponto 1.

Fonte: Trabalho de campo.
Fotografia: Tattiany Souza, 2019.

Figura 2- Fotos balneário Canta Galo, Ponto 1.

Fonte: Trabalho de campo.
Fotografia: Tattiany Souza, 2019.

Enquanto o balneário Regaço Ecológico (figura 4) esta localizado em área
privada na Comunidade do Macurany, ao Sul da cidade de Parintins e distante do
centro da cidade aproximadamente 7 km. O acesso pode ser por via estrada ou fluvial
(somente em período de cheia. O lugar é banhado por igarapé do lago Macurany. A
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infraestrutura é bem precária, conta com um bar, um salão de dança e um flutuante,
porém a vegetação da área de mata ciliar encontra-se menos alterada que no Ponto 1.
Figura 3 - Foto aérea da área de várzea do lago Macurany e balneário Regaço Ecológico,
Ponto 2.

Fonte: Trabalho de campo.
Fotografia: Tarcisío Marcelo, 2019.

2.2 Materiais e Método
As coletas (figura 4) e analises das amostras de água superficial, foram realizadas
em finais de semana no período da manhã, durante os meses de abril, maio e junho de
2019, período de cheia, como referência o rio Amazonas.
Os parâmetros analisados neste estudo foram os físicos (Temperatura,
Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais e Turbidez), os químicos (pH,
Oxigênio Dissolvido e Nitrato) e os microbiológicos (coliformes dissolvidos totais e
Escherichia coli).
Figura 4 – Registro do processo de coletas e análises.

Fonte: Trabalho de campo.
Fotografia: Tattiany Souza, 2019.
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Os materiais utilizados nas coletas de água foram: bolsa térmica; luvas e
máscaras descartáveis; saco estéril de 100ml e 500ml.
Os equipamentos empregados nas análises foram DR/890 Colorimeter
HACH modelo P/N 4847060 para Oxigênio Dissolvido, Turbidez e Nitrato; Sonda
Multiparâmetro HANNA modelo HI 98130 para pH, Temperatura, Condutividade
Elétrica e Sólidos Dissolvidos Totais; Estufa e lâmpada ultravioleta de 365 nm para os
parâmetros microbiológicos.
Figura 5 – Análise realizada durante o campo

Fonte: Trabalho de campo.
Fotografia: Tattiany Souza, 2019.

A Temperarura, pH, Condutividade Elétrica e Sólidos Totais, foram analisados
direto em campo. Enquanto a Turbidez, Oxigênio Dissolvido, Nitrato e o microbiológico
foram analisados no laboratório do Serviço Autonomo de Água e Esgoto – SAAE.
Para as análises de OD e Nitrato, utilizou-se kit de reagente (sache), seguindo
a metodologia da DR/890. O método utilizado para as análises microbiológicas
foi o substrato definido enzimático ONPG-MUG, Colilert, onde foi detectado
simultaneamente a presença/ausência de Coliformes Totais e Escherichia coli em 24
horas a 35 °C. O desenvolvimento de coloração amarela indica a presença de Coliformes
Totais e a observância de fluorescência em lâmpada ultravioleta de 365 nm, indica a
presença de E. coli, (APHA, 2005).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos nas análises físico-química da água realizada nos dois
balneários foram comparados aos padrões estabelecidos na resolução CONAMA
357/2005 conforme dispostos no quadro 1.
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Quadro 1: Resultado das análises físico-químicos.

VMP – Valor Máximo Permitido
N/A – Não Aplicável

A Temperatura da água é resultado da radiação solar incidente sobre a água.
Quanto aos resultados das análises, a faixa do Ponto 1 foi de 30,1 – 30,7 ºC e Ponto 2
foi de 29,8 – 30,4 ºC. Essa variável de temperatura pode está associado ao horário da
coleta, a incidência de luz solar no período da estação sazonal e ao fato da coleta ser
realizada próximo do espelho d’água. Embora a temperatura não seja um parâmetro
exigido pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 274/2002, esta exerce grande
influência nas atividades biológicas e no crescimento dos organismos determinando
os tipos de organismos que habitam o local, uma vez que estes têm uma faixa preferida
de temperatura para se desenvolverem. Se este limite for ultrapassado, tanto para mais
quanto para menos, os organismos são impactados e espécies mais sensíveis podem
até mesmo ser extintas da área (ANA, 2016).
Observou-se que a faixa do pH no Ponto 1 foi de 6,62 - 6,65 e do Ponto 2 de 5,55
- 6,29 considerando assim um pH ácido. A influência direta do pH nos ecossistemas
aquáticos é exercida por seus efeitos sobre a fisiologia de diversas espécies, além de
contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos (ANA, 2016; CETESB,
2017; SPERLING, 1996).
No parâmetro Oxigênio Dissolvido, a faixa encontrada do Ponto 1 foi 6,7 – 7,5
mg/L O2 e do Ponto 2 foi de 6,8 – 7,2 mg/L O2, uma concentração caracterizada como
ótima para vida aquática nesses locais, uma vez que os níveis de OD indicam a saúde
do ecossistema, e concentrações baixas indicam os conhecidos “Rios Mortos” (ANA,
2017). É, portanto, um parâmetro de extrema relevância na legislação de classificação
das águas naturais, bem como na composição de índices de qualidade. Para Libânio
(2010) e Piveli (2005), esse é o parâmetro mais importante para expressar a qualidade
de um ambiente aquático, é o elemento principal no metabolismo dos microrganismos
aeróbios que habitam as águas naturais. Nas águas naturais, o oxigênio é indispensável
também para outros seres vivos, especialmente os peixes, onde a maioria das espécies
não resiste a concentrações de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg/L.
A Turbidez no Ponto 1 variou de 2,60 – 4,01 UNT, enquanto no Ponto 2 foi 5,90
– 12,74 UNT. Nota-se que a maior variável ocorreu no Ponto 2, onde se pode associar
que esta variável está relacionada com a intensidade de chuvas nesse período, uma
vez que este parâmetro é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessá-la (esta redução dá-se por absorção e espalhamento, uma vez que
as partículas que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de
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onda da luz branca), devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas
inorgânicas (areia, silte, argila) e detritos orgânicos, tais como algas e bactérias, plâncton
em geral (CETESB, 2014).
A Condutividade Elétrica se refere a capacidade que uma solução possui
em conduzir corrente elétrica pela presença de sais dissolvidos. A faixa encontrada
no Ponto 1 foi de 0,04 – 0,06 mS/cm, enquanto o Ponto 2 foi de 0,01 – 0,02 mS/cm.
Embora a Resolução CONAMA nº 357/2005, não faça referência a este parâmetro
para classificar as águas, mas seus valores são influenciados por outros parâmetros
como turbidez, sólidos totais e temperatura. Segundo Esteves (2011) em ambientes
aquáticos de regiões tropicais, a condutividade elétrica relaciona-se mais à composição
geoquímica e às condições de seca e chuva do que com o estado trófico.
O parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos encontrado no Ponto 1 foi de 0,04 –
0,06 mg/L e no Ponto 2 de 0,01 – 0,02 mg/L. Os sólidos totais são constituídos por
partículas de diâmetro inferior a 10-3μm e que permanecem em solução mesmo após
a filtração. A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural (processos
erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e
esgotos). Nas águas naturais os sólidos dissolvidos estão constituídos principalmente
por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, fosfatos, nitratos de cálcio, magnésio e
potássio (GASPAROTTO, 2011).
Com referência ao Nitrato no Ponto 1 a variação foi de 6,5 - 7,7 mg/L e no Ponto
2 de 4,0 – 15,4 mg/l. Dos dois pontos analisados a maior concentração foi do Ponto 2, o
que pode estar associado ao período chuvoso na região e o carreamento de sedimentos
das fazendas localizadas próximas aos balneários. O Nitrato, geralmente ocorre em
baixos teores em águas superficiais, mas pode atingir altas concentrações em água
profundas, Freitas et al., (2001).
O resultado das análises microbiológicas nos dois pontos coletados, apresentaram
presença para Coliformes Totais e Escherichia coli. A presença desses grupo de bactérias
pode indicar a presença de contaminação fecal nesses locais pois a E. coli está presentes
nas fezes de humanos e animais de sangue quente, assim mantem-se o alerta pois estas
são bactérias que podem causar infecções graves a saúde humana, bem como deixa a
dúvida para a presença de bactérias patogênicas na água, estas que podem acarretar
doenças de veiculação hídrica como as gastroenterites.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos analisados
das amostras de água superficiais dos balneários Cantagalo e Regaço Ecológico, foi
observado que houve pouca variação entre os 3 meses, destacando a variação nos
parâmetros de Turbidez e Nitrato, o que pode estar relacionado ao período de chuva.
Enquanto as análises microbiológicas, as amostras foram positivas tanto para
Coliformes Totais quanto para Escherichia coli. Porém, pelo fato do resultado não
estar quantificado, conforme a recomendação da Resolução CONAMA nº 274/2000,
não podemos afirmar que as águas sejam consideradas próprias ou imprópria para
recreação, mas reforçamos que a identificação da presença desse grupo de bactérias é
um alerta para os cuidados principalmente no que se refere a saúde humana. Indica-se
para complemento da pesquisa e futuros trabalhos na área além da quantificação de
Coliformes o estudo do uso e ocupação do solo aos arredores da área dos balneários
para a identificação de potenciais fontes de poluição.
Destaca-se a importância de um monitoramento para a avaliação da qualidade
da água em ambientes onde a população entra em contato direto com a água, com
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o levantamento completo dos parâmetros exigidos para a balneabilidade segundo
as resoluções do Conama, visto que esse trabalho foi realizado como uma avaliação
preliminar e pontual, baseada num número reduzido de material e parâmetros.
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ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA NA CACHOEIRA DO TARUMÃ-AÇU,
MANAUS-AM
Clarice Virgínia Santos Goiabeira1
Camila Rudhjá Barbosa2
Gabriela Brandino Aquino de Abreu3
Paula Caroline de Vasconcelos Silva4
Matheus Silveira de Queiroz5
Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
A Amazônia é conhecida por sua grande disponibilidade hídrica, o que se dá
por uma densa rede de drenagem entrecortando uma vasta área geográfica com rios,
lagos e igarapés com grande variabilidade tanto na extensão dos corpos d’água, quanto
no volume de água por eles transportado. Na Amazônia rios de menor volume d’água
são comumente denominados igarapés (caminho da canoa).
Segundo Esteves (2011) o corpo de água, quando em contato com efluentes
domésticos, industrial e agrícola, pode resultar em um alto risco sanitário não
só para o ser humano, como também para a biodiversidade do ambiente devido a
presença de microrganismos patogênicos e compostos químicos, como surfactantes.
Este desequilíbrio pode causar eutrofização artificial, prejudicando os organismos
presentes na água com a falta de oxigênio dissolvido. Tal situação se deve ao tratamento
inadequado dos efluentes, devido à falta de saneamento básico.
O esgoto é constantemente despejado nos igarapés, assim aumentando a
vulnerabilidade da biota terrestre, aquática e da população. Praticamente todos os
igarapés em áreas urbanas de Manaus encontram-se contaminados pelos esgotos
domésticos e por inadequação de estrutura de escoamento de drenagens das águas
pluviais (OLIVEIRA, 2011).
Atualmente, 65% das internações hospitalares no Brasil se devem a doenças de
veiculação hídrica (ESTEVES, 2011) causadas por microrganismos patogênicos. Sendo
assim, devido à falta de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) no bairro Tarumã e
à utilização da água/consumo de pescado presente na cachoeira pelos moradores,
A cachoeira até os anos 90 costumava ser bastante frequentado por moradores
de toda a cidade, devido à sua balneabilidade. Entretanto, ao longo dos anos, houve um
aumento populacional grande em seu torno, fazendo com que famílias construíssem
suas moradias próximas ao igarapé. O bairro Tarumã não possui ETEs ativas, o que
desencadeia a poluição severa do local, que recebe diariamente uma série de efluentes
domésticos carregados com dejetos de esgoto e surfactantes, que deságuam no Rio
Negro.
1
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Além disso, há presença de resíduos sólidos despejados pelos próprios
moradores. Tais efluentes e a constante poluição ocasionaram o aumento da turbidez,
promovendo águas de coloração branca similares ao Rio Solimões. Portanto, é
necessária a realização de uma análise de qualidade da água a nível microbiológico
deste igarapé, localizado na região oeste de Manaus – AM. Logo, o objetivo desse
trabalho são realizar a análise bacteriológica (identificação, Número Mais Provável e
características físico-química) e avaliar quais antibióticos são mais eficazes contra as
bactérias isoladas da Cachoeira do Tarumã-Açu.
2 MATERIAIS E MÉDODOS
2.2.1 Características Hidro-Climáticas
Foram calculadas as médias anuais das cotas da estação de Manaus
disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas – ANA (http://www3.ana.gov.
br/) no período entre 1983-2013 e as médias mensais dos dados de precipitação da
estação de Manaus disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
(http://www.inmet.gov.br/portal/) no período entre 1970-2018.
2.1.2 Coleta das amostras de água
Foram coletadas seis amostras de água em frascos esterilizados de polipropileno
com pastilha de tiossulfato, para inibir os efeitos do cloro, bromo e ozono presentes
na água da amostra. Os pontos de coleta foram escolhidos ao longo da cachoeira,
e divididos em três zonas: antes, durante e depois da queda d’água (Figura 1). É
importante que não tenha chovido durante as últimas 24 horas, de modo a evitar
alterações nos resultados da análise. O processo foi realizado de acordo com o manual
de análise de água da Fundação Nacional de Saúde, com o auxílio de luvas, a fim de
evitar possíveis contaminações. Os frascos só foram abertos na hora de retirar a água,
removendo o lacre e fechando imediatamente após a coleta. A análise foi realizada em
no máximo 24 horas para que os resultados fossem reais.
Figura 1: Pontos de coleta de água na cachoeira do Tarumã-Açu

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.
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Ainda em campo, com o auxílio de equipamentos especializados, foi realizada a
análise do corpo d’água e verificação de características físico-químicas, como: Potencial
Hidrogênio Iônico (pH), temperatura, condutividade elétrica, presença de resíduos
sólidos ou odor, cor aparente da água e presença ou ausência de eutrofização.
2.1.3 Semeadura
Em laboratório foi realizada a semeadura das amostras de água em placas
de Petri descartáveis com aproximadamente 15ml de Ágar Nutriente (de forma a
evidenciar a maior quantidade de espécies bacteriológicas possíveis). Com o auxílio de
uma alça de platina devidamente flambada no bico de Bunsen, foi coletada uma gota
de água do frasco e então semeada na placa com meio de cultura, no formato de estria.
Posteriormente, as placas foram armazenadas em estufa própria para crescimento
bacteriano (37,5°C) por 24 horas, viradas para baixo, evitando que gotículas de água
caíssem sobre as culturas.
Para o cultivo em caldo TSB, fez-se necessário o auxílio de uma pipeta automática
de 1000 microlitros com ponteira estéril (uma ponteira para cada amostra, para que
não houvesse contaminações). Desse modo, foi adicionado 1ml (equivalente a 1000
microlitros) da água coletada da Cachoeira em cada tubo de ensaio com 2ml do caldo.
Terminado este processo, eles foram colocados na estufa bacteriana (37,5°C) por 24 –
48 horas, para seu crescimento (indicado por turbidez).
2.1.4 Identificação de Bactérias
Após o período de incubação, foi feita a semeadura por esgotamento das
bactérias, a fim de obter culturas puras e identificá-las a nível de gênero. Após a devida
esterilização da alça de platina, ela foi mergulhada no caldo nutritivo com cultura
mista (que contém mais de um microrganismo) e semeada em estrias na superfície
de um meio nutritivo, como o Ágar Nutriente (TORTORA, 2012). Com as culturas já
crescidas no meio, pegou-se um esfregaço da colônia mais pura e isolada (verificou-se
as colônias na lupa) e fez-se o esgotamento em meio E.M.B. (Eosina Azul de Metileno),
Cetrimide e Ágar Manitol (todas as bactérias foram repicadas nos três meios para
posterior identificação), novamente esperando o tempo de incubação por 24 horas com
as placas viradas para baixo.
Graças à especificidade dos meios utilizados, foi possível identificar rapidamente
os gêneros Pseudomonas, Staphylococcus e Escherichia. O meio Cetrimide é utilizado pela
rede Estadual de Saúde Pública de São Paulo, seletivo para Pseudomonas aeruginosa e
suas cepas (PISANI et al., 2007). Sendo assim, colônias desse gênero são as que melhor
se desenvolvem, tornando perceptível a diferença de classificação de outros gêneros.
Já o meio E.M.B. volta-se para as bactérias da família Enterobacteriaceae, causadoras de
problemas do trato gastrointestinal (ABREU; CABRAL, 2003) e mais especificamente
para Escherichia coli, que quando semeada neste meio, adquire a coloração verde
metálico devido à formação de um corante sob condições ácidas (HORVATH; ROPP,
1974).
2.1.5 Teste do Substrato Cromogênico (NMP)
Para quantificação dos coliformes totais e Escherichia coli, utilizou-se o sistema
Quanti-Tray, composto por cartelas estéreis com 97 cavidades e a máquina seladora,
marca IDEXX. Primeiramente, fez-se a assepsia dos frascos com algodão embebido em
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álcool 70%. Após essa etapa, os frascos foram abertos, um por um, para que o substrato
cromogênico fosse colocado nas amostras de 100ml. Tudo ocorreu próximo ao bico de
Bunsen ligado, para a permanência da zona estéril.
Depois da homogeneização do substrato nas amostras, a água do frasco foi
colocada na cartela estéril com 97 cavidades, indo para a seladora em seguida, onde
houve a distribuição do líquido entre os espaços. Por fim, incubaram-se as cartelas na
estufa a 35°C por 24 horas.
Este método tem como princípio a identificação dos micro-organismos pela
análise de suas enzimas típicas, sendo o tempo estimado 24 horas (FERNANDES;
GOIS, 2015). O método é baseado nas atividades enzimáticas específicas dos coliformes
(ß-galactosidase) e E. coli (ß-glucoronidase). Os meios de cultura contêm nutrientes
indicadores (substrato cromogênico) que, hidrolisados pelas enzimas específicas dos
coliformes e/ou E. coli, provocam uma mudança de cor no meio. Após o período
de incubação, se a cor amarela é observada, coliformes totais estão presentes. Se a
fluorescência azul é observada sob luz ultravioleta (UV) 365 nm, Escherichia coli está
presente.
2.1.6 Coloração de Gram
Segundo Tortora (2012), este procedimento é um dos mais úteis quanto à
coloração, dividindo as bactérias em dois grandes grupos: gram-negativas e grampositivas. Esta técnica permite a diferenciação de amostras bacterianas baseando- se na
composição da parede celular (BRASIL, 2001). Primeiramente pingou-se uma gota de
água destilada em lâmina de microscopia e realizou-se um esfregaço de determinada
bactéria. Depois, as colônias foram fixadas no bico de Bunsen, com movimentos laterais
rápidos, para não correr o risco de quebrar a lâmina. Com as colônias fixas, aplicouse o corante violeta de Genciana sob toda a superfície laminar, aguardando 1 minuto
para o enxágüe. Em seguida colocou-se lugol (mordente) da mesma maneira descrita
previamente, também agindo por 1 minuto.
Procedeu-se com a aplicação do descorante por toda a lâmina, com ação de 30
segundos até o enxágüe imediato com água corrente. Por fim, colocou-se a fucsina (contra
corante) pelo mesmo período de 30 segundos até lavagem. Em seguida esperou-se a
secagem natural para posterior visualização: as lâminas com cor predominante violeta
caracterizam bactérias gram-positivas, com parede celular espessa de peptideoglicano.
Para as lâminas rosadas, há colônias de bactérias gram-negativas, com parede celular
mais fina e membrana externa de lipopolissacarídeos.
2.1.7 Teste de Catalase
O teste de catalase é utilizado rotineiramente na microbiologia como teste de
triagem na identificação de bactérias (PIRES, 2013). Colocou-se uma gota do reativo
em cima de um esfregaço de determinada bactéria feito em lâmina, com a alça estéril.
Caso houvesse formação de bolhas de ar, significaria que a bactéria é catalase positiva,
característica do gênero Staphylococcus, composto por cocos gram-positivos agrupados
em cachos. Casos bolhas não se formem, o microrganismo seria catalase negativa,
incapaz de converter o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. Bactérias do gênero
Streptococcus são catalase negativas.
2.1.8 Teste de Oxidase
Segundo Pires (2013), um teste positivo para oxidase indica a presença de
citocromo oxidase C na célula bacteriana. O teste consistiu em coletar parte de uma
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colônia bacteriana da cultura em ágar, através do uso de alça calibrada de platina ou
palito de madeira estéril, então se esfregou contra uma fita própria para o teste de
oxidase que se encontra impregnada de reagente adequado para reação. Observouse então por 30 segundos para ver se ocorreria alguma mudança na coloração da fita.
Para bactérias consideradas positivas, o esfregaço adquire coloração roxa, podendo
se tornar preta em poucos segundos. No esfregaço de bactérias que não possuem a
enzima oxidase, não ocorrem alterações de cor.
2.1.9 Antibiograma
Fez-se o teste para verificar quais antibióticos seriam mais eficazes contra as
bactérias evidenciadas (gram-negativas potencialmente patogênicas) no método de
difusão em disco de Kirby e Bauer (1966). Foram testados cloranfenicol, estreptomicina,
eritromicina, tetraciclina e vancomicina contra as bactérias que foram encontradas na
análise de água da Cachoeira do Tarumã-Açu (Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
entre outros).
Para o Antibiograma, foi feita a homogeneização da bactéria em um tubo de
ensaio contendo 10 ml de água destilada, com o auxílio de um swab estéril. Foi alcançada
a escala 1 de MacFarland. Após a homogeneização do inóculo, o swab dentro do tubo
foi pressionado contra a parede para a remoção do excesso de líquido. A inoculação
foi feita em forma de estrias na superfície do ágar Mueller-Hinton em três direções,
girando a placa em ângulo de 60° após cada estria. Antes da aplicação dos discos, as
placas semeadas foram deixadas em cima da bancada por aproximadamente cinco
minutos, para permitir que o excesso de umidade da superfície do ágar fosse absorvido.
Osdiscos de antibiótico foram retirados do freezer uma hora antes de sua aplicação
e deixados em temperatura ambiente. A aplicação destes foi feita com o auxílio de
uma pinça estéril para evitar contaminação. Todos os discos foram pressionados
suavemente para o contato total com a superfície do ágar.
Terminado o processo, incubaram-se as placas de Petri em estufa bacteriana
a 37,5°C por 24 – 48 horas. No dia seguinte, foi feita a medição dos halos (em mm)
formados pelos antibióticos com o auxílio de uma régua. Através dessa medição, foi
avaliado o(s) melhor (es) antibiótico(s) para o tratamento de patologias desencadeadas
pelas bactérias identificadas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1Características hidro-climáticas da bacia hidrográfica do Tarumã-Açu
Foi observado que a bacia hidrográfica do Tarumã segue o regime hidrológico
do rio Negro, devido à influência do mesmo na bacia. Porém, na cachoeira do TarumãAçu, o regime de chuvas também influência no regime das águas (Gráficos 1 a, b). De
forma que o nível piezométrico suba e vazerapidamente durante as precipitações.
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Gráficos 1 a, b - Cotas médias anuais e precipitações da estação de Manaus

Fonte: 1 a: ANA. 1 b: INMET. Elaboração: Os autores.

O rio Negro possui sua enchente entre janeiro e abril, quando começa a cheia
e estabiliza o nível das águas até julho quando começa a vazar. A precipitação tem
seu pico entre janeiro e abril, quando começa a descer em maio e mantém os menores
níveis até agosto, voltando a subir em setembro.
Silva (2009) considera que nos meses de enchente e cheia as doenças de
veiculação hídrica ocorrem com maior incidência, assim como nos meses de maior
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índice pluviométrico, facilita as inundações e expõe as populações que habitam a
planície de inundação de igarapés a riscos. Portanto, entre janeiro e agosto os riscos a
contrair doenças são levados.
3.2 Identificação de Bactérias:
Evidenciou-se o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus, tendo suas colônias
isoladas em Ágar Manitol e análise em lupa, quanto à textura e morfologia. O teste
de catalase foi positivo, ocorrendo a formação de bolhas ao encostar-se ao peróxido
de hidrogênio, reativo de catalase. Também foi encontrada a bactéria Pseudomonas
aeruginosa, identificada através do odor arbóreo característico, teste de oxidase positivo
e colônias bem desenvolvidas e esverdeadas em meio Cetrimide, assim como verificação
da textura morfológica. A identificação de Escherichia coli deu-se pela observação das
colônias em meio EMB, de coloração verde metalizada e teste confirmativo de sua
presença através da verificação no substrato cromogênico sob luz UV. Foi observado
o crescimento de Klebsiellapneumoniae e Klebsiella sp. em meio EMB, com tom rosa e
morfologia característica.
Os microrganismos identificados são bactérias gram-positivas causadoras
de infecções nosocomiais (Staphylococcus aureus)e gram-negativas causadoras de
infecções intestinais, pulmonares e oportunistas para imunodeprimidos (Escherichia
coli, Klebsiellapneumoniae e Pseudomonas aeruginosa), membros das famílias
Staphylococcaceae, Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae, respectivamente. Para
todas as bactérias cultivadas, realizou-se coloração de Gram (GRAM, 1884), bem como
testes bioquímicos confirmativos, como catalase e oxidase. As bactérias encontradas
neste estudo assemelham-se ao de Filho et. al. (2016) em sua análise microbiológica
da água na Cachoeira de Bonito – PE e Mendonça et. al. (2017), os quais obtiveram
presença de coliformes totais, bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae e
Pseudomonas aeruginosa em sua análise na água para consumo em Recife.
3.3 Análise do Número Mais Provável (Coliformes Totais):
Foram selecionadas 4 amostras de água para a análise do Número Mais Provável
(NMP) de coliformes totais, sendo estas 2 da margem direita e 2 da margem esquerda
da Cachoeira do Tarumã-Açu. Ambas foram descritas como D1, D2, E1 e E2 (Tabela 1).
Tabela 1 – Número Mais Provável (NMP) por 100 ml de amostra e presença de
Escherichia coli

Elaboração: Os autores, 2019.

De acordo com a tabela 1, as amostras E1 e D2 obtiveram o número máximo
da contagem de coliformes totais, medida pelo sistema Quanti-Tray 2000, esta última
sendo não só o máximo de coliformes, mas também o número máximo da bactéria
Escherichia coli presente, verificada sob luz UV 365nm. 100% das amostras de água
analisadas obtiveram crescimento de coliformes totais, fecais ou termotolerantes.
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Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA
274/2000 (BRASIL, 2000), as águas consideradas próprias para balneabilidade humana
são subdivididas em: excelente (máximo de 250 coliformes fecais ou 200 Escherichia
coli por 100ml), muito boa (máximo de 500 coliformes fecais ou 400 Escherichia coli)
e satisfatória (máximo de 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli). Porém, se o
valor obtido para esta variável for superior a 2.500 coliformes fecais ou 2.000 Escherichia
coli as águas serão consideradas impróprias (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013).
Desta forma, a água da Cachoeira do Tarumã-Açu encontra-se imprópria para
balneabilidade e consumo humano, visto que o Número Mais Provável de Escherichia
coli, para um dos pontos de coleta, ultrapassou 2.000NMP/100ml, valor estipulado
pelo CONAMA. Além disso, a classificação de coliformes totais também se aproximou
do valor, determinando assim 2419,6NMP/100ml.
Os resultados do Número Mais Provável (NMP/100ml) de coliformes totais
da Cachoeira do Tarumã Açu assemelham-se a Decker et. al (2018) e Mendonça
et. al. (2017) na análise da água na Lagoa dos Patos – MG, com média de 470 a
1700NMP/100ml e na Análise Bacteriológica na Água para Consumo em Recife, os
quais obtiveram 1600NMP/100 ml. Identificou-se também com o trabalho de Almeida
(2013), que obteve em sua análise de coliformes totais na Lagoa dos Patos, uma média
de 1600NMP/100 ml de amostra.
Parte do corpo d’água sofre com a eutrofização artificial, definido como um
processo de enriquecimento das águas com nutrientes, especialmente fósforo e
nitrogênio. (RAST et. al.; 1989), provenientes dos efluentes domésticos despejados na
cachoeira sem o devido tratamento. Tais efluentes são repletos de detergentes, sabões
em pó e excrementos humanos. O lançamento em ambientes límnicos é importante
fator de intensificação da eutrofização artificial, uma vez que em sua composição
existem consideráveis concentrações de fósforo e nitrogênio. Além do aporte de
nutrientes, os excrementos humanos, assim como o de animais domésticos, resultam
em potencial risco sanitário por carrearem microrganismos diversos, como bactérias
e vírus relevantes para ocasionar alterações clínicas diversas em humanos e animais.
(ESTEVES, 2011).
3.4 Características Físico-químicas
Foram selecionados os mesmos pontos de coleta para a análise das características
físico-químicas (tabela 2).
Tabela 2 – Características físico-químicas da Cachoeira do Tarumã-Açu

Elaboração: Os autores, 2019.

Miranda et. al. (2009) obtiveram uma média de 6,6 a 7,8 para pH realizado no
rio Tapajós em Santarém – PA. No entanto, os resultados obtidos de pH da Cachoeira
do Tarumã-Açu diferem-se de Horbe e Oliveira (2008) com pH mais ácido, de valor 5,0

1527

para o rio Tarumã-Açu. De acordo com a tabela, o pH do corpo d’água analisado ficou,
em média, 6,6. Tal diferença pode ter sido causada por fatores antrópicos como esgotos
domésticos e industriais, ou até mesmo fatores naturais como fotossíntese e dissolução
de rochas (VON SPERLING, 2007). O pH pode ser considerado uma das variáveis
ambientais de maior importância e pode estar relacionado a pontos de poluição difusa
ou pontual.
Quanto ao parâmetro temperatura, os resultados obtidos estão de acordo com
Nogueira et. al. (2015) com temperatura 26,72°Cno ponto 7 de coleta na sub-bacia do
Córrego da Água Branca – GO. Entretanto, divergem de Silva et. al. (2014) os quais
adquiriram uma média de 29 a 30,8°C para os rios Guamá, Aurá, Lago Água Preta
e Bolonha, localizados em Belém – PA. Para o parâmetro de condutividade, medido
preferencialmente em μs/cm, Nogueira et. al. (2015) descreveram condutividade de
53 μs/cm no Córrego da Água Branca – Goiás, diferenciando-se aos dados obtidos na
Cachoeira do Tarumã-Açu.
3.5 Avaliação de Antibióticos frente às bactérias encontradas
Os antibióticos testados contra as bactérias gram-negativas e gram-positivas
encontradas na cachoeira do Tarumã-Açu foram cloranfenicol, eritromicina,
estreptomicina, tetraciclina e vancomicina. Realizou-se o antibiograma destes
medicamentos frente à Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiellapneumoniae e
Klebsiella sp. Após 24 horas na estufa própria para cultivo bacteriano, fez-se a leitura
das placas através da medição de halos em mm, com o auxílio de uma régua (tabela 3).
Tabela 3 – Medição dos halos em mm

Elaboração: Os autores, 2019.

Pode-se observar que 75% das bactérias se demonstraram sensíveis ao
cloranfenicol. Importante destacar que este adquiriu os maiores halos, de 12 a 13,5mm,
exceto para Staphylococcus aureus que se mostrou resistente. 100% dos microrganismos
tiveram seu crescimento inibido com estreptomicina e tetraciclina, ou seja, possuem
sensibilidade a esses antibióticos, com destaque maior para tetraciclina que ocasionou
uma média de halo igual a 9,7mm. No entanto, no teste de susceptibilidade à
eritromicina, somente 25% demonstrou sensibilidade (Klebsiellapneumoniae) e 75%
mostrou resistência. Para a vancomicina, os resultados foram similares: apenas um
microrganismo, Staphylococcus aureus, mostrou sensibilidade.
Stella et. al. (2013) concluiu que 97,7% de suas cepas de E. coli isoladas de bovinos
eram resistentes à eritromicina e somente 38,6% resistentes à tetraciclina, sendo sua
grande maioria sensível a este antibiótico. O antibiograma realizado com vancomicina
está de acordo com Kirby e Bauer (1966), onde é determinado que este antimicrobiano
é destinado para bactérias gram-positivas, por isso apenas S. aureus desenvolveu
sensibilidade. Entretanto, Sader et. al. (2001) realizaram testes antimicrobianos frente
a Klebsiella sp., obtendo-se sensibilidade muito baixa aos antibióticos testados.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a análise bacteriológica realizada na Cachoeira do TarumãAçu, houve uma prevalência de bactérias gram-negativas, encontrando-se Escherichia
coli, Klebsiellapneumoniae, Klebsiella sp., e Pseudomonas aeruginosa. Quanto às bactérias
gram-positivas, evidenciou-se o crescimento de Staphylococcus aureus.Quanto às
características físico-químicas, a média obtida entre os pontos de coleta foi temperatura
27°C, pH 6,6 e condutividade 29,4μs/cm.
Para o teste de susceptibilidade microbiana, os antibióticos que melhor inibiram
o crescimento das bactérias foram tetraciclina e estreptomicina, com média geral dos
halos igual a 9,7mm e 8mm, respectivamente. Além disso, Escherichia coli apresentou
resistência à eritromicina e Staphylococcus aureus foi o único microrganismo teste com
sensibilidade à vancomicina, por ser uma bactéria gram-positiva.
Para o Número Mais Provável (NMP/100ml de amostra), analisado com o
método do substrato cromogênico, obtiveram-se valores de 11,5 a 2419,6/100ml, sendo
este último o maior valor na medição do sistema Quanti-Tray 2000. Para a medição de
Escherichia coli, os valores foram de 3,1 a 2419,6/100ml, excedendo o valor estipulado
pela resolução 274/2000 do CONAMA. Desta forma, a água do Tarumã-Açu encontrase imprópria tanto para balneabilidade quanto para consumo. Para tal, faz-se necessária
a realização de palestras informativas em escolas locais no bairro Tarumã, de modo a
sensibilizar a população dos possíveis riscos na utilização e/ou consumo de água e
peixes provenientes da Cachoeira do Tarumã-Açu. Diante disto, estudos como este são
de fundamental importância para o conhecimento da microbiota presente em igarapés,
bem como para a elaboração de métodos mais eficientes no seu tratamento.
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TÉCNICAS ESTATÍTISCAS APLICADAS NA ANÁLISE DE VARIÁVEIS
LIMNOLÓGICAS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO DO PEIXE, SÃO PAULO, BRASIL
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Eixo 6: Recursos Hídricos e Saneamento Básico.
1 INTRODUÇÃO
A realização do monitoramento em ecossistemas aquáticos por meio dos
parâmetros físicos e químicos permite identificar rapidamente possíveis impactos
ambientais ocasionados no meio aquoso (GOULART; CALLISTO, 2003). O
conhecimento desses parâmetros está intrinsecamente vinculado a conservação da
qualidade ambiental dos rios, pois são eles que afetam a dinâmica do meio aquático,
sejam elas decorrentes de ações antrópicas ou de mudanças naturais do ambiente
(RODRIGUES, 2009).
A degradação da qualidade da água pode ocorrer por meio de fontes pontuais ou
difusas (VON SPERLING, 2005), podendo ser provenientes de atividades domésticas,
industriais ou agropecuárias. Os autores Abreu e Cunha (2015) mencionam que a
frequente realização de pesquisas em cursos d’água objetivando a investigação do
comportamento das variáveis físicas, químicas e biológicas nos cursos d’água, pode
servir como uma ferramenta norteadora para as tomadas de decisão nas bacias
hidrográficas, tendo em vista a estabilidade dos ecossistemas e a sustentabilidade das
águas.
A bacia hidrográfica do Rio do Peixe situa-se na região oeste do Estado de
São Paulo e abrange uma área de drenagem equivalente a 10.769 km² tendo como
as principais atividades econômicas aquelas voltadas para os setores de serviços
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e comércio, atividades industriais (especialmente no segmento de alimentos) e
agropecuárias com predominância no monocultivo da cana-de-açúcar (Relatório de
Situação dos Recursos Hídricos, 2018).
Em virtude da presença predominante de solos arenosos na bacia hidrográfica
do Rio do Peixe, os processos erosivos se manifestam frequentemente propiciando o
assoreamento dos cursos d’água que ocorrem devido às ações de desmatamento, as
atividades agrícolas quando ocorridas de maneira inapropriada, à expansão urbana e
a construção de estradas (TRIVELLATO; FILHO, 2012). As complicações ocasionadas
por esses processos podem apresentar alguma correlação com a qualidade das águas
superficiais, além disso, os lançamentos de esgoto na sua forma “in natura” nos rios e de
forma clandestina nas galerias de águas pluviais também são fatores que influenciam
direta e indiretamente na qualidade da água dos cursos d’água (Relatório de Situação
dos Recursos Hídricos 2018).
As reações metabólicas ocorridas no meio aquoso são influenciadas pela
presença da matéria orgânica nesse ambiente, fomentando esses processos em função da
concentração dos nutrientes, e atingindo as características físicas, químicas e biológicas
da água (BENETTI; BIDONE, 2009). Partindo desse pressuposto, em algumas situações,
a identificação dos níveis de poluição de um sistema hídrico se torna um processo
dificultoso perante um determinando banco de dados de parâmetros limnológicos de
uma bacia hidrográfica, tendo em vista a complexidade em que eles se encontram.
Diante da constatação supracitada, é possível que se utilize métodos estatísticos
multivariados, tendo em vista um melhor entendimento das correlações entre a
qualidade da água e os diferentes usos no entorno das seções amostradas. O pesquisador
Pinto (2011, p.71) destaca que:
Nesse sentido, a Análise de Componentes Principais pode ser considerada como uma
ferramenta de compressão, que permite diminuir a dimensionalidade da matriz de dados,
facilitando, consequentemente, a sua visualização. Em geral, espera-se que um menor
número de componentes principais possa explicar a maior parte da variância dos dados
originais, sem relevante perda de informação (PINTO, 2011, p. 71).

Considerando que o tema recursos hídricos possui relevância e que a bacia
hidrográfica do Rio do Peixe apresenta um cenário alarmante, o artigo apresenta
uma análise do comportamento de parâmetros limnológicos em três seções de canais
fluviais da bacia hidrográfica do Rio do Peixe/SP, utilizando-se análise estatística
multivariada.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1. Materiais e Métodos
As seções amostrais de monitoramento limnológico estudadas foram
espacializadas no mapa representado na Figura 1 para possibilitar a visualização das
seções ao longo da bacia hidrográfica. A ordem das seções foi determinada em função
do perfil longitudinal do rio (montante a jusante) para compreender o comportamento
e possíveis influências em função da hierarquia dos canais.

1533

Figura 1. Representação da distribuição espacial das seções de monitoramento.

Fonte: Os autores (2019).

Com relação à análise limnológica da bacia hidrográfica em questão, consultouse a base de dados da CETESB para extrair informações acerca da qualidade da água
dos canais fluviais entre os anos de 2013 a 2017 em três seções amostrais. As coletas
aconteceram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro ao longo
de cada ano analisado e as informações referentes a elas, podem ser observadas na
Tabela 1.
Tabela 1. Informações a respeito das seções limnológicas analisadas.

Fonte: Os autores (2019).

A Análise de Componentes Principais (ACP) é considerada uma análise estatística
multivariada (GAUCH, 1994) e foi adotada a fim de se reduzir a dimensionalidade dos
dados e avaliar possíveis padrões das variáveis limnológicas em função da ordenação
espacial na bacia hidrográfica. As variáveis físico-químicas e biológicas retidas para essa
análise foram: pH, temperatura da água, carbono orgânico total (COT), condutividade
elétrica, fósforo total, oxigênio dissolvido (OD), sólido dissolvido total (SDT), sólido
total (ST), turbidez e coliformes termotolerantes (Escherichia coli).
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Os valores dos parâmetros limnológicos, exceto os de pH, foram log
transformados (base dez), para linearizar as relações e reduzir o efeito de valores
elevados. Para avaliar os eixos a serem retidos para interpretação foi utilizado o
modelo de broken-stick (JACKSON, 1993) e todos os dados foram processados no
software Statistica 7.0.
Para o entendimento de possíveis correlações dos resultados obtidos na seção 1
com o lançamento de efluentes, foi elaborado um gráfico com os níveis de concentração
dos coliformes termotolerantes no software Excel na versão 2007. Os valores de
coliformes foram confrontados com os valores de referência da Resolução CONAMA
357/05, por se tratar de uma legislação que “dispõe sobre a classificação dos corpos
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências (CONAMA,
2005, p. 1)”.
2.2. Resultados e Discussões
A partir dos resultados obtidos por meio da aplicação da estatística multivariada,
a Análise de Componentes Principais apresentou uma variabilidade dos dados em
71,87% (CP1: 43,52%; CP2: 28,35%) e foram retidos os valores iguais ou maiores do que
0,70 (em módulo) para análise, tendo em vista o objetivo de identificar o comportamento
das seções de monitoramento limnológico em função da variabilidade espacial.
Os parâmetros limnológicos se apresentaram de forma diferente nas seções
analisadas da bacia hidrográfica do Rio do Peixe (Figura 2). Pôde-se observar que o
oxigênio dissolvido se correlacionou positivamente com o CP1, enquanto o carbono
orgânico total, o sólido dissolvido total, o sólido total e a turbidez correlacionaram-se
negativamente com o CP1. A condutividade elétrica foi a única variável que apresentou
correlação significativa com o CP2, de maneira positiva.
Figura 2. ACP das seções de amostragem em função da variabilidade espacial.

Fonte: Os autores (2019).
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A Análise de Componente Principal apontou que as seções ficaram bem
distribuídas com comportamentos distintos entre si. A seção 1 apresentou maiores
concentrações de carbono orgânico total, sólido dissolvido total, sólido total, turbidez
e condutividade elétrica em comparação com as seções 2 e 3, enquanto que essas,
obtiveram maiores concentrações de oxigênio dissolvido que a seção 1.
Em relação às variáveis relacionadas à seção 1 (CE, COT, SDT, ST e turbidez), os
resultados obtidos estão possivelmente correlacionados com a ausência de tratamento
de esgoto doméstico do município de Marília. No que tange ao sistema de esgotamento
sanitário, o município de Marília executa a sua coleta em boa parte da malha urbana,
porém não realiza o tratamento dos esgotos; em função disso, esses efluentes acabam
sendo despejados em córregos e galerias de águas pluviais existentes (DAEM, 2015).
De acordo com dados disponibilizados pela CETESB (2017) referentes ao
saneamento básico dos municípios paulistas, Marília coleta 80% do esgoto gerado e o
percentual de tratamento desses efluentes corresponde a 0%. Esse cenário colocou o
município em um dos piores rankings de saneamento básico de acordo com o relatório
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental que avaliou 241 cidades
brasileiras, recebendo uma nota de 2,33 (escala de 0-100), na categoria de “primeiros
passos para a universalização” (ABES, 2017).
O lançamento de esgotos que não foram tratados compromete a dinâmica
dos rios que podem ser atingidos e modificados significativamente (TUNDISI;
MATSUMURA-TUNDISI, 2008), dessa forma pode-se afirmar que uma das principais
fontes de poluição nos corpos d’água se dá por meio do despejo dos esgotos domésticos
e industriais, bem como, pelo escoamento superficial nas áreas urbanas e rurais (VON
SPERLING, 2005).
A condutividade elétrica é uma variável limnológica que consiste na capacidade
da água transportar a corrente elétrica e, por essa variável estar intrinsecamente
relacionada às concentrações iônicas presentes, quanto maior forem as concentrações
de cátions e ânions, maiores valores de condutividade serão obtidos (ESTEVES, 2011;
CETESB 2017).
Esteves (2011) relata que em limnologia, essa variável pode funcionar como um
indicador indireto de que um ambiente aquático se encontra com níveis elevados de
poluição. O mesmo autor complementa ainda, que o despejo de efluentes de origem
industrial pode incrementar significativamente os valores de condutividade elétrica,
independentemente do período do ano, seja em época de chuvas ou de seca. Desse
modo, acredita-se que os resultados adquiridos de condutividade elétrica na seção 1,
possivelmente estejam vinculados à presença de esgoto que podem ter sido lançados
nas proximidades da área de amostragem.
A concentração da condutividade elétrica se eleva em função dos níveis de sólidos
dissolvidos presentes na água (CETESB, 2017) e, diante desta correlação, constata-se
que existe uma ligação direta dos SDTs em relação à condutividade (ESTEVES, 2011;
TUNDISI E MATSUMURA-TUNDISI, 2008), já que esses sólidos abrangem cargas de
elementos não iônicos e dos sais (PIRATOBA et al., 2017).
A dispersão da luz no ambiente aquático se eleva em relação à presença de
material particulado em suspensão, nesse caso, quanto maior for o acúmulo de
sedimento suspenso, maiores concentrações de turbidez serão estimadas (TEIXEIRA;
SENHORELO, 2017). A turbidez é um parâmetro que está relacionado com a presença
de material em suspensão promovendo a redução da transparência da água (CHAGAS,
2015; RAPOSO; BARROS; JUNIOR, 2009), atenuando os processos fotossintetizantes
de algas e outras plantas aquáticas devido à dificuldade de penetração de luz e calor
ao longo da coluna d’água (WETZEL, 2001).
Nas análises dos cursos d’água em bacia hidrográfica, a turbidez também pode
apresentar comportamentos diferentes em função do uso e cobertura da terra, tendo
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em vista que em solos expostos, os processos erosivos se intensificam principalmente
nos períodos chuvosos proporcionando um maior arraste de sedimentos para os cursos
d’água.
Provavelmente os comportamentos distintos para os valores de turbidez,
comparando-se as três seções de amostragem, estejam relacionados aos diferentes
usos nas áreas de drenagem que influenciam as seções. Possivelmente na seção 1 o
esgoto in natura tenha influenciado nos altos valores deturbidez, enquanto que nas
demais seções outros usos podem ter reduzidos os níveis de materiais em suspensão
nos cursos d’água, apresentando menores valores de turbidez.
Corroborando com estes resultados, o Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos (2018) relaciona as modificações da qualidade da água no Rio do Peixe
com o lançamento de esgotos de Marília especialmente no Alto Peixe, bem como
pela contribuição de sedimentos que são conduzidos por toda a extensão da bacia
hidrográfica.
Com relação às frações de carbono, essas podem representar as concentrações
de diversos materiais de origem orgânica, inclusive nos efluentes, indicando que
a seção do município de Marília possa responder a esta degradação ambiental. Os
autores Thomas et al. (1999) corroboram e elencam que o carbono orgânico total (COT)
pode ser considerado como uma variável limnológica primordial para a determinação
global da poluição da água e dos efluentes em relação a carga orgânica.
Os pesquisadores Galvão Junior e Paganini (2009) alegam que em termos de
saneamento básico, o cenário brasileiro é bastante escasso e apresenta índices reduzidos
especialmente ao esgotamento sanitário. Para identificar a poluição em ambientes
aquáticos, os pesquisadores Almeida e Almeida (2005), constatam que existe uma
grande diversidade de organismos que podem servir como indicadores biológicos que
manifestam os níveis de poluição de um manancial hídrico. Ainda segundo os mesmos
autores, o grupo dos coliformes são os que melhor representam a existência ou não de
atividades poluidoras.
Esse grupo de bactérias é facilmente detectado em fezes de animais de sangue
quente, até mesmo nas dos seres humanos e, a sua existência na água indica uma
ligação direta com os níveis de contaminação fecal (FUNASA, 2006). “Um dos principais
parâmetros que indica a presença de esgotos domésticos sem tratamento é o aumento
da presença do coliforme termotolerante Escherichia coli na água” (CETESB, 2016, p.
19).
Levando em consideração que as concentrações desses microorganismos atuam
como uma variável resposta aos possíveis lançamentos de efluentes e tendo em vista
as informações apresentadas e discutidas anteriormente referente à seção 1, a Figura 3
apresenta os valores de coliformes termotolerantes na seção 1.
Figura 3. Níveis de concentração dos coliformes termotolerantes na seção 1.

Fonte: Os autores (2019).
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De acordo com a Resolução CONAMA no. 357/05, o curso d’água onde a seção
se encontra classificado como classe 2 e o limite máximo permitido da presença de
coliformes termotolerantes de 600 UFC/100 ml. Nesse caso, observa-se que esses
valores não se encontram em consonância com a legislação em nenhum mês/ano de
coleta, intensificando os indícios de que possa ter ocorrido lançamentos de esgoto
doméstico no curso d’água.
Em relação ao oxigênio dissolvido, esse pode ser considerado um dos gases
mais importantes para os ecossistemas aquáticos, tendo em vista que a sua presença
é fundamental nos processos metabólicos dos organismos que dele necessitam. “Os
esgotos sanitários representam a maior fonte de matéria orgânica nos corpos d’água
superficiais” (ARNESEN et al., 2018, p. 01) e, os níveis elevados de matéria orgânica
diminuem as concentrações de oxigênio dissolvido ao longo da coluna d’água
(ESTEVES, 2011).
A redução da disponibilidade do oxigênio dissolvido ocorre devido ao aumento
no consumo desse gás pelos microrganismos para a manutenção dos seus processos
metabólicos e na utilização dessa variável limnológica para manter os níveis de matéria
orgânica estáveis no meio aquoso (VON SPERLING, 2005). As baixas taxas dessa
variável no ambiente aquático podem implicar no comprometimento desses processos
acarretando em inúmeros desequilíbrios.
É provável que as taxas de oxigênio dissolvido no meio aquático tenham sido
atenuadas devido aos índices elevados de material em suspensão e consequentemente
de turbidez, impossibilitando a passagem de luz e dificultando os processos
fotossintetizantes. Além disso, por ser um composto orgânico, o carbono orgânico
total também influencia na redução desse gás no ecossistema.
Segundo Archela et al. (2003) os altos valores de carga orgânica, provenientes
de lançamentos de esgotos, levam a um aumento dos microorganismos aeróbios,
consumidores desta matéria orgânica, e portanto o aumento do consumo de oxigênio
dissolvido, levando a depleção do mesmo na coluna d’água. Os autores revelam:
Os microrganismos que mais se beneficiam quando há excesso de alimento proliferamse de forma rápida, sendo que a macropopulação (principalmente peixes) não aumenta
em igual velocidade. O consumo de oxigênio no ambiente passa a ser maior, em razão
da proliferação das bactérias, e a reposição através dos processos de aeração natural e
fotossíntese tornam-se insuficientes. Em resumo, postula-se que: quando maior o volume
de esgotos lançados em um corpo aquático, maior será a concentração de matéria orgânica,
maior será a proliferação de bactérias, maior a atividade total de respiração e maior, por
conseguinte, a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). O resultado disso é a redução das
concentrações de oxigênio (ARCHELA et al., 2003, p. 519).

Os resultados obtidos corroboraram com resultados encontrados na literatura
que indicam que o aporte de materiais alóctones, provenientes de atividades antrópicas,
modificam a qualidade da água podendo levar a uma degradação dos ambientes
aquáticos (ESTEVES, 2011; TUNDISI, J. G., MATSUMURA-TUNDISI, 2008).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que o monitoramento limnológico é essencial para se obter
diagnósticos quanto à qualidade da água em bacias hidrográficas, a fim de se tomar
medidas para evitar e/ou remediar possíveis impactos ambientais decorrentes das
atividades poluidoras, especialmente nos casos em que ocorre o lançamento de
efluentes, já que a presença de matéria orgânica nos cursos d’água é uma das principais
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causadoras de poluição nos sistemas hídricos e muda significativamente os processos
metabólicos no sistema aquático.
Ressalta-se que o uso de técnicas estatísticas exprime em uma exímia ferramenta
capaz de auxiliar na interpretação dos dados referente à qualidade da água de um
curso d’água, podendo aplicar essa técnica em outros estudos que sejam relacionados
às análises ambientais.
Em se tratando de saneamento básico, é de grande importância que se tenha a
participação de gestores públicos das esferas municipais, estaduais e federais, atuando
e investindo nessas questões, especificamente no esgotamento sanitário por se tratar
de uma questão que ainda acarreta prejuízos e efeitos adversos aos recursos hídricos,
especialmente para o município de Marília que ainda não possui tratamento de esgoto,
comprometendo a qualidade e a quantidade de suas águas, restringindo os seus usos
múltiplos.
Ademais, é válido lembrar que a ausência da coleta e do tratamento de esgoto
pode acarretar em riscos à saúde pública e comprometer o bem-estar da população por
permitir que essas práticas irregulares tornem as pessoas vulneráveis às doenças de
veiculação hídrica, tanto pelo contato direto quanto pela ingestão da água contaminada.
A análise apresentada pode servir como um instrumento para as tomadas de
decisões dos órgãos públicos e do setor privado na intenção de se contribuir para
o planejamento ambiental voltado à gestão dos recursos hídricos, atendendo às
legislações vigentes.
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EFETIVIDADE DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA EM UMA ÁREA
DE INTERVENÇÃO DO PROSAMIM
Camila Fuziel Silva1
Nelson Felipe de Albuquerque Lins Neto2
Matheus Silveira de Queiroz3
Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
A qualidade dos ambientes aquáticos tem sido alterada em diferentes escalas
nas últimas décadas, desencadeado pela complexidade dos usos múltiplos da água
pelo homem, acarretando diversos impactos. Bem como, a diminuição considerável
na disponibilidade hídrica de boa qualidade em ambientes urbanos, produzindo
inúmeros problemas ao seu aproveitamento.
A água potável e de boa qualidade é fundamental para saúde dos seres humanos
(o corpo humano é constituído por 70 a 75% de água e, na ausência dela, alguns órgãos
vitais deixam de funcionar), entretanto, a maioria da população mundial não tem
acesso a este recurso (ROSA; FRANCETO; CARLOS, 2012).
De acordo com o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para
Educação Ciência e Cultura (UNESCO), durante a terceira edição do Fórum Mundial
da Água ocorrido em Kyoto no Japão em 2003, o Brasil é o país que possui maior
disponibilidade de água doce pronta para o consumo, com 6,2 bilhões de m³ de água
doce, 17% do total disponível no planeta (ROSA; FRANCETO; CARLOS, 2012).
O processo de ocupação decorrente da urbanização, em especial nas margens
dos corpos hídricos, tem gerado graves problemas ambientais, como poluição dos rios
e áreas de mananciais, remoção da mata ciliar, ocupação irregular do solo, descarte
inadequado dos resíduos sólidos, dentre outros.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007) “saneamento é o
controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer
efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social”. Portanto, o saneamento não
se restringe ao abastecimento de água limpa e a coleta e tratamento do esgoto sanitário,
sendo um conjunto de ações que também inclui a coleta dos resíduos e a limpeza das
vias públicas, proporcionando, assim, um ambiente saudável para os habitantes.
A falta de saneamento reflete nas taxas de mortalidade infantil, pois a falta
dessa prática pode provocar a transmissão de doenças, contaminação de alimentos e
de água, sendo que as faixas etárias iniciais são as principais vítimas. A OMS (2007)
estima que 6% de todas as doenças no mundo são causadas por consumo de água
não tratada e pela falta de coleta de esgoto. Entre elas estão: hepatite A febre tifoide,
malária, diarreia, cólera, febre amarela, amebíase, dentre outras.
A ocupação desordenada aliada à falta de saneamento básico, efluentes
domésticos e industriais não tratados adequadamente, resultou na completa
degradação ambiental de vários igarapés de Manaus, tornando suas águas poluídas e
condutoras de doenças (SEGUNDO, 2014).
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Em Manaus, as maiores intervenções no espaço urbano se deram a partir do
período da década de 70 com a implantação da Zona Franca de Manaus e a abertura
de aproximadamente 400 empresas, o que atraiu trabalhadores de diversos lugares
do País, sendo, principalmente, a população ribeirinha do Amazonas, que migrou em
busca de empregos e melhores condições de vida (CARVALHO e OLIVEIRA, 2003).
Logo, novos bairros surgiram e importantes igarapés que entrecortavam a
cidade foram assoreados completamento ou parcialmente, o aumento populacional no
entorno dessas áreas culminou na elevada produção de resíduos sólidos e o descarte
inadequado destes nos corpos hídricos, denominados igarapés (SEGUNDO, 2014).
Mediante a tais situações o Governo do Estado do Amazonas em parceria
com o Banco Interamericano do Desenvolvimento – BID criaram o Programa Social
e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM. Sua finalidade é contribuir para
resolver os problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a população
de Manaus, em particular os moradores das áreas de influência direta das bacias
hidrográficas na área urbana de Manaus, impactadas negativamente por frequentes
alagações resultantes da combinação de especificidades climáticas, como precipitações
pluviométricas à sazonalidade hídrica do rio Negro, cheias e vazantes de grandes
amplitudes, com duração média de 06 (seis) meses cada (PROSAMIM, 2012).
O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM foi
concebido para integrar o Programa de Governo do Estado a partir de 2003, com
objetivo de promover a recuperação ambiental e o ordenamento territorial das bacias
hidrográficas interiores de Manaus.
“As intervenções planejadas abrangiam aspectos sociais, ambientais, urbanísticos, de
engenharia, institucionais e demandavam à época US$ 600, 000,000 (seiscentos milhões
de dólares). As negociações para obtenção de financiamento tiveram início em janeiro de
2003, com a apresentação de proposta técnica – financeira ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID”. (PROSAMIM, 2012).

Para compor as análises de viabilidade, o BID solicitou a realização de um Plano
de Sustentabilidade Socioambiental (PSSA), que define o trabalho social, as ações de
educação sanitária, de meio ambiente e de comunicação social, previstos para a área
de abrangência do PROSAMIM, a serem desenvolvidas pelo Governo do Estado do
Amazonas.
Com o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente, aprovada
em 1999, percebeu-se que a educação ambiental deve ser valorizada como uma
ação educativa que precisa estar presente de forma transversal e interdisciplinar,
articulando um conjunto de saberes, formação de atitudes e sensibilidades ambientais
(CARVALHO, 2008).
Neste contexto e presente trabalho tem como objetivo a analisar a Efetividade
da Educação Ambiental e Sanitária em uma Área de Intervenção do PROSAMIM,
verificar se as ações propostas no PSSA foram executadas e examinar os aspectos
referentes às condições ambientais atual no local.
2 METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo
Este estudo foi realizado no bairro de São Raimundo na zona oeste da cidade de
Manaus, em uma área de intervenção do PROSAMIM – Quadra Bairro 6 (QB6) (Mapa
1), situada nas proximidades do Estádio Ismael Benigno, conhecido pela população
manauara como Estádio da Colina.
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Mapa 1: Localização do Prosamim Quadra 6

Elaboração: Matheus Silveira de Queiroz, 2019.

2.2 Coleta de Dados
Foram realizados trabalhos de campo e abordagens aos moradores, onde foram
aplicados questionários a fim de verificar aspectos relacionados à percepção ambiental
e as metas previstas no PSSA; se houve trabalhos voltados para a educação ambiental
e sanitária com a comunidade residente. O questionário aplicado conteve 10 questões
(Quadro 1)
Quadro1: Perguntas utilizadas nos formulários durante a aplicação dos questionários

Fonte: FUZIEL SILVA, 2016.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se maior presença do sexo feminino, representando 72%, já o
masculino, apenas 28% (gráfico 1A). Já em relação à faixa etária (gráfico 1B) verificouse que 34% dos moradores têm idade entre 40 a 50 anos e 32% possui idade superior
aos 60 anos, seguidas pelas faixas etárias da população jovem, que representam 14%
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inferior a 20 e de 20 a 30 anos, e apenas 6% representam 30 a 40 anos, sugerindo uma
predominância de uma população adulta residente no local.
Resultados diferentes foram expressos por SEGUNDO (2014) também em uma
área de intervenção do PROSAMIM (Igarapé do Quarenta), onde 70% dos moradores
tinham idade superior aos 30 anos de idade.
Gráfico 1 a b: Dados de gênero e faixa etária dos moradores da QB6
Gráfico 1 a: Gênero dos moradores. Gráfico 1 b: Faixa etária dos moradores.

Elaboração: FUZIEL SILVA, 2016.

Ao levantar quantas pessoas residem por apartamento, foi possível identificar
que 24% dos imóveis possuem cerca de cinco moradores, seguidos por 22% com quatro
a seis e, 16% duas a três pessoas (gráfico 2 a).
Dados semelhantes foram levantados em trabalho realizado no Igarapé do
Quarenta, uma vez que, 22% das moradias situadas na área de intervenção, são
constituídas por cinco pessoas (SEGUNDO, 2014).
Foram verificadas as ocupações profissionais dos moradores da área de
intervenção em questão, onde se percebeu que 30% representam a ocupação doméstica,
seguida por 24% representados por desempregados e 14% são aposentados. Nas demais
profissões se podem apontar autônomos, motoristas, industriários, vendedores, dentre
outros (gráfico 2 b).
Gráfico 2 a, b: Dados de pessoas por apartamento e ocupação profissional dos
moradores da QB6)
Gráfico 2 a: Quantidade de pessoas por apartamento. Gráfico 2 b: Ocupação profissional
dos moradores

Elaboração:FUZIEL SILVA, 2016.

Dentre os aspectos positivos apontados pelos moradores que os fazem
permanecer no local, 82% respondeu que a localização é fator relevante, pois está situado
próximo ao centro da cidade, bem como, hospitais de pronto atendimento e escolas. Já
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18% informaram que a permanência se dá pela infraestrutura oferecida, que não alaga,
proporcionando segurança aos moradores (gráfico 3 a). Pesquisas anteriores em áreas
de intervenção do PROSAMIM mostraram que 58% dos moradores permanecem no
local por conta da proximidade ao centro da cidade (SEGUNDO, 2014).
Os moradores apontaram como principal causa dos problemas por eles
enfrentados, a questão do entupimento dos esgotos sanitários, representando 44% dos
entrevistados, seguido por 20% que afirmaram não haver nenhum problema no local,
manifestando assim sua satisfação em relação a QB6 (gráfico 3 b).
Para Carvalho e Oliveira (2003), os esgotos são constituídos por excretas
humanas (fezes, urinas), por águas servidas, procedentes do uso doméstico, comercial,
industrial e por águas pluviais. O mau uso desse sistema pode causar o entupimento.
Gráfico 3 a, b: Dados de Vantagens para permanecer no lugar e pontos negativos
Gráfico 3 a: Vantagens para permanência no local. Gráfico 3 b: Pontos negativos da QB6

Elaboração: FUZIEL SILVA, 2016.

Durante a aplicação do questionário na QB6 para averiguar se as propostas
do PSSA realmente foram executadas com a comunidade residente, ao questionar se
houve a realização de reuniões com os moradores, oficinas e campanhas sobre educação
ambiental, atividades lúdicas educativas com o uso de cartilhas, vídeos, bem como
oficinas temáticas com foco na geração de renda, todos foram unânimes ao responder
que sim, ocorreram tais atividades. Foi observado, também, se os moradores teriam
sugestões de melhorias para a QB6 (Gráfico 4)
Gráfico 4: Sugestões de melhorias

Elaboração: FUZIEL SILVA, 2016.
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Acerca de possíveis mudanças, 34% da população residente na QB6 propuseram
a melhoria nas condições dos esgotos sanitários, seguido por 24% que propôs a
implantação de área de lazer, no entanto, foi possível identificar que havia um espaço
de lazer no local, mas os equipamentos encontram-se danificados. Além disso, em
frente à área de estudo, mais precisamente do outro lado da rua existe um parque
(Parque Igarapé das Cacimbas), que dispõe que quadra poliesportiva, playground,
dentre outros entretenimentos. Já 24% não mudariam nada no local, dizendo-se
satisfeitos com a moradia. Por outro lado, 14% dos moradores, reclamaram da ausência
da educação ambiental por parte da vizinhança, que aparentemente não possuem o
conhecimento sobre o descarte adequado dos resíduos, permitindo que estes sejam
despejados pelo local, causando a poluição do ambiente.
Não foram notadas ações por parte dos residentes para melhoria da qualidade
ambiental do local, foi possível identificar diversos resíduos de origem doméstica
dispostos de maneira inadequada (Figura 1). Apesar de todos os entrevistados
afirmarem que houve trabalhos de educação ambiental realizado por parte da gestão
socioambiental do PROSAMIM em concordância com o estipulado no PSSA com a
comunidade da QB6.
Ressalta-se ainda, que na QB6 existe um local denominado Elo, onde o serviço
social do Programa utiliza para realizar trabalhos com a comunidade. De acordo com os
moradores é neste local que são concebidas as atividades socioambientais educativas.
Figura 1: Local onde são realizados os trabalhos socioambientais com os moradores da QB6

Fonte: FUZIEL SILVA, 2016.

Na área destinada ao serviço social do PROSAMIM na QB6 é notória a presença
de
uma lixeira para coleta temporária dos resíduos. Mesmo havendo local
apropriado para o descarte, existem vários resíduos dispersos ao redor da lixeira.
Foi possível identificar o descarte inapropriado de resíduos (Figura 2). A área
entre os blocos é justamente a parte lateral dos apartamentos, onde ficam as janelas das
cozinhas, o que facilita o despejo do material, como sacolas plásticas, embalagens de
produtos alimentícios, casca de ovos, resíduos orgânicos diversos, dentre outros.
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Figura 2: Resíduos dispostos no condutor responsável pela coleta de águas pluviais da QB6

Fonte: FUZIEL SILVA, 2016.

É evidente a quantidade de resíduos sólidos dispersos dentro dos condutores
de águas pluviais, o que contribui para o entupimento do sistema de esgoto da QB6,
um dos problemas apontados pelos moradores (Figura 3). Sabendo que a drenagem
de águas pluviais é conduzida para rede coletora de esgoto, o carreamento desses
resíduos pode ser considerado a causa dos transbordamentos que acontecem no local.
Para Carvalho e Oliveira (2003) os resíduos sólidos contribuem direita e indiretamente
para a poluição ambiental, causando contaminação do solo e dos recursos hídricos.
Figura 3: Esgoto entupido e transbordando entre os blocos residenciais

Fonte: FUZIEL SILVA, 2016.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ausência de educação ambiental contribui diretamente para as questões
sanitárias ambientais, os descartes inadequados dos resíduos sólidos causam diversos
danos ao meio ambiente e a própria comunidade do local.
O exercício da educação ambiental tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida da população, levando o homem a refletir e sobre os prejuízos causados pela
deposição indevida dos resíduos, desenvolvendo ações transformadoras contínuas,
com o intuito de reverter o processo de degradação socioambiental existente.
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Pala observação dos aspectos analisados, as ações propostas no Plano de
Sustentabilidade Socioambiental – PSSA do Programa Social e Ambiental dos Igarapés
de Manaus – PROSAMIM vem sendo executadas junto a população residente na
Quadra Bairro 6. Contudo, os moradores aparentam não terem assimilado as questões
referentes a qualidade ambiental abordadas durante as atividades.
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SAIS DISSOLVIDOS EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO
DE IRANDUBA – AM
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Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1. INTRODUÇÃO
A energia solar aquece, de forma desigual, a superfície da Terra no equador e
nas regiões polares, originando a vaporização da água e o movimento das massas de
ar e de ventos. Avaliar o armazenamento total de água na Terra, é um problema
complicado, porque a água está em permanente movimento e mudança de estado
físico. Uma das principais fontes de vapor de água para o ciclo hidrológico são os
oceanos. As águas oceânicas perfazem cerca de 97% do total da água existente na Terra,
ou seja, 1.386 bilhões km3, cobrem cerca de três quartos da superfície terrestre e contém
99% de todos os elementos químicos existentes na natureza. Dos menos de 3% de água
doce, 29,9% são de águas subterrâneas. Apesar da participação muito significativa
das águas subterrâneas, cerca de 70% dessa parcela são reservas muito profundas,
de exploração difícil e antieconômica (MORAIS, 1995; LEAL, 1998; SHIKLOMANOV,
1998; VILLIERS, 2002).
Quanto às águas subterrâneas, essas têm três origens principais. A origem meteórica constitui 97% dos estoques de água doce que ocorrem no estado líquido nos
continentes e o mecanismo de recarga é a infiltração de uma fração das águas atmosféricas, principalmente sob a forma de chuva e neve. A origem conata são águas estocadas a grandes profundidades, em regra geral, superiores a 4.000 metros. Essas
águas ficaram retidas nos sedimentos às épocas das deposições e são, por isso, também
chamadas de “águas de formação”. Têm altos teores salinos, característicos dos paleoambientes de formação dos depósitos sedimentares considerados, da ausência de recargas e dos longos períodos de interação água/matriz rochosa. E a origem juvenil,
são as geradas pelos processos magmáticos da Terra (REBOUÇAS, 2006).
Na Região Hidrográfica Amazônica, as pesquisas sobre águas subterrâneas são
ainda incipientes e restringindo-se apenas aos aquíferos dos depósitos do Cenozoico
(formações Solimões e Alter do Chão), com estudos concentrados particularmente
nas regiões de Manaus, no Amazonas, e de Belém, no Pará. Além disso, ainda não se
dispõe de uma integração abrangente desses estudos com as informações geológicas
regionais existentes, dificultando o planejamento e a execução de programas voltados
para a gestão integrada dos recursos hídricos nessa região (ANA, 2005; SILVA, 2016).
O município de Iranduba situa-se a 03º 16’S e 60º 10’W à margem direita do
rio Negro e à esquerda do rio Solimões, com 30 metros de altitude, 2.216,817 km2 de
área e população estimada para 2018 de 47.571 habitantes (IBGE, 2018). O acesso é
1
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por via fluvial e por estrada pela rodovia AM – 070 a 22 km de Manaus. Segundo a
Köppen e Geiger a classificação do clima é Am e a temperatura média é de 27.3°C com
pluviosidade média anual de 2200 mm (CLIMATE-DATA, 2018). O abastecimento de
água é feito pelo SAAE, por captação de água de poços tubulares na área urbana e
rural (figura 1).
A área de estudo está situada sobre os sedimentos terciários areno-argilosos da
Formação Alter do Chão, de idade cretácea. No município de Iranduba existe 394 poços
tubulares, registrados pelo projeto SIAGAS do Serviço Geológico do Brasil (SIAGAS,
2018), extraindo água do aquífero local. Muitos desses poços foram construídos sem
adequação técnicas, e hoje, expõem o aquífero à contaminação. A utilização aleatória
e indiscriminada de água subterrânea, sem a prévia análise de variáveis que possam
identificar, qualificar e quantificar substâncias nocivas à saúde humana poderá causar
uma série de complicações à população da área de estudo (SILVA, 2005).
Portanto, este projeto de pesquisa teve como objetivo, identificar os sais
dissolvidos em águas de consumo humano em poços tubulares para avaliar a qualidade
e potabilidade dos recursos hídricos no município de Iranduba-AM.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e métodos
Foram coletadas amostras de água subterrânea em 05 (cinco) poços tubulares
profundos (PT_01, PT_02, PT_03, PT_04, PT05 e PT_06) No município de IrandubaAM (figura 1). A amostragem foi através de bombeamento por bomba submersa
dos poços tubulares em volume igual a 1 litro. Imediatamente, após a coleta, foram
aferidos a condutividade elétrica e o pH, através de condutivímetro e peagâmetro
marca DM-3P. Logo após, foram coletados outro volume de 1 litro em frascos de
polietileno, identificados e levados ao Laboratório de Química Ambiente do INPA para
serem analisadas as variáveis dos cátions (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) e ânions (Cl-, HCO3-,
Si(OH)4) e nitrato (NO3-). As metodologias utilizadas estão descritas no Manual nº
8 do Programa Biológico Internacional (Goltermam & Clymo,1971; Golterman et al.,
1978; APHA, 2003).
Figura 1. Localização de poços tubulares amostrados no município de Iranduba – AM.
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Todos os pontos foram identificados e geoposicionados (tabela 1) entre períodos
hidrológicos distintos. As amostras coletadas foram de 04 poços tubulares pertencentes
ao SAAE e 02 de propriedade particular (tabela 1).
Tabela 1. Descrição de poços tubulares amostrados no município de Iranduba – AM - Brasil.

2.2 Resultados e discussões
Os poços tubulares da área de estudo têm profundidade média de 125,66
m (tabela 1) e são utilizados para obtenção de água para consumo humano, sem
tratamento de sanitário. Essa elevada profundidade média, para o aquífero Alter do
Chão na área de estudo, é resultado da busca de um volume maior de explotação para
um abastecimento populacional crescente (SILVA, 2016).
O pH apresentou valores variando de 4,22 e 6,21, indicando acidez e tendência à
basicidade, nas águas amostradas (tabela 2). Valores intermediários foram observados
por Silva (1999) Ramos e Silva (2003), nas águas de poços tubulares da cidade de
Manaus, na qual encontram pH variando de 3,3 a 5,7. Esta característica físico-química
das águas estudadas pode ser explicada em função da composição mineralógica das
rochas do aquífero, recarga rápida e processos de interação água-rocha/solo (FORTI E
MOREIRA-NORDEMANN, 1991).
As médias de condutividades elétricas foram de 516,91 μs.cm-1 e 530,20 μs.cm-1
(tabela 2). Esses valores de condutividades são divergentes dos encontrados no aquífero
Alter do Chão, por Silva (2016) que encontrou valores médios inferiores a 70 μs.cm-1.
Os valores altos de condutividades elétricas apresentados por águas de alguns poços
mostram-se atípicas para as águas subterrâneas da Formação Alter do Chão, pois, de
modo geral, essas águas apresentam baixas concentrações de elementos dissolvidos
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(SILVA 1999; SILVA 2001; SILVA 2005). O que pode estar indicando que esses poços
estão explotando água de formações geológicas distintas.
As elevadas concentrações de sais dissolvidos nas águas de Iranduba também
ocasionam intensa oxidação nas estruturas metálicas (figura 2) de manutenção dos
poços tubulares, podendo, inclusive, causar acidentes com pessoas e às obras civis.
Figura 2. Oxidação oriunda da exposição aos sais da água explotada sobre estrutura
metálica em poço tubular, no município de Iranduba – AM – Brasil.

Os valores médios de alcalinidade foram de 25,41 mgHCO-3.L-1 e 26,63 mgHCO3.L (tabela 2). Silva (2005) encontrou valor médio de 2,30 mgHCO-3.L-1 para águas de
aquífero Alter do Chão, em Manaus – AM.
As concentrações médias de Ca+2 foram de 44,81 mg.L-1 e 13,76 mg.L-1. As de
Mg+2 foram de 12,93 mg.L-1 e 25,45 mg.L-1 (tabela 2). Para as águas da formação Alter
do Chão, Silva (1999; 2001) encontraram, em Manaus, valores para o cálcio e magnésio
menores que 5,00 mg.L-1. Silva (2005) encontrou valores médios de 1,09 mg.L-1 para o
Ca+2 e 0,81 mg.L-1 Mg+2 no município de Iranduba. O que demonstra que esses altos
valores encontrados nas águas amostradas são anômalos para a Formação Alter de
Chão.
Com relação as concentrações médias de Na+, estas foram de 23,17 mg.L-1 e 24,60
-1
mg.L (tabela 2) e às de K+, foram de 16,76 mg.L-1 e 15,35 mg.L-1. Os valores médios de
Cl- foram de 126,52 mg.L-1 e 110,49 mg.L-1 (tabela 2). Em ambos os períodos amostrados,
as águas do poço PT_02 apresentaram concentrações de cloreto acima do valor máximo
permitido na Portaria nº 2914 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que é
igual a 250 mg.L-1. Silva (2016), encontrou valor médio para o cloreto de 84,33 mg.L-1.
Durante todas as fases de desenvolvimento desta pesquisa, os proprietários dos poços
tubulares receberam os resultados analíticos e foram alertados sobre esta concentração
de cloreto acima do recomendado pela legislação vigente.
As concentrações médias de nitrato foram de 1,720 mg.L-1 e de 1,340 mg.L-1
(tabela 2). Os teores de nitrato superiores a 10 mg.L-1 são indesejáveis na água de uso
doméstico, por causar cianose em crianças (SILVA, 2016).
Os valores médios de sílica foram de 5,920 mg.L-1 e de 5,290 mg.L-1 para as águas
amostradas (tabela 2). O teor relativamente reduzido de sílica dissolvida nessas águas
confirma a proveniência típica de águas com pouco tempo de residência, uma vez
que nesse tipo de rocha a sílica praticamente se encontra de forma livre nos minerais
-1
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essenciais silicáticos, como quartzo e acessórios, sendo muito menos solúvel do que na
forma de sílica combinada (SILVA, 2016).
Tabela 2. Valores de variáveis das águas dos poços tubulares amostrados em dois
períodos distintos na cidade de Iranduba – AM - Brasil.

Silva (2005) e Ramos e Silva (2003) verificaram que a sequência dominante para
cátions em águas subterrâneas em cidades da calha do rio Solimões e Amazonas era de
K++Na+>Mg2+>Ca2+. Sequencias semelhantes às dos poços PT_04 e PT_05 de Iranduba.
No período B, houve diminuição de concentração de cálcio nos nas águas dos poços
PT_01, PT_02 e PT_03. Já o cloreto, sua concentração foi maior para quase todas as
amostras analisadas (tabela 3).
Tabela 3. Dinâmica de concentração de íons nas subterrâneas dos municípios de
Iranduba – AM - Brasil, em períodos hidrológicos distintos (A e B).

O que corrobora com a tese de que provavelmente os poços PT_01, PT_02, PT03
e PT_06 estão explotando água de aquífero distinto do Alter do Chão. Andrade et al.
(2004) em estudo comparativo com as águas de superfícies de Manaus e Iranduba,
verificaram águas mineralizadas com altos teores de cálcio, magnésio e potássio na
cidade de Iranduba, relacionando-as à Formação Nova Olinda. Silva (2016) identificou
como sendo a região sudeste da área urbana de Iranduba apresentando águas
mineralizadas com altos valores de cálcio, magnésio, sódio, potássio e cloreto e às
classificou como clorosulfatadas magnesiana e clorosulfatadas sódica.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As águas de Iranduba apresentaram-se ácidas e tendendo à basicidade, em
ambos os períodos amostrados. Quanto à condutividade elétrica, os valores foram
elevados quando relacionadas às águas do aquífero Alter do Chão, excetuando as
dos poços PT_04 e PT_05. O que pode estar indicando que os poços PT_01, PT_02,
PT03 e PT_06 estão explotando água de formação geológica distinta.
As sequências dominantes para os cátions são Ca+2>Mg+2>Na++K+ e
+
Na +K+>Ca+2>Mg+2 e para os ânions de Cl->HCO-3>NO3- e HCO-3>Cl->NO3. Quanto
a dinâmica hidroquímica, há saída de cálcio e entrada de magnésio nas águas dos
poços PT_01, PT_02 e PT_03.
As águas do poço PT_02, no município de Iranduba, apresentaram concentrações
de cloreto acima do valor recomendado pela Portaria 2914 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde, em ambos os períodos amostrados. Excetuando essa ocorrência,
todas as concentrações das variáveis analisadas estão em conformidade com essa
Portaria.
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE AS CHEIAS DO RIO NEGRO E A INCIDÊNCIA
DE HEPATITE, MENINGITE E LEPTOSPIROSE EM MANAUS - AM
Hebe Souza de Oliveira1
Thiago Alexandre Petersen2
Flávio Wachholz3

Eixo: 6. Recursos Hídricos e saneamento básico
1 INTRODUÇÃO
O Estado do Amazonas é a unidade da federação brasileira com a maior
participação na composição da área total da Bacia Amazônica, cerca de 35% da área
nacional (IBGE, 2019). Manaus, a capital amazonense, é banhada pelo Rio Negro, o
maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, o mais extenso rio de água
preta e o segundo maior em volume de água (SILVA, 2013). Assim como os demais
rios que formam a Bacia Amazônica, todos os anos o Rio Negro tem seu nível de água
alterado pelos eventos naturais de cheia e vazante (CPRM, 2019), sendo que essa
dinâmica pode causar eventos críticos como as inundações (DEFESA CIVIL, 2019).
Manaus é uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, além de ser um
importante polo industrial brasileiro (IBGE, 2019). A ocupação da capital amazonense
ocorreu de forma desordenada e acelerada, especialmente depois da criação da Zona
Franca, sendo que uma parcela da população de baixa renda fixou sua moradia em
locais impróprios, sem saneamento básico, sem coleta de lixo e sem água de qualidade
(ASSAD, 2006). O município tem muitas áreas com aglomerações de palafitas1 às
margens do Rio Negro, tributários e lagos (PEREIRA; SILVA; BARROS, 2011),
formando territórios críticos e mais vulneráveis a desastres naturais (FREITAS et al,
2014).
Os impactos causados pelas cheias sobre a cidade repercutem de diversas formas
na vida da população, como na saúde, por exemplo, considerando ainda o fato de que
na última década tem se intensificado o número de inundações no município (DEFESA
CIVIL, 2019). Dessa maneira, partindo do pressuposto de que doenças infecciosas
como hepatite, leptospirose e meningite podem ter veiculação hídrica ou seguir um
padrão sazonal de incidência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), existe relação entre
as incidências dessas doenças com o nível das águas do Rio Negro em Manaus? Este
trabalho busca responder esta questão por meio de pesquisa documental, quantitativa
e estatística, com o objetivo de examinar o efeito do nível da água do Rio Negro sobre a
ocorrência de hepatite, leptospirose e meningite no município de Manaus, entre 2009 e
2017. Há uma lacuna de estudos técnicos sobre as relações do nível do Rio Negro com
a cidade de Manaus, o que justifica a necessidade desta pesquisa, pois este trabalho
pode gerar subsídios para auxiliar no planejamento e na gestão dos recursos hídricos,
contribuindo com informações que possam ser utilizadas para o desenvolvimento de
ações preventivas e mitigadoras relacionadas às cheias.
1
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3
Universidade do Estado do Amazonas - UEA, fwalemao@gmail.com.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O Rio Negro e a cidade de Manaus
Manaus tem o Rio Negro como sua principal porta de acesso, por ele é feito o
transporte de pessoas e também de escoamento da produção econômica local (PORTO
DE MANAUS, 2019). No município, a série histórica de medição do Rio Negro
iniciou em 1902 com o nível mínimo da vazante e em 1903 com o nível máximo das
cheias. O nível máximo das águas registrado em todo o período foi em 2012, com a
cota de 29,97m, e o menor nível foi a cota registrada em 2010, com 13,63m (PORTO
DE MANAUS, 2019). Devido às cheias que ocasionaram inundações, o município
de Manaus decretou Situação de Emergência em 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2019
(DEFESA CIVIL, 2019). Quando declarada a Situação de Emergência, o município é
dispensado de fazer licitações para as despesas relacionadas ao evento crítico, além
de poder receber recursos federais para ações relacionadas ao socorro e assistência às
vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução (LEI nº 8.666, 1933, Art.
24, IV; DECRETO FEDERAL nº 7.257, 2010, Art. 8º).
A partir da criação da Zona Franca de Manaus, a cidade passou a crescer de
forma acelerada e sua área urbana se expandiu de maneira desordenada, sendo que
muitas moradias estão em locais impróprios para construção, onde a infraestrutura
é precária, pois são locais carentes de saneamento básico, coleta de lixo e água de
qualidade (ASSAD, 2006). Uma parcela da população de baixa renda vive em
aglomerados de palafitas, habitações que geralmente são feitas de madeira, de forma
improvisada, localizadas ao redor do Rio Negro, de lagos e de igarapés que cortam a
cidade (PEREIRA; SILVA; BARROS, 2011), esses locais que formam territórios críticos
e bastante vulneráveis a desastres naturais, como as inundações (FREITAS et al, 2014).
A população do município exposta às inundações também pode ter sua saúde
afetada por esse evento crítico, principalmente as que residem em locais carentes de
saneamento básico e próximos aos cursos d’água. Apesar de serem escassos os estudos
publicados em literatura científica sobre a ocorrência de doenças e agravos associados
ao ciclo hidrológico no Amazonas (SOUZA e NASCIMENTO, 2017), estudos similares
em outras regiões do Brasil mostram que esta correlação é perceptível (FREITAS e
XIMENES, 2012; FREITAS et al., 2014; GUIMARÃES et al., 2014).
Dentre as doenças de veiculação hídrica, uma das mais comuns é a hepatite A, uma
doença contagiosa, também chamada de “hepatite infecciosa”, causada pelo vírus A
(HAV), que tem transmissão fecal-oral, por meio de água, alimentos contaminados
pelo vírus e por contato entre indivíduos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), dessa
forma, locais com saneamento básico precário e inundados pelas cheias podem criar
ambientes favoráveis à propagação dessa doença.
A leptospirose é uma doença infecciosa sistêmica, de ocorrência global, causada
por espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira (LUCHEIS, 2006). A incidência
de leptospirose está fortemente relacionada a fatores socioambientais, sua ocorrência
está tradicionalmente relacionada à exposição aos fatores de risco como precárias
condições de infraestrutura sanitária, crescimento desordenado, áreas de segregação
socioeconômica, alta infestação de roedores infectados e a ocorrência de enchentes. As
inundações são o principal fator de risco para a ocorrência de surtos da doença porque
a urina dos ratos, presentes em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das
enchentes (GUIMARÃES et al., 2014).
A meningite é o processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem
o cérebro e a medula espinhal, sendo que no Brasil o principal agente etiológico é a
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bactéria Neisseria meningitidis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Estudos científicos
demonstram que a meningite pode ter uma forte correlação entre a sua incidência
e as variáveis climáticas como temperatura média do ar, precipitação pluviométrica
e umidade relativa do ar. Além disso, essa doença pode ter relação com locais que
apresentaram alto índice de domicílios sem abastecimento de água, o que demonstra
que a distribuição dos casos também pode estar associada com fatores socioeconômicos
(STOCCO et. al., 2010).
Manaus tem 37,6% de sua área urbana sem esgotamento sanitário adequado e
parte da população de menor renda vive em locais com infraestrutura urbana precária
(ASSAD, 2006; IBGE, 2019) e também às margens de cursos d’água (PEREIRA; SILVA;
BARROS, 2011), tais fatores deixam essa população mais vulnerável a inundações
(FREITAS et al, 2014). Doenças como a hepatite, leptospirose e meningite além de
veiculação hídrica e fatores climáticos, podem ter relação com a precariedade do
saneamento básico associado com fatores socioeconômicos (GUIMARÃES et al., 2014;
STOCCO et. al., 2010).
2.2 Material e Métodos
A área de estudo compreende o município de Manaus, capital do Estado do
Amazonas, localizado a 2°50’ – 3°11’ de Latitude Sul e 59°44’ – 61°11’ de Longitude
Oeste, à margem esquerda do Rio Negro (SOUZA e COSTA, 2013). O município de
Manaus está localizado na Região Norte do Brasil, e possui atualmente uma população
estimada de 2.145.444 habitantes e uma área total de 11.401,092 quilômetros quadrados
(IBGE, 2019). Trata-se de uma pesquisa documental, com abordagem quantitativa
e estatística, utilizando informações disponíveis principalmente nos sites do IBGE,
Datasus e Porto de Manaus, todos disponíveis para consulta pública.
Os dados de cota Máxima, Mínima e Média do Rio Negro de 2009 a 2017 foram
obtidos na página eletrônica do Porto de Manaus (Porto de Manaus, 2019). Com relação
aos casos confirmados de hepatite viral, leptospirose e meningite em residentes do
município de Manaus no período de 2009 a 2017, os dados foram coletados na página
eletrônica da base de dados do sistema Datasus (BRASIL, 2019). Para calcular a taxa
de incidência por 100 mil habitantes para cada uma das doenças analisadas foram
ainda obtidos dados de censo e estimativa populacional na página eletrônica do IBGE
(IBGE, 2019).
Para a análise estatística dos dados foram feitos os seguintes tipos de testes:
primeiro foi usado o modelo de regressão linear simples, para testar a relação entre o
número de casos, por doença, e o nível de água do Rio Negro, seguido por um teste
t de Student para comparar os meses divididos por categorias e, por fim, o teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis, com o pós-teste de Bonferroni-Dunn, para testar se
houve diferença entre o número de casos e os anos testados.
Em relação a regressão linear simples e o teste de t de Student, primeiramente os
dados dos casos de doenças foram logaritmizados e então tiveram os pressupostos de
normalidade e homogeneidade de variâncias testados pelos testes de Shapiro-Wilk e
Levene. Na regressão, a variável dependente foi o número de casos da doença (hepatite,
leptospirose e meningite) por mês, e a variável independente foi a cota média mensal
do Rio Negro, enquanto que no teste t de Student, os meses foram divididos em duas
categorias, ordenados de acordo com a cota média do mês, em que foram comparados
quanto ao número de casos.
Optou-se por fazer o teste t de Student para se averiguar se os 6 meses com
maiores níveis de água também apresentaram maiores números de casos da doença.
Finalmente, o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi aplicado para comparar o
número de casos agrupados por ano e, assim, verificar se os anos com maiores níveis de
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água tiveram maiores números de casos. As análises foram feitas através do software R,
versão 3.6.1 (R CORE TEAM, 2019), utilizando o pacote stats para as análises estatística
e os pacotes ggplot2 (WICKHAM, 2016) para a elaboração dos gráficos.
2.2 Resultados
As análises demonstraram que existe um padrão na distribuição do número de
casos das 3 doenças e que está correlacionado ao nível de água da cota do Rio Negro,
de forma que os anos que apresentam maiores cotas apresentaram maiores números
de casos e, também, maiores taxas de incidência (Tabela 1). Analisando-se a média das
taxas de incidência das doenças estudadas nos 3 anos que apresentaram os menores
valores de níveis médios de água (2010, 2011 e 2016; Cota Média: 22,54; DP: 0,34), foram
observadas taxas de incidência (Hepatite 44,93 DP:18,00; Leptospirose 2,52 DP:1,03;
Meningite 7,24 DP:0,48) de no mínimo 25% menores das taxas de incidência nos 3 anos
com os maiores níveis médios de água (2009, 2013 e 2014; Cota Média: 25,01; DP: 0,26)
(Hepatite 71,94 DP:22,86; Leptospirose 3,32 DP:0,21; Meningite 9,22 DP: 0,51) (Tabela
1).
O modelo de regressão linear simples demonstrou haver relação estatisticamente
significativa entre o nível da água do Rio Negro e todas as doenças analisadas (Hepatite:
R2=0,10 p<0.01; Leptospirose: R2=0,11 p<0,01; Meningite: R2=0,08 p<0,01) (Figura
1). Em relação a Hepatite, o aumento de 1m na cota média mensal de nível de água
elevou em 2,6 o do número de casos confirmados. Adicionalmente, para leptospirose
e meningite o aumento de 1m na cota média mensal de nível de água elevou em 0,28
e 0,33 os números de casos confirmados, respectivamente.
Tabela 1. Incidência de casos de Hepatite, Leptospirose e Meningite por ano em
Manaus, AM.

Nota: Taxa de incidência calculada em casos por 100.000 habitantes.
Fonte: DATASUS, 2019.
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Tabela 2. Cota média, desvio padrão, cota máxima e mínima do Rio Negro por ano.

Nota: As cotas são medidas em metros e se referem à medição aferida em Manaus, AM. A cota média
é do ano inteiro.
Fonte: PORTO DE MANAUS, 2019.

Figura 1: Correlação (Regressão Linear Simples) entre Hepatite, Leptospirose e
Meningite e a cota média do Rio Negro.

Nota: Hepatite (A), Leptospirose (B) e Meningite (C). Cotas do Rio Negro aferidas em Manaus, AM.
Fonte: elaborado pelos autores.

Considerando o número de casos por doença em todos os casos analisados, o
teste t de Student acusou que o grupo com os meses que apresentaram maior nível
de água se difere significativamente do grupo com os meses de menor nível de água
(Hepatite: T=-2,41 GL = 106 p<0.05; Leptospirose: T=-2,89 GL = 106 p<0.01; Meningite:
T=-2,46 GL = 106 p<0.05). Em média, o grupo com os meses de maior nível de água
apresentou 16,62 (22,18%) número de casos a mais de Hepatite que o grupo com os
meses de menor nível de água. De forma similar, para a leptospirose e meningite, no
grupo com os meses de maior nível de água, o número de casos confirmados a mais foi
de 1,71 (40,52%) e 2,08 (16,39%), respectivamente.
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Complementando os resultados anteriores, o teste de Kruskal-Wallis demonstrou
que os anos apresentaram diferenças significativas em relação ao número de casos de
Hepatite (X2 = 56,98 GL = 8 p<0.01) e não significativa em Leptospirose (X2 = 8,12 GL
= 8 p>0.05) e Meningite (X2=10,06 GL = 8 p>0.05)). Apesar deste último teste ter sido
significativo apenas para uma das doenças, o pós teste de Bonferroni-Dunn evidenciou
que as diferenças nos números de casos de Hepatite foram significativas quando
comparados os anos que apresentaram menores níveis de cota do Rio Negro com os
demais (2009 e 2010 com 2013 e 2014, p<0.05). Desta forma, considerando apenas casos
confirmados de Hepatite, os anos de 2013 e 2014 (3399 casos) apresentaram 2090 casos
a mais que 2009 e 2010 (1309 casos), o que representa 160 % de aumento.
2.3 Discussão
Este estudo demonstrou que existe uma relação quantitativa entre o número de
casos de hepatite viral, leptospirose, meningite e os níveis de água do Rio Negro em
Manaus entre os anos de 2009 e 2017. Os resultados indicaram que as cheias (níveis de
cota altos) tem um importante papel em aumentar a ocorrência de todas as doenças
analisadas.
No Brasil, a taxa de incidência média da leptospirose é de 1,02 casos para cada
100 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). No período dos 9 anos analisados
nesta pesquisa, a taxa de incidência média de leptospirose em Manaus é o trilo da
média nacional, 3,06 casos para cada 100 mil habitantes. Conforme pode ser observado
na Figura 2, os anos de menor incidência de leptospirose, cuja incidência ficou em 1,94
e 1,90 casos para cada 100 mil habitantes, 2010 e 2016 respectivamente, foram os anos
em que as cotas médias não atingiram 22,5m. Todos os anos em que as cotas médias
ultrapassaram 23m, a incidência ficou acima de 3 casos para cada 100 mil habitantes.
Figura 2: Correlação entre Hepatite, Leptospirose e Meningite e as cotas do Rio Negro.

Nota: Hepatite (A), Leptospirose (B) e Meningite (C). Cotas do Rio Negro aferidas em Manaus, AM.
Fonte: elaborado pelos autores.
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A taxa de incidência de hepatites virais na região norte é de 25,6 casos para
cada 100 mil habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), mas em Manaus, no período
analisado de 2009 a 2017, a taxa de incidência teve média de 54,98 casos para cada
100 mil habitantes. Dessa forma, percebe-se que a taxa de incidência de hepatite em
Manaus é mais que o dobro da taxa de incidência da região norte. No ano de 2010,
houve a menor incidência de hepatite em Manaus, com taxa de incidência de 28,19
para cada 100 mil habitantes, também nesse ano, houve a menor cota do nível do Rio
Negro, com 16,63m, cota máxima em 27,90m e a cota média do rio ficou em 22,30m, ou
seja, durante esse ano, as águas do Rio Negro ficaram em um nível baixo para o padrão
do rio. Em compensação, nos anos de 2013 e 2014, foram os anos de maior incidência
de hepatite, com 80,37 e 89,39 casos para cada 100 mil habitantes, nesses anos o nível
do Rio Negro foi alto o ano inteiro, com cota mínima de 18,33m e 19,90m e máxima de
29,33m e 29,50m respectivamente, além disso a cota média do rio durante o ano ficou
próxima aos 25m. Dessa forma, percebe-se que a incidência de hepatite aumenta ou
diminui acompanhando o nível do Rio Negro (Figura 2).
No período de 2009 a 2017, Manaus tem uma taxa de incidência média de
meningite 8,25 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto a incidência da doença no
território nacional é de 7,60 casos para cada grupo de 100 mil habitantes (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2018). Além disso, verifica-se que as 3 maiores taxa de incidência de
meningites em Manaus ocorrem nos anos em que houve as 3 maiores taxas de cotas
mínimas, 2013, 2014 e 2017, com cotas de 18,33m, 19,90m, 17,34m respectivamente,
com de taxas de incidência acima de 9 casos para cada 100 mil habitantes (Figura 2).
Muitas doenças, como hepatite A, leptospirose, febre tifóide, cólera e outras gastrointestinais são transmitidas por água contaminada, seja por urina ou fezes, transmitida
de humanos para humanos ou outros animais para humanos, como no caso da
leptospirose (Cabral, 2010). Durante a enchente, precipitações e a falta de saneamento
básico (por exemplo, esgoto não tratado) podem mover os patógenos para o ambiente
e, assim aumentar a quantidade de agentes microbiológicos nas águas de superfície
(Cann et al. 2013). As enchentes ainda tem um potencial de afetar fontes de água e
sistemas de armazenamento de água, além de sistemas de esgoto. A contaminação
pode ser levada para as fontes de água e comprometer a qualidade delas, o que pode
levar a um aumento na transmissão de agentes patógenos durante as cheias (Parker e
Thompson, 2000).
A forte correlação com o nível de água e os números de casos de hepatite e
leptospirose obtidos neste estudo sugere um efeito da falta de saneamento básico na
população estudada. Esta associação da água na veiculação de diversas doenças ao
homem em áreas com problemas de saneamento básico foi estudada por vários autores
(Lippy e Waltrip, 1984; Freitas et al 2014). Lippy & Waltrip (1984) concluíram que
mais de 80% das epidemias (de doenças de veiculação hídrica) que ocorreram entre
1946 e 1980 nos Estados Unidos foram associadas com deficiências no tratamento ou
distribuição de água. O Instituto Trata Brasil, com base em dados do IBGE e do Sistema
Nacional sobre Informações de Saneamento (SNIS), fez um ranking de saneamento
básico entre as 100 maiores cidades do Brasil em 2018 e identificou o município de
Manaus como sendo a quinta pior cidade no quesito de esgoto coletado (10,18%) e
tratado (23,80%) (Trata Brasil, 2018).
Apesar da meningite não ser uma doença de veiculação hídrica, estudos vêm
relacionando o aumento do número de casos e a ocorrência de desastres naturais
(Watson et al. 2007; Kouadio et al. 2012). Esta doença é facilmente transmitida de
pessoa pra pessoa, particularmente em situações de aglomeração de pessoas (Watson
et al. 2007). Campos de refugiados, assim como abrigos improvisados onde existe
falta de higiene e falta de atendimento médico adequado são os principais fatores
de risco associados à propagação da doença (Kouadio et al. 2012). Desta forma, as
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aglomerações de pessoas em abrigos provisórios para as populações afetadas pela
cheia, podem estar sendo os principais fatores para o aumento do número de casos de
Meningite observados neste estudo.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa demonstrou que existe uma correlação significativa entre o nível
das águas do Rio Negro com a incidência de hepatite viral, meningite e leptospirose
em Manaus, no período de 2009 a 2017. A capital amazonense tem mais que o dobro
da taxa de incidência média de hepatite da região norte, o triplo da taxa incidência
média de leptospirose no país e está acima da taxa de incidência média de meningite
do Brasil para o grupo de 100 mil habitantes. Consorciado ao nível das águas do Rio
Negro, fatores socioeconômicos e a deficiência do saneamento básico da cidade podem
ainda ter grande influência sobre a disseminação dessas doenças. Manaus tem quase
um quarto da área urbana sem saneamento básico adequado (IBGE, 2019), além disso,
a cidade foi considerada a quinta pior cidade do Brasil em saneamento básico, dentre
as 100 maiores cidades do país (TRATA BRASIL, 2018). A alta incidência de hepatite
viral, leptospirose e meningite no município em comparação com o restante do país
poderia ser enfrentada como questão de saúde pública. Diante disso, esta pesquisa
espera ter gerado informações úteis à sociedade, alertando sobre os problemas
relacionados à saúde da população causados pelas cheias do rio, pela precariedade do
saneamento básico e por fatores socioeconômicos, fornecendo subsídios que possam
contribuir para o planejamento estratégico do município de Manaus.
4 REFERÊNCIAS

ASSAD, T. M. A problemática das “invasões” na cidade de Manaus: Perspectivas de
legalização fundiária à luz do estatuto da cidade. In: Anais XV Congresso Nacional
do CONPED, Manaus/AM, 2006.
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
> Acesso em 19/07/2019.
_______. Decreto Federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Regulamenta a MP no 494, de
2 de julho de 2010, e dispõe sobre o SINDEC. Disponível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm> Acesso em 19/07/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Departamento de Informática do SUS. Disponível
em: <http://www.datasus.gov.br > Acesso em 04/08/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Departamento de Doenças de Condições Crônicas
e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Disponível em <http://www.aids.gov.br/
pt-br/publico-geral/o-que-sao-hepatites/hepatite> Acesso em 12/08/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. CoordenaçãoGeral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em
Saúde. Volume único, 3ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: <http://

1564

neurologiahu.ufsc.br/files/2012/10/MENINGITES_Guia-de-Vigil%C3%A2nciaEpidemiol%C3%B3gica-da-Secretaria-de-Vigil%C3%A2ncia-em-Sa%C3%BAde7%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf> Acesso em 14/08/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
Epidemiológico: Hepatites virais 2018. Volume 49. Disponível em: <http://
portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/julho/05/Boletim-Hepatites-2018.
pdf>. Acesso em 14/08/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
Epidemiológico 41: Leptospirose: Situação epidemiológica do Brasil no período de
2007 a 2016. Volume 49 , ano 2018. Disponível em: <http://portalarquivos2.saude.
gov.br/images/pdf/2018/outubro/25/2018-033-Leptospirose-situa----o-epidemiol-gica-do-Brasil-no-per--odo-de-2007-a-2016-publica--ao.pdf> Acesso em 15/08/2019.
_______. Ministério da Saúde (MS). Portalarquivos2: tabela dados 2010-2018.
Disponível em:<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/abril/25/
tabela-dados-2010-2018-site.pd>Acesso em 18/08/2019.
CABRAL, J.P. Water microbiology. Bacterial pathogens and water. International
Journal of Environmental Research and Public Health. v. 7, p. 3657-3703, 2010.
CANN, K.F.; THOMAS, D.R.; SALMON, R.L.; WYN-JONES, A.P.; KAY, D. Extreme
water-related weather events and waterborne disease. Epidemiology and Infection.
v. 141, p. 671-686, 2013.
DEFESA CIVIL (BRASIL). Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
Disponível em <s2id-search.labtrans.ufsc.br> Acesso em 05/06/2019.
FREITAS, C. M.; SILVA, XAVIER, D. R.; SENA, ADERITA, R. M. de; SILVA EL;
SALLES, L. B. F.; CARVALHO, M. L.; MAZOTO, M. L.; BARCELLOS, C.; COSTA, A.
M.; OLIVEIRA, M.L.C.; CORVALÁN, C. Desastres Naturais e Saúde no Brasil. 1. ed.
Brasília: Organização Paa-America da Saúde / Ministério da Saúde. p. 3645-3656, 2014.
GUIMARÃES, R. M.; CRUZ, O. G.; PARREIRA, V. G.; MAZOTO, M. L.; ASMUS, C. I.
R. F. Análise temporal da relação entre leptospirose e ocorrência de inundações por
chuvas no município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-2012. Ciência e Saúde Coletiva
(Impresso) , v. 19, p. 3683-3692, 2014.
IBGE (BRASIL). Infográficos: Dados gerais do município de Manaus. Disponível
em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/manaus/panorama> Acesso em
04/08/2019.
KOUADIO, I.K; ALJUNID, S.; KAMIGAKI, T.; HAMMAD, K.; OSHITANI, S.
Infectious Diseases Following Natural Disasters: Prevention and Control Measures.
Expert Review of Anti-infective Therapy. pp. 95-104, 2012.
LIPPY, E.C.; WALTRIP, S.C. Waterborne Disease Outbreaks - 1946-1980: A ThirtyFive-Year Perspective. Journal American Work Water Association. v. 76, p. 2-60, 1984.
LUCHEIS, S. B. Leptospirose: a zoonose das enchentes. Pesquisa & Tecnologia, vol.
3, n.1 Jan-Jun, 2006.

1565

PARKER, D.J.; THOMPSON, P.M. Floods in Africa: vulnerability, impacts and
mitigation. In: Flood. Routledge. p.188-203, 2000.
PEREIRA, M. F.; SILVA, M. A. S.; BARROS, T. D. Palafitas de Manaus: relações entre
natureza e cultura no espaço da cidade. Somanlu. Revista de Estudos Amazônicos
do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade
Federal do Amazonas, v. 11, p. 15-40, 2012.
PORTO DE MANAUS (ESTADO DO AMAZONAS). Institucional e nível do Rio.
Disponível em <https://www.portodemanaus.com.br > Acesso em 05/06/2019.
PREFEITURA DE MANAUS. Cidade e História. Disponível em:<http://www.
manaus.am.gov.br/cidade/historia/> Acesso em 05/06/2019.
PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico [recurso
eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. – Novo
Hamburgo: Feevale, 2013.
SILVA, M. R. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas: contribuição para o enquadramento
e preservação. 2013. 193f. Tese (Doutor em Química). Universidade Federal do
Amazonas. Orientador: Prof. Dr. Genilson Pereira Santana. Disponível em Acesso em
16/05/2019.
SOUZA, S.C.; COSTA, J.A.L.. Uso de imagens R99B/SAR para delimitação de área
de inundação no município de Manaus-AM. Anais XVI Simpósio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto - SBSR - INPE. Foz do Iguaçu, PR. p. 8507-8514, 2013.
SOUZA, R.F.; NASCIMENTO, S.G. Doenças e agravos no contexto das grandes
inundações graduais no estado do Amazonas – Brasil. Revista Brasileira de Geografia
Médica e da Saúde, v. 13, p. 139-147, 2017.
STOCCO, C; LEITE, M. L.; LABIAK, V. B.; VIRGENS FILHO, J. S.; NASCIMENTO, E. .
Influência de variáveis climáticas sobre a incidência de meningite e sua distribuição
espacial no município de Ponta Grossa - PR, 2001 - 2005. Saúde e Sociedade (USP.
Impresso), v. 19, p. 84-93, 2010.
TRATA BRASIL. Relatório ranking do saneamento Instituto Trata Brasil, 2018.
Disponível em <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2018/
realatorio-completo.pdf>. Acesso em: Agosto de 2019.
WATSON, R.T.; ZINYOWERA, M.C.; MOSS, R.H.; BASHER, R.E.; BENISTON, M.;
CANZIANI, O.F.; DIAZ, S.M.; DOKKEN, D.J. The Regional Impacts of Climate
Change: An Assessment of Vulnerability. In: Watson, R.T., Zinyowera, M., Moss,
R.H., Dokken, D.J. (Eds.), A Spe-cial Report of IPCC Working Group II Published for
the Intergovernmental Panel on Climate Change: Intergovernmental Panel on Climate
Change.

1566

ANÁLISE PRELIMINAR DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS DE
TRECHO DO RIO PURAQUEQUARA EM MANAUS-AMAZONAS
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Ieda Hortêncio Batista7
Eixo: Recursos hídricos e saneamento básico
1 INTRODUÇÃO
Segundo a constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo- se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.” Neste contexto, inserese a água quesegundo a lei n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política
Nacional dos Recursos Hidricos, é um bem de domínio público e um recurso natural
limitado.
O acesso à água pelos moradores do bairro Puraquequara é em alguns
casos através da perfuração de poços e o custo quando há um problema técnico no
equipamento é dividido entre os moradores que podem pagar. Só tem acesso a esse
tipo de fornecimento de água quem possui recurso financeiro suficiente e, quem não
possui procura meios alternativos de abastecimento de água. Esta utilizada para
desenvolvimento de atividades industriais e comerciais, atividades de práticas de
lazer, recreação aquática e flutuantes queservem como “bares dançantes” (MIRANDA,
2017; ROCHA,2014).
Os parâmetros físico-químicos são utilizados como basepara classificar e
enquadrar os corpos hídricos em diferentes classes, que correspondem ao seu tipo
de uso, correspondentes ao seu nível de qualidade. A classificação dos corpos d’água
segundo a resolução n° 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA classifica as águas
doces em classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Comparando os extremos;
águas de classe especial são destinadas ao abastecimento para consumo humano, após
a desinfecção, e as águas enquadradas na classe 4 só podem ser destinadas à navegação
e a harmoniapaisagística.
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Além dos fatores naturais que interferem na composição físico-química dos
rios, a influência antrópica exercidas de diferentes formas (atividades industriais
e comerciais) também corroboram para possíveis alterações destes parâmetros
(BERNARDI et al. 2009).
As agroindústrias estão entre as maiores fontes poluidoras no Brasil,
particularmente, em função das grandes quantidades de resíduos ricos em substâncias
orgânicas, nutrientes (sobretudo nitrogênio e fósforo) sólidos, óleos e graxas. Nesta
categoria, matadouros e indústrias de processamento de carne são conhecidos pelo
alto potencial poluidor (THEBALDI et al, 2011).
O efluente dos matadouros possui uma elevada vazão e grande carga de sólidos
em suspensão, nitrogênio orgânico, além de uma demanda bioquímica de oxigênio DBO de 4.200 mg.L-1 em média dependendo do reaproveitamento ou do tratamento
do efluente. Devido à sua constituição, esses despejos são altamente putrescíveis,
iniciando sua decomposição em poucas horas (THEBALDI et al., 2011).
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar os possíveis impactos na
qualidade físico-química da água em trecho do rio Puraquequara sob influência de
atividades de abatedouro bovino.
2DESENVOLVIMENTO
2.1 Material e métodos
2.1.1 Área de estudo
A região está localizada na zona climática equatorial e o clima é quente e úmido
do tipo Afi, segundo a classificação de Koppen (SOUZA et al., 2008). Os maiores picos
de insolação que chegam à superfície terrestre ocorrem nos meses de setembro e
outubro e os mínimos ocorrem de Dezembro a Fevereiro. A amplitude térmica sazonal
é de 1-2°C comvalores médios de temperaturas entre 24 e 26°C e precipitação média é
de 2.300 mm por ano, com o período chuvoso entre os meses de novembro à março e
os de menos chuvas, entre maio a setembro(SILVA et al., 2008; FRITZSONS, 2017).
Na zona leste da cidade de Manaus está localizado a Bacia Hidrográfica do rio
Puraquequara. A área oriental da Bacia do rio Puraquequara é a área mais conservada,
pois esta é uma região de preservação e possui a presença do Centro de treinamento
de Instruçãode Guerra na Selva (CIGS), o qual favorece a manutenção do local e
preservação da floresta, da fauna e flora desta região (ROCHA, 2014).
O exército recebeu as terras como doação por parte do governo do Estado do
Amazonas no final da década de 1970, porém, no local, existe também uma comunidade,
a comunidade do São Francisco do Mainã, mas a comunidade possui restrições quanto
ao uso e ocupação da terra (ROCHA, 2014). Miranda (2017) cita que a parte ocidental é a
área mais ocupada e mais afetada pela expansão urbana com ocupações desordenadas
e irregulares, na qual observa-se a ocorrência de indústrias, matadouros, estaleiros,
balneários, flutuantes, sítios e estabelecimentos recreativos.
A bacia do Puraquequara tem um perímetro de 151.731 km, comprimento do
canal principal de 19.541 km, comprimento vetorial do canal principal de 16.334 km e
as bacias têm pouca tendência a enchentes, devido a ser alongada emaior área (COSTA
et al.,2013).
2.1.2 Pontos de coleta e análises das amostras de água
Foram definidos sete pontos amostrais, na margem direita da Bacia do rio
Puraquequara,sendo 2 (dois) pontos no sentido mais a montante (P1 e P2), três na
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confluência do braço de rio, em que está localizado o matadouro com o rio Puraquequara
(P3, P4 e P5) e 2 pontos no sentido mais a jusante (P6 e P7) conforme consta na Figura
1.
Figura 1. Localização dos pontos de coleta no Rio Puraquequara

Fonte:Queiroz (2019).

A frequência das coletas foi mensal e realizada nos meses de setembro, outubro
e novembro de 2018 correspondendo ao período de vazantedo rio. Todos os sete pontos
de coletas foram georreferenciados (Tabela1).
Tabela 1. Coordenadas dos 07 (sete) pontos de coleta e análise de águas definidos

Fonte:Queiroz (2019)

2.1.3 Procedimento de coleta
A metodologia de coleta e preservação das amostras seguiu as diretrizes das
normas do guia nacional de coleta e preservação de amostras da Companhia Ambiental
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do Estado de São Paulo, resolução ANA n° 724 (CETESB, 2011), que fixam as condições
exigíveis para a elaboração e planejamento de amostragem de água, sedimentos,
comunidades aquáticas e efluentes líquidos.
Foram utilizados recipientes de vidro de cor âmbar com capacidade de 500
mL para as coletas de água. As amostras de água para análise em laboratório foram
coletadas na superfície, entre 10 e 15 cm abaixo da lâmina d’água. As amostras foram
acondicionadas em caixas térmicas de isopor com gelo, preservadas em resfriamento a
4° C.
Conforme a CETESB (2011) os frascos de coleta foram lavados com detergente
neutro, enxaguados até a remoção do detergente e secos em estufa à 100°C. Também
receberam limpeza especial como consta no manual para análises de fosfatos e fósforo
total. Para a limpeza especial, os frascos e tampas foram imergidos em solução de
ácido clorídrico (HCl) a 5% por 48 horas, enxaguados com água desmineralizada e
secos em papel absorvente.
Os parâmetros físico-químicos,comoo pH(N/A), temperatura (°C), oxigênio
dissolvido (mg.L-1), condutividade ( S/cm), sólidos totais dissolvidos (mg.L-1) foram
mensurados in situ por meio da utilização de aparelhos multiparâmetros (HANNA
modelo HI-98194).
A turbidez (FTU) foi determinada utilizando o turbidímetro (HANNA HI93703).As análises dos parâmetros fósforo total,fosfato(PO43-) e nitrogênio total foram
determinados por meio de fotômetro de bancada (HANNA HI-83399) e reator (HANNA
HI-839800) para procedimento de abertura de amostras líquidas por digestão e, em
seguida, as amostras foram quantificadas no fotômetro de bancada.
2.1.4 Análise dos dados
Asanálises feitas utilizando a sonda multiparâmetro HANNA modelo HI-98194
e o turbidímetro HANNA modelo HI-93703 com análises realizadas em triplicata e
apresentadas com suas respctivas médias e seus respectivos desvios padrões. No
tratamento estatístico foi aplicado o teste ANOVA seguido pelo teste de Tukey, a nível
de 5% de probabilidade (p<0,05), utilizando o software BioStat 5.0, para verificar se
houve diferença estatística entre os pontos analisados. As demais análises, parâmetros
fosfatados e nitrogenados, foram feitos uma única vez em cada ponto de coleta.
2.2 Resultados e discussão
Os valores médios da temperatura da água oscilaram de 27,61±0,01a 32,66
±0,16°C(Tabela 2).Estes valores estão de acordo com outros estudos realizados em rios
amazônicos por Souza Filho (2018), Pereira et al. (2013), Silva et al. (2013), Alves et
al. (2012) e Siqueira et al. (2012) . Estes autores relataram que encontraram valores de
temperatura oscilando de 25,0 a 33,1 °C.

1570

Tabela 2. Valores médios dos parâmetros obtidos no rio Puraquequara em 2018.

Obs:Médias seguidas da mesma letra, na linha, nao diferem estatisticamente entre si pelo teste de
ANOVA, seguido pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. *N/D = Não Detectado ou abaixo
do limite de detecção do método.
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Os valores médios do oxigênio dissolvido na água oscilaram de 4,38±0,75a
6,14±0,37 mg.L-1. Apesar de se ter obtido valores de oxigênio dissolvido abaixo de 5
mg.L-1, a maioria (85,71%) apresentaram valores superiores a 5 mg.L-1. Comparando
os pontos analisados, embora a análise estatística revele diferença significativa entre
os pontos, não se pode afirmar que o abatedouro esteja causando alteração neste
parâmetro para que o mesmo se encontre em estado crítico, que pode ser menos de 2
mg.L-1, de acordo com Sardinha et al. (2008), pois, valores de oxigênio dissolvido em
P3 no mês de outubro foi o maior obtido no estudo em comparação com os demais.
Souza Filho (2018) obteve em uma área antropizada de um igarapé que passa
por dentro da área urbana de Manaus, valores de oxigênio dissolvido menores que 2
mg.L-1. Pinto et al. (2009) analisaram parâmetros físico-químicos na orla do rio Negro,
na confluência com os tributários São Raimundo e Educandos, local de despejo de
grande cargas de poluentes, em Manaus, e encontraram valores de oxigênio dissolvido
próximos de zero, com valor máximo de 0,7 mg.L-1 de oxigênio dissolvido. Resultados
obtidos com estas características por estes autores revelam o que a poluição dos corpos
hídricos por esgotos domésticos e industriais podem influenciar no valor do oxigênio
dissolvido.
Pereira et al. (2013), Horbe et al. (2005) e Pinheiro e Borges (2013) obtiveram
valores de oxigênio dissolvido em áreas livres de impacto antrópico, que variaram de
3,7 a 8,9 mg. L-1. Portanto, os valores obtidos nesta pesquisa estão dentro do intervalo
de valores obtidos por estes autores e pode supostamente revelar que este parâmetro
supostamente não encontra-se em níveis críticos para estes trechos analisados na
superfície das águas.
Os valores médios do pH oscilaram de 4,83±0,02 a 6,32±0,06. Os valores de
pH obtidos em P1 e P2 foram os menores e estatisticamente diferentes dos demais
pontos analisados, com exceção do mês de setembro onde o ponto P2 nao diferiu
estatisticamente de P3 e P4 (p>0,05). Sendo assim, observa- se um aumento do pH em
P3 e novamente sua diminuição até P7.
Os rios de águas pretas, possuem, em condições naturais, valores de pH
considerados ácidos. Foram encontrados valores, nestas condições, que oscilaram entre
4,4 a 5,80 (NASCIMENTO e SILVA, 2010; PINTO et al., 2009; HORBE e OLIVEIRA,
2008; HORBE et al., 2005). Os valores médios de pH acima de 6,0 obtidos em P3 neste
estudo podem ser possivelmente resultantes da ação antrópica na margem, pois estes
valores foram reportados por outros autores em rios de águas pretas sob influência
antrópica (NASCIMENTO e SILVA, 2010; PINTO et al., 2009; SOUZAFILHO, 2018).
Os valores médios da condutividade oscilaram de 4,67±1,53 a 82,67±9,02 µS.cm-1.
Os valores de condutividade em P1 e P2 nao ultrapassaram 8,33 µS.cm-1 e diferiram
estatisticamente (p<0,05) de P3 a P6 em outubro e novembro.
Estudos no rio Puraquequara e em outros rios amazônicos com baixo valor de
condutividade não ultrapassaram o valor de 28,2 µS.cm-1 (NASCIMENTO e SILVA,
2010; PINTO et al., 2009; HORBE e OLIVEIRA, 2008; HORBE et al., 2005). Logo observase a alteração deste parâmetro na área de estudo, porém o maior valor encontrado,
82,67 µS.cm-1, difere do encontrado em outras áreas antropizadas nos estudos de
Nascimento e Silva (2010) e Pinto et al. (2009), que foi de 214 a 593 µS.cm-1.
Os valores médios dos sólidos totais dissolvidos (STD) oscilaram de 2,67±0,58 a
41,33±4,51 mg.L-1. Em setembro, P3 foi o único ponto em que a média do STD diferiu
significativamente (p<0,05) dos demais pontos, embora o valor encontrado em P3, 7,67
mg.L-1, esteja de acordo com o relatado na literatura para águas pretas em condições
naturais (PEREIRA et al., 2013; PINHEIRO e BORGES, 2013).
Já nos demais meses é possível observar o aumento dos valores de STD em P3
e significativamente diferentes (p<0,05) de P1 e P2, cujos valores não ultrapassaram 4
mg.L-1 nas 3 (três) coletas realizadas. Sendo assim, pode-se observar estatisticamente a
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alteração deste parâmetro no ponto mais próximo ao abatedouro em comparação com
os demais analisados, com valores superiores aos encontrados pelos outros autores
em condições naturais. Souza Filho (2018) corrobora com esta análise, pois encontrou
valores de STD, em sua maioria,acima de 100 mg.L-1 em áreas antropizadas.
Os valores médios da turbidez oscilaram de 2,78±0,11 a 48,26±0,48FTU. Do total
de amostras, 66,66% (n=16) diferiram estatisticamente (p<0,05) dos pontos P1 e P2,
sendo os maiores valores foram registrados de P3 a P7.
Horbe et al. (2005) em pontos mais a jusante no rio Puraquequara, não encontrou
valor de turbidez maior do que 8,6 FTU em 82,35% das 17 análises realizadas. Já
Nascimento e Silva (2010) obtiveram valores de turbidez variando entre 14 a 15 FTU
no igarapé da Bolívia, em pontos localizados dentro da Reserva Florestal Adolpho
Ducke em Manaus, e entre 72 a 143 FTU em área antropizada fora da reserva florestal.
Percebe-se então uma alteração deste parâmetro a partir de P3 em função da análise
estatística utilizada e também da comparação com as outras pesquisas citadas.
Os valores médios do fósforo total oscilaram de não detectado pelo método
utilizado (N/D) a 0,48 mg.L-1. Na pesquisa feita no rio Negro não foi encontrado
valores superiores a 0,039 mg.L-1 em três pontos analisados em quatro campanhas,
representando um total de 12 amostras (PINHEIRO e BORGES, 2013).
Pereira et al. (2013) no rio Juma, em avaliação da influência de um lixão na
qualidade da água, não foram encontrados valores superiores a 0,022 mg.L-1por estes
autores. Porém não pode- se afirmar que a influência antrópica é a única capaz de
alterar este parâmetro. A influência do ambiente natural não foi descartada por Alves
et al. (2012) que citaram as características naturais como possível fator que contribuiu
para que fossem obtidos valores de fósforo total por volta de 0,23 mg.L-1.
Os valores médios do fosfato oscilaram de não detectado pelo método utilizado
(N/D) a 1,48 mg.L-1. Horbe e Oliveira (2008) analisaram 17 pontos em rios de águas
negras no estado do Amazonas e obtiveram valores de fosfato variando de 0,001 a
0,006 mg.L-1. O maior valor encontrado, 0,006 mg.L-1,é aproximadamente 246% menor
do que o maior valor encontrado nesta pesquisa. Mesmo assim, observa-se que nos
pontos P1, P2 e P7, no total de 5 amostras (23,8%), não foi detectado pelo método
utilizado a presença do fosfato (N/D). Isto reforça que a presença do fosfato na água é
supostamente proveniente da influência do ambiente ao redor do corpo hídrico.
Os valores médios do nitrogênio total oscilaram de não detectado pelo método
utilizado (N/D) a 10 mg.L-1. Alves et al. (2012) encontraram valores que oscilaram
entre 2,01 e 6,36 mg.L-1 em estudos no rio Arari, Pará, e Siqueira et al. (2012) obtiveram
valores que não chegaram a 0,4 mg.L-1 no rio Parauapeba. Comparando estes dois
estudos observa-se que cada corpo hídrico possui suas características intrínsecas,
dependendo dos fatores ambientais que possam alterar o valor do parâmetro.
Do total de 21 amostras, 16 (76,19%) não ultrapassaram o valor de 1 mg.L1
. O restante, 5 amostras (23,81%), se concentraram a partir de P3 até P7 no mês de
novembro, mês de início do período das chuvas na região (SILVA et al., 2008). Logo
esses valores obtidos de P3 a P7 refletem a entrada do nitrogênio no corpor hídrico,
pois P1 e P2, como nos demais meses, não ultrapassaram o valor de 1 mg.L-1.
Silva et al. (2008) obtiveram correlação sigfinicativamente positiva entre a
precipitação e a temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos
totais e pH em seus estudos no rio Purus e também relatam o uso do solo como fatores
que determinam a concentração de substâncias dissolvidas que alteram os parâmetros
físico- químicos. Este estudo corrobora para a explicação da alteração dos parâmetros
no mês de novembro na área de estudo.
O oxigênio dissolvido e o pH estavam de acordo com a resolução CONAMA
357/05 (Tabela 3) somente em 9,5% e 19% do total de amostras, respectivamente. Silva
et al. (2013) em estudos no rio Amazonas, rio Negro e tributários, entre outubro de
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2008 a novembro de 2011, obtiveram valores de oxigênio dissolvido variando de 1,85 a
8,94 mg.L-1 em condições naturais. Isto pode explicar em parte o porquê que a maioria
dos pontos encontram-se fora do limite da resolução.
O mesmo raciocínio aplica-se para o pH, pois o rio Puraquequara, em condições
naturais, é um rio de águas ácidas, com pH <6,0 (HORBE et al., 2005). Silva et al. (2008)
também relataram o mesmo fato em seus estudos no rio Purus, localizado na Bacia
Amazônica. Sendo assim, as características naturias dos rios amazônicos apresentam
valores que diferenciam do que está na resolução, o que não representa alteração na
qualidade da água desses corpos hídricos.
Tabela 3. Valores limites da Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de classe 1

Fonte: Queiroz (2019).

A turbidez, os sólidos totais dissolvidos, fósforo total, amônia e o nitrato estavam
de acordo com o limite da legislação vingente (Tabela 3) em 80,9%, 100%, 61,9%, 80,9%
e 80,9% do total de amostras, respectivamente. Os valores que não estavam dentro do
valor limite da resolução, foram determinados a partir do ponto 3 somente no mês
de novembro, onde chuvas antecederam o dia da coleta. As chuvas podem alterar
a concentração dos parâmetros físico-químicos em determinados locais e também
aumentar a vazão do rio (CETESB, 2011).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados apresentados mostram preliminarmente o cenário da alteração
de parâmetros físico-químicos causada pela ação antrópica na margem do rio
Puraquequara sob influência de abatedouto bovino. Dos parâmetros analisados, o pH,
a condutividade, os sólidos totais dissolvidos, a turbidez, o fósforo total, o fosfato e
o nitrogênio total apresentaram valores que destoam das características naturais dos
rios amazônicos de águas pretas e, portanto, são parâmetros sensíveis a esta prática e,
em rios de menor porte, podem trazer complicações à todo o ecossistema. A lixiviação
dos sedimentos do solo exposto e das excretas dos animais pode estar influenciando
nesta alteração observada, mas também não exclui a possibilidade de contaminação
do rio por outras fontes, como o uso de fertilizantes químicos na agricultura.
Os resultados aqui apresentados contribuem para o entendimento preliminar
acerca dos possíveis impactos físico-químicos causados pela ação antrópica nos
corpos hídricos, como no caso de abatedouros bovinos. Também fornece informações
a respeito da qualidade da água no rio Puraquequara para que os órgãos gestores das
Bacias Hidrográficas, sejam eles Nacionais ou locais, possam estar ciente dos impactos
que possam estar afetando a bacia do rio Puraquequara e assim poder contar com
estes dados para as futuras licenças ambientais expedidas para uso e ocupação do solo
próximo a esta bacia hidrográfica.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS EM ÁREAS SOB
INFLUÊNCIA ANTRÓPICA E PRESERVADAS EM DIFERENTES PERÍODOS NO
RIO PURAQUEQUARA, EM MANAUS–AM
Gisele da Silva Sarkis1
Elton Alves de Souza Filho2
David Robert Santos de Souza3
João Carlos de Queiroz Neto4
Giselle Leão Lima5
Ieda Hortêncio Batista6

Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
Desde sua origem, o homem coexiste com as condições naturais do planeta,
fazendo uso dos recursos naturais para o seu bem-estar e sobrevivência. A ocupação
dos espaços se deu com pouco ou nenhum planejamento e sem maior preocupação com
a preservação do meio ambiente físico. Como resultado do crescimento demográfico
e da exploração da água, os recursos naturais vêm, desde então, sendo deteriorados.
Ultrapassando o nível de bacia hidrográfica para uma escala global, a preocupação
voltada para estes recursos resulta no desenvolvimento de projetos com múltiplas
finalidades, sobretudo, voltados para o aproveitamento racional dos recursos hídricos
com o mínimo dano ao meio ambiente (TUCCI, 2001). A implementação de uma gestão
eficaz nesse ecossistema se mostra como um grande desafio (BRASIL, 2006).
Dentre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos
pela Lei nº 9.433/97 (BRASIL, 1997), temos que a água é um recurso natural de domínio
público, limitada, cabendo ao Poder Público, usuários e comunidades gerir este bem.
Está bem claro que, ainda que a importância da água seja claramente difundida, o
homem ainda continua a poluir os mananciais.
Segundo Nogueira et al. (2007), Manaus, capital do Estado do Amazonas, é
um exemplo de zona urbana que tem pagado um alto preço ambiental pela expansão
urbana que vem sofrendo. Após a criação da Zona Franca de Manaus na década de
70, começam a surgir outras zonas oriundas de ocupações irregulares, ocorrendo a
expansão para as zonas Norte e Leste. Consequentemente, “grande parte da poluição
dos igarapés e perda da biodiversidade foi/é ocasionada pela dinâmica da expansão
urbana da cidade” (NOGUEIRA et al., 2007, p. 5.430). Neste âmbito, a expansão urbana
se configura como um problema quando, na ausência de saneamento, resíduos sólidos
e efluentes líquidos são despejados em um corpo hídrico, alterando as características
1
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físico-químicas e biológicas da água. Como decorrência, a qualidade deste manancial
é afetada por alterações em teores de nutrientes, sedimentos, temperatura, pH, metais
pesados, componentes orgânicos persistentes e agrotóxicos, fatores biológicos, etc.
(CARR & NEARY, 2008).
O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade da água através de parâmetros
físico-químicos em pontos sob influência antrópica (os quais foram identificados
usuários de recursos hídricos) e pontos que possuem suas características aparentemente
preservadas na bacia do rio Puraquequara, na zona urbana da cidade de Manaus –
AM.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 ÁREA DE ESTUDO
O Puraquequara é um bairro da porção leste do município de Manaus desde 1995.
Vivenciou muitas modificações socioeconômicas e culturais com o boom na década de
70. O bairro surgiu durante metade do século passado a partir de 23 famílias ribeirinhas
que se instalaram na localidade em áreas alagadas, compondo uma comunidade
flutuante (SILVA, 2010). Embora seja considerada área urbana, muitos habitantes locais
expressam hábitos rurais, tendo a pesca como atividade de subsistência (COELHO,
2006). Tal atividade é proporcionada pelos corpos hídricos que margeiam a Vila do
Puraquequara e compõem a Bacia do Puraquequara (Figura 1).
Figura 1 - Representação da Bacia do Puraquequara.

Fonte:http://g1.globo.com/am/amazonas/jam/videos/v/
amazonas-ganha-comite-de-bacia-hidrografica/3554218/

A bacia do Puraquequara apresenta elevada densidade hidrográfica e compõem
a região hidrográfica de Manaus, sobre o platô da formação Alter do Chão. Parte da
bacia é ocupada para uso agrícola e, embora preserve muitas das suas características
naturais, ali já se faz sentir os efeitos da expansão da metrópole. A região abrange
áreas de terra firme, várzeas e lagos com influência no rio Amazonas (ROCHA, 2014).
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Na margem oposta à vila do Puraquequara encontra-se uma das áreas de
instrução do Centro de Instruções de Guerra na Selva (CIGS), cedida pelo Governo
do Amazonas à União e respaldada através da Lei nº 939 de 8 de julho de 1970. Suas
confrontações e limites estão devidamente definidos (VARGAS & FRAXE, 2014).
Algumas comunidades como Jatuarana, São Francisco do Mainã e Santa Luzia do
Tiririca residem na região há pelo menos 50 anos.
2.2 PROCEDIMENTOS EM CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS
Foram realizadas seis coletas, sendo três entre os meses de setembro a novembro
(compreendendo o período de vazante) e três entre fevereiro e julho (compreendendo o
período de cheia na região). Conforme a Tabela 1, foram feitas amostragens em quatro
pontos: dois na margem direita (área com influência antrópica) e dois na margem
esquerda (área preservada), considerando o curso do rio. As análises foram realizadas
no período diurno, entre 8 h e 30 min a 11 h e 30 min.
Tabela 1 - Referência dos pontos de coleta.

Fonte: SARKIS, 2018.

O acesso aos pontos de coleta se deu por meio de uma embarcação a motor,
com saída pela Vila do Puraquequara. Para precisar as referências das coordenadas
geográficas, foi utilizado o equipamento Garmin eTrex Vista H – GPS. As etapas de
coletas estão explícitas no Quadro 1.
Quadro 1 – Fluxograma dos procedimentos para o campo.

Fonte: SARKIS, 2019.
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Os parâmetros físico-químicos analisados foram: oxigênio dissolvido (OD –
mg/L), temperatura da água (ºC), pH (N/A), sólidos totais dissolvidos (STD – mg/L),
condutividade elétrica (μS/cm) – mensurados in situ por meio da utilização de sonda
multiparamétrica (Figura 2A) – e turbidez (NTU), obtido através do turbidímetro
(Figura 2B).
Figura 2 – Equipamentos utilizados em campo para análise da água. A: Sonda
multiparâmetros HANNA modelo HI-98194; B: Analisador de turbidez HANNA
modelo HI-93703.

Fonte: SARKIS, 2018.

Os dados foram tabulados e analisados em planilha utilizando o software
Microsoft Office Excel, e então comparados com aqueles estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005) para as classes dos rios de água doce.
2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temperatura é um importante parâmetro, além de interferir em diversos
processos metabólicos, a temperatura das águas superficiais tem direta influencia na
solubilidade dos gases e sais e, portanto, na condutividade elétrica e na determinação
do pH (PLASKIEVICZ & CUNHA, 2009). Embora a temperatura da água tenha oscilado
nos períodos de coleta avaliados, os valores mantiveram-se dentro da faixa esperada
para águas tropicais, com variação entre 27º C e 32º C (Tabela 2). Pascoaloto & Bringel
(2010) avaliam que temperaturas constantemente quentes restringe as espécies que ali
habitam tolerantes.
O parâmetro sólidos totais dissolvidos (STD) é calculado pela quantidade de
partículas com diâmetro inferior a 10-3 μm, que permanecem em solução mesmo após
a filtração. A entrada desses sólidos no corpo hídrico pode ocorrer de forma natural
(através de processos erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica,
através do lançamento de lixo e esgotos, afetando a qualidade organoléptica da água
(BRASIL, 2014). Quantidade excessiva deste ou de outros sólidos afeta negativamente
os parâmetros cor, turbidez e microbiológicos (SABESP, 1999).
Os dados evidenciados na Tabela 2, para STD, estão muito abaixo do máximo
permitido pela resolução CONAMA 357/2005. O ponto 2 constantemente reportava
maiores valores de STD. Diante dos meios pelos quais este parâmetro pode ser
alterado, é sensato considerar que novembro – intensa frequência de precipitações –
tenha reportados valores de STD mais acentuados. No entanto, com a desativação do
abatedouro bovino (confirmada na última coleta) próximo a este ponto, tais resultados
se equipararam com os obtidos noutros pontos.
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Tabela 2: Dados compilados para os parâmetros temperatura e sólidos totais dissolvidos.

Fonte: SARKIS, 2019.

A água possui grande capacidade de dissolver gases. Incontestavelmente, o
oxigênio é o gás de maior importância, uma vez que organismos aeróbios que habitam
no corpo hídrico dependem dele para sobreviver. Analisar o teor de oxigênio dissolvido
em amostra de água é bastante significativo para expressar a qualidade do manancial
(BRASIL, 2014).
Os teores de oxigênio dissolvido mostraram-se superiores a 5 mg/L-1 nas três
primeiras coletas – exceto para o ponto 2, estando em conformidade com o exigido
pela Resolução CONAMA 357/2005 para a águas doces de classe II (Figura 3). O ponto
2 se encontra próximo a um abatedouro bovino, cuja atividade gera efluentes líquidos
que possuem em sua composição majoritária: sangue, urina, proteínas, nutrientes,
fósforo, nitrogênio e gorduras. Quando incorporadas ao corpo hídrico receptor sem
tratamento, acabam por se tornar grandes contribuintes de carga orgânica em matéria
quantificável de DBO, DQO, COD, elevando consumo de oxigênio do ambiente. O
lançamento destes resíduos no meio pode comprometer a qualidade das águas no
trecho de lançamentos caso não haja tratamento adequado.
Figura 3 – Dados compilados para o parâmetro oxigênio dissolvido.

Fonte: SARKIS, 2019.
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Souza et al. (2018), ao analisarem uma amostra de água coletada no mês de junho
no igarapé do Parque Municipal do Mindu, em Manaus-AM, observaram níveis como
4,25 mg/L O2. Avaliaram que os impactos apresentaram característica como presença
de resíduos sólidos e dissolvidos lançados no meio. Segundo os autores, a concentração
inferior de oxigênio dissolvido (<5,0 mg/L) está diretamente associado a entrada de
matéria orgânica no igarapé (SOUZA et al., 2018). A partir da 4ª coleta, nota-se um
declínio no nível de oxigênio molecular dissolvido. Para classificar um ambiente em
hipóxia – condição na qual o teor de oxigênio se encontra muito abaixo dos níveis de
saturação do ar – os níveis de O2 devem estar abaixo de 2 mg.L-1 (BALDISSEROTTO,
2002). Neste caso, configurou-se como um ambiente em hipóxia o ponto 2 para o mês
e abril e pontos 1 e 2 para o mês de julho, mesmo após a desativação do abatedouro
bovino.
A turbidez é determinada pelo grau de interferência à passagem da luz através
do líquido. Em regiões com solos erosivos, os níveis de turbidez são particularmente
elevados, onde a precipitação pluviométrica pode carrear partículas de argila, silte,
areia, fragmentos de rocha e óxidos metálicos do solo (BRASIL, 2014). Segundo
Medeiros et al. (2011) a concentração de susbstâncias em suspensão de um rio reflete
condições naturais da bacia hidrográfica, como: a geologia, geomorfologia, pedologia,
cobertura vegetal natural, uso do solo, fatores climáticos, dentre outros. Entretanto,
pressões antrópicas têm cada mais influênciado este parâmetro chegando ao ponto
que os sistemas de drenagem não podem ser mais definidos somente pelas relações
climáticas e morfológicas naturais.
Em concordância com a Figura 4, os pontos 1, 3 e 4 reportaram nível próximos
ou abaixo de 5 NTU nos meses de setembro, abril e julho. Souza Filho et al. (2018)
obtiveram resultados semelhantes para os pontos do abatedouro e estaleiro – 5,5 NTU
e 6,1 NTU. Notou-se um pico deste parâmetro no ponto 2, mês de novembro, atingindo
44,3 NTU. Em seu estudo, Nascimento e Silva (2010) constataram um crescimento nos
valores deste parâmetro para os pontos estudados fora da Reserva Florestal Adolpho
Ducke, que recebem influência antrópica direta.
Figura 4 – Dados compilados para o parâmetro turbidez.

Fonte: SARKIS, 2019.
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Por se tratar de substâncias em suspensão, qualquer precipitação horas antes da
análise pode ter implicado no efetivo valor deste parâmetro para o rio Puraquequara.
Nogueira et al. (2012) também obtiveram concentrações de substâncias em suspensão
elevadas devido a influência de chuva que ocorreu nos dias das coletas e nos dias
anteriores a elas. Da mesma forma, encontraram teores reduzidos em coletas feitas
em período menos chuvoso. Desta forma, pode-se avaliar que os valores obtidos
neste estudo para este parâmetro não superam o máximo permitido pela resolução
CONAMA 357/2005 – 40 NTU para rios de água doce de classe I.
A condutividade elétrica da água reflete sua capacidade de conduzir a corrente
elétrica conforme a presença de substâncias dissolvidas, que se dissociam em ânions e
cátions. Comumente, águas naturais apresentam teores de condutividade entre 10 a 100
μS/cm, enquanto que em ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais
os valores podem chegar a 1.000 (mil) μS/cm (BRASIL, 2014). Horbe e Oliveira (2008)
caracterizam as águas do rio Negro como levemente ácidas e de baixa condutividade
elétrica, o que reflete a pobreza em elementos alcalinos e alcalino-terrosos e nutrientes.
A carga iônica das nossas amostras manteve-se entre 6,0 e 10 μS/cm ao longo das três
coletas para os pontos 1, 3 e 4 (Figura 5).
Figura 5 – Dados compilados para o parâmetro condutividade elétrica.

Fonte: SARKIS, 2019.

No ponto próximo ao estaleiro naval, Souza Filho et al. (2018) encontraram
resultado semelhante para o mês de outubro: 10,47 μS/cm. Os valores são semelhantes
aos obtidos por Pascoaloto & Bringel (2010) – < 15 µS/cm –, o que reflete a pouca
quantidade de íons dissolvidos. Em contrapartida, assim como o observado nesse
trabalho, Souza Filho et al. (2018) detectaram um pico em seu trabalho ao analisarem a
amostra coletada próximo ao abatedouro bovino, obtendo 32,0 μS/cm de condutividade
elétrica. Para o mesmo mês, a concentração obtida neste trabalho foi de 72,7 μS/cm.
Na coleta posterior, extraímos o maior valor para este parâmetro: 82,7 μS/cm. De fato,
o ponto 2 reportou os maiores valores em todas as coletas. Mesmo quando desativado,
não diferiu de forma significativa daquele obtido na primeira coleta.
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Embora os resultados ainda sejam inferiores a 100 μS/cm, são passíveis de
continuidade de monitoramento para estes pontos de amostragem, haja vista que
as concentrações encontradas nos trechos preservados apresentaram limite de até
10 μS/cm. Para o resultado de 382 µS/cm de condutividade elétrica para amostras
coletadas no igarapé do Mindu, Souza Filho (2018) relacionou à alta concentração de
contaminantes de despejos ao longo do igarapé.
As concentrações de pH – expressos na figura 6 – do ponto 2 nas coletas realizadas
entre outubro e abril atingiram o intervalo aceitável para a classe I e II de águas doces
estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, na faixa de 6,0 a 9,0. Mesmo quando
desativado, não houve diferença nos valores para este parâmetro.
Souza Filho et al. (2018), ao analisarem um ponto próximo ao abatedouro,
encontraram valores semelhantes de pH para o mês de outubro – 6,3 diante de 6,2
obtido neste trabalho. Da mesma maneira, os níveis de pH nos pontos 1, 3 e 4 oscilaram
entre 6,2 e 6,5 nas coletas de fevereiro e abril. Essa não é uma característica inerente
de rios amazônicos de águas escuras. Obter um elevado pH é incomum quando se
analisa amostras de rios de coloração escurecida, caso da característica das águas
do rio Puraquequara que possui em sua composição elevada quantidade de matéria
húmica. Nascimento e Silva (2010), em análise de oito pontos do igarapé Bolívia, em
Manaus, observaram que os níveis de pH apresentavam significativo aumento nos
pontos que sofrem influência direta de áreas urbanizadas. Segundo eles, existe entrada
de substâncias que elevam o pH da água, além de estar ocorrendo vários processos
de reações químicas e metabólicas dentro da micro-bacia hidrográfica, que retiram de
circulação substâncias e compostos de caráter ácido. Para a margem esquerda (pontos
1 e 4), onde a vegetação mostra-se íntegra, as concentrações de pH variaram entre 4,8
e 5,8 durante as três análises. Lima (2000) obteve valores com características ácidas,
entre 3,3 e 4,0.
Figura 6 – Dados compilados para o parâmetro pH.

Fonte: SARKIS, 2019.

Pascoaloto & Bringel (2010) analisando amostras de água da bacia do alto
rio Negro, obtiveram pH entre 4,0–4,5. Küchler et al. (2000), ao analisarem amostras
de água coletadas de diferentes rios da Bacia do Rio Negro obtiveram valores com
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características ácidas e básicas: 3,89 (rio Tea) a 6,99 (rio Solimões) de pH. É certo
que águas escuras apresentam características ácidas, sendo inviável enquadrá-la no
intervalo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005, baseado em rios que não
apresentam tal característica.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de a vegetação natural da margem direita do rio Puraquequara estar
dando espaço para as comunidades locais, os resultados dos parâmetros físico-quimicos
para qualificar o corpo hídrico não diferiram muito dos pontos próximos à margem
esquerda, preservada e de posse do Centro de Instruções de Guerra na Selva (CIGS).
O ponto próximo ao estaleiro naval reportou valores muito próximos aos de pontos
preservados. O ponto próximo ao abatedouro bovino supera os resultados dos pontos
analisados. Embora estivesse recebendo supostamente contribuição de carga orgânica
oriunda da atividade bovina (grande geradora de lançamento de efluentes nas águas),
ainda se enquadra no esperado para a classe I e II de águas doces. O rio Puraquequara
ainda se configura como um ambiente passível de recreação e atividade pesqueira
diante dos parâmetros analisados e pode ser enquadrado na classe I ou até II de rios
de águas doces da resolução CONAMA 357/2005, pois se revela como um ambiente
preservado, todavia, já apresentando potenciais usuários que podem contribuir para a
modificação da qualidade de suas águas.
As águas do rio Puraquequara apresentam características ácidas, assim como
muitos rios de águas escuras da bacia Amazônica. Também apresentam baixas
concentrações de íons dissolvidos, exceto quando o corpo hídrico está possivelmente
recebendo contribuição antropogênica. As concentrações de turbidez demonstraram
ser mais acentuadas em período chuvoso. As concentrações de oxigênio dissolvido
demonstram que o corpo hídrico é bem oxigenado e, mesmo em amostras com O2
reduzidos em determinados pontos, não pode ser configurado como um ambiente
necessariamente hipóxico. A concentração de STD para o ponto 2 mantiveram-se
sempre superiores, apresentando seu auge no mês de novembro, quando ocorreram
frequentes precipitações.
O monitoramento da água deve ser realizado de forma contínua para
acompanhar a dinâmica e atividade dos usuários da bacia, seja ele pesqueiro, lazer, ou
industrial, a fim de subsidiar informações para verificação de tendências da qualidade
das águas do rio Puraquequara.
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USO DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) COM BASE NA
VEGETAÇÃO CILIAR COMO INDICADORA DA QUALIDADE DA ÁGUA, NA
BACIA DO RIO PURAQUEQUARA NA CIDADE DE MANAUS-AM
Karina Oliveira da Silva1
David Robert Santos de Souza2
Giselle Leão Lima3
Ieda Hortencio Batista4
Carlossandro Carvalho De Albuquerque5
Elton Alves de Souza Filho6
Eixo: Recursos hídricos e saneamento básico
1 INTRODUÇÃO
O ambiente aquático tem grande importância no que diz respeito à diversidade
biológica, mas constantemente este ambiente sofre impactos ambientais de diversas
formas, sendo uma das principais a ação antrópica. “As bacias hidrográficas
representam a área de captação de um recurso fundamental para a vida humana, a
água. Este recurso é forte atrativo para diversos tipos de atividade como: irrigação,
lazer, navegação, energia, uso doméstico, moradia e outras” (ALBUQUERQUE,
2012, p.204).
De acordo com Lima e Miranda (2001, p.377) “município de Manaus é
drenando por duas bacias principais em área urbana, São Raimundo e Educandos que
desaguam no rio Negro e uma área rural, a bacia do rio Puraquequara, que desagua
no rio Solimões. Essas sofrem com as consequências da ocupação desordenada [...]”.
A ocupação desordenada acaba por causar o desequilíbrio do ecossistema aquático
dessas duas bacias, visto que as populações que passam a viver nessas áreas fazem o
uso indevido, levando assim a sua destruição.
A bacia do Puraquequara fica localizada no bairro de mesmo nome na zona
leste da cidade de Manaus. Devido sofrer com a ocupação desordenada, fazer a análise
físico-química das águas da superfície da bacia do Puraquequara servirá para monitorar
a qualidade de sua água (LOPES; SILVA, 1999, p. 191) Avaliar a qualidade da água da
bacia do Puraquequara nos leva a selecionar parâmetros de avaliação, como níveis de
nitrogênio e ferro e o oxigênio dissolvido, para poder ter-se certeza se a água está boa
ou poluída.
Outro parâmetro utilizado é a partir da vegetação, mais especificamente de
florestas ripárias que ficam em corpo d’agua e de acordo com Tundisi e Tundisi (2010,
p.68) “as florestas ripárias são um componente fundamental dos ecossistemas de rios,
represas e lagos”, pois é importante para manutenção tanto da água em si como para
outras espécies de animais que a utilização como hábitat, alimento. Mas uma das
importâncias das florestas ripárias é que, quando conservadas, conseguem armazenar
uma grande quantidade de carbono. Então, com o desmatamento e consequente
degradação dessa vegetação haverá emissão de dióxido de carbono para a atmosfera
(ZELARAYÁN et al., 2015, p.272)
1
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A avaliação qualidade da água da bacia do Puraquequara, usando a análise
vegetação, dá-se por meio do método denominado de Protocolo de Avaliação Rápida
de rios (PAR) que tem como característica sua rapidez para se obter os dados. O PAR
é um método que consiste em perguntas sobre a vegetação de um determinado local
que vem ser respondidas baseadas em visualizações a olho nu. Os dados obtidos são
de nível qualitativo da qualidade da água (BERSOT et al., 2015, p.278).
A questão das invasões as margens do rio é o maior desses problemas devido
ao nível de urbanização que é levado até a área, tornando-a propícia a altos níveis de
degradação.
O dejeto de resíduos sólidos no rio tem consequências em aspectos como
destruição da vegetação na borda d’água, dos habitats para a os animais do rio. A
análise da qualidade de água da bacia do rio Puraquequara é capaz de mostrar se
esta água é viável e como está sua condição em questões físico-química para possíveis
criações de soluções que evitem a maior degradação e formas de melhoria da qualidade
da água.
Assim o projeto visou avaliar a qualidade da água da bacia do Puraquequara
com base na análise da vegetação ciliar pelo Protocolo de Avaliação Rápida do rio
(PAR).
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Caracterização da área de estudo
A área de estudo está inserida na bacia do Puraquequara, zona leste da cidade,
compreendida na margem direita do Rio Negro. Considerada uma área de proteção
ambiental em processo de estabelecimento pela Lei n° 671/2002 que instituiu o Plano
Diretor Urbano e Ambiental na cidade de Manaus da qual abrange toda bacia do Rio
Puraquequara, incluindo as áreas de transição (ESCOBAR, 2016).
A bacia do Puraquequara apresenta Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas, uma vez que as principais fisionomias encontradas são: Floresta Ombrófila
Densa, no seu estágio inicial com sucessão secundária, área de Ecótono e Floresta de
campinarana, assim como florestas de igapó. A cobertura vegetal é de floresta tropical
quase que totalmente preservada, entretanto, já conta com presença humana em sítios
e balneários ao longo das drenagens (ESCOBAR, 2016).
2.2 Procedimentos de Coleta de Dados
Para elaboração da pesquisa foram delimitados quatro pontos (Figura 1), sendo
duas áreas de vegetação ripária com influência antrópica e outras duas sem influência
antrópica (controle).
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Figura 1: Distribuição dos 4 pontos de aplicação do PAR ao longo da bacia do
Puraquequara.

Fonte: SOUZA, 2019

2.2.1 Protocolo de Avaliação Rápida (PAR)
O protocolo utilizado para avaliar as condições ambientais dos trechos selecionados
da Bacia do Puraquequara, teve como base o protocolo utilizado por Callisto et al.
(2002). O protocolo utilizado como base para a pesquisa é composto por 22 questões,
que buscam gerar uma caracterização física do curso d’água em avaliação.
Foi feita uma seleção de aspectos da vegetação ripária característica de ambiente
amazônico para adaptar o referido Protocolo de Avaliação Rápida (PAR), assim o
PAR usado na área de estudo sofreu uma adaptação, contendo 15 parâmetros ao final.
(Figura 2).
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CALLISTO et al., 2002

Os protocolos foram aplicados bimestralmente no período de cheia e no período
de vazante, totalizando seis registros na área em tempos diferentes, no período de um
ano (agosto de 2018 a julho de 2019) Com base nos resultados registrados foi feita a
relação com a qualidade da água nos trechos do Rio Puraquequara em estudo.
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3. Resultados e discussão
Os resultados obtidos informam que os quatro pontos de aplicação do PAR
foram classificados nos três estados (natural, alterado e impactado) e que não houve
diferenças significativas entre o olhar dos quatro avaliadores. Realizou-se a média das
pontuações de cada avaliador nos quatros pontos delimitados e assim cada um foi
classificado ao final em um dos três estados de qualidade da água.
O primeiro ponto (Figura 3) de aplicação do PAR é considerado uma área sem
influência antrópica e por isso durante os seis meses foi classificado como Natural pelos
quatro avaliadores. É um ponto com forte presença de mata ciliar, longe de qualquer
ambiente de industrial ou de pastagem e com presença de mata primária em grande
proporção.
Figura 3: Ponto 1, área sem influência antrópica.

OLIVEIRA, 2019

O segundo ponto (Figura 4) é um local conhecido como matadouro, com fraca
presença de mata ciliar e próxima a ambiente de pastagem e moradias, ou seja, um
ambiente com forte influência antrópica, e durante os seis meses variou entre ambiente
Alterado e Impactado. Neste local também houve a forte presença de macrófitas
aquáticas em três meses de aplicação do PAR, sendo um indicador forte de uma água
com baixa qualidade.
Figura 4: Ponto 2, matadouro.

OLIVEIRA, 2019
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O terceiro ponto (Figura 5) localizava-se próximo a uma área de estaleiro. Pela
influência antrópica houve alterações no ambiente, pois a presença de mata ciliar é
baixa, não havia presença de mata primária, prevalência de mata secundária, óleo
presente na água durante alguns meses da aplicação do PAR devido às atividades
realizadas no local, construção e reparo de embarcações. Por isso, o estado da qualidade
da água deste local foi classificado como Impactado nos meses da pesquisa.
Figura 5: Ponto 3, estaleiro.

OLIVEIRA, 2019

O quarto ponto (Figura 6), assim como o primeiro, mostrou-se bem conservado
com forte presença de mata ciliar e longe de influencia antrópica, por isso foi classificado
como Natural durante todos os meses de aplicação.
Figura 6: Ponto 4, área sem influencia antrópica.

OLIVEIRA, 2019

Os dados com a classificação do nível de perturbação durante os seis meses de
aplicação do PAR na bacia do Puraquequara podem ser observados nas tabelas abaixo.
Na tabela 1 temos a análise do mês de setembro, este sendo o primeiro mês. A diferença
inicia a partir do segundo mês, novembro, no ponto dois, que passa de impactado para
alterado e assim continua pelos meses de outubro, novembro e fevereiro, voltando a
ser classificado como impactado nos meses de abril e julho. No mais, não há mudanças
significativas na classificação do nível de perturbação nos seis meses pelo olhar dos
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quatro avaliadores, permanecendo os pontos um, dois e quatro iguais durante todo os
seis meses com o mesmo nível de perturbação.
Tabela 1: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores
(Setembro)

OLIVEIRA, 2019

Tabela 2: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores
(Outubro)

OLIVEIRA, 2019

Tabela 3: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores
(Novembro)

OLIVEIRA, 2019
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Tabela 4: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores
(Fevereiro)

OLIVEIRA, 2019

Tabela 5: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores (Abril)

OLIVEIRA, 2019

Tabela 6: Nível de perturbação dos pontos de coleta pelos quatro observadores (Julho)

OLIVEIRA, 2019

A avaliação pelo PAR não se modificou de avaliador para avaliador. A
localização dos quatro pontos justifica o nível de perturbação de cada local, pois em
dois pontos havia forte atividades humanas sendo exercidas, como é o caso do ponto
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dois, matadouro e ponto três, estaleiro. Os pontos um e quatro ficavam longe de
atividades humanas, então é normal estes estarem em um bom estado de preservaçaõ.
O PAR permitiu a avaliação ser feita de forma rápida e efetiva.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os quatro pontos de aplicação do PAR foram classificados nos três níveis de
perturbação do PAR, mas apenas o ponto dois teve a classificação variando entre
alterado e impactado (3 meses alterado e 3 meses impactado). Devido a isto é possível
observer que a visão dos quatro avaliadores não difere e observando como todos
os demais pontos permaneceram iguais, mesmo nível de pertubação por 6 meses.
Os pontos um e quatro por estarem em um área longe de influência antrópica foi
considerado natural e os pontos três e quatro por estarem sobre áreas de pastagem,
moradias e industrial foram classificados como alterado ou impactado.
O PAR mostrou-se eficiente para análise da qualidade da água do rio Puraquequara, mesmo dando resultados qualitativos. Sendo uma ferramenta de baixo
custo financeiro, foi capaz de identificar as características básicas da área estudada
com os conhecimentos básicos de 4 avaliadores, dando resultados rápidos.
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A CONTAMINAÇÃO DE ASCARIS LOMBRICOIDES TRANSMITIDAS PELA
ÁGUA NAS ILHAS PACIÊNCIA, MURATU E JACURUTU NO MUNICÍPIO DE
IRANDUBA – AM
Marcelo Gomes da Silva Junior1
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Marcos Almeida de Souza3
Gérsica Conceição da Silva4
Eixo: 6 - Recursos Hídricos e Saneamento Básico

1. INTRODUÇÃO
A bacia do Rio Solimões é uma macro bacia de grande extensão totalizando 1700
km desde seu nascimento no Peru até a cidade de Manaus no estado do Amazonas
onde se encontra com o Rio Negro e recebe o nome de Rio Amazonas, é observado
que esse rio tem grande poder de recebimento de resíduos sólidos, porem não se vê
a poluição desse rio na área próxima a Iranduba, mais precisamente na área das três
ilhas, Paciência, Muratu e Jacurutu; entretanto existem inúmeros problemas em relação
a utilização dos recursos hídricos, um deles e a não conscientização (falta de educação
ambiental) dos mesmos em ferver, filtrar ou ao menos clorar a água antes de consumir,
bebendo diretamente dos rios a água natural, fazendo com que o grande parte dos
habitantes daquelas ilhas sofram por verminoses.
Foi realizado um curso de educação ambiental, tendo como instrutores agentes
do governo municipal juntamente com a secretária de meio ambiente do município;
o curso tinha como objetivo a conscientização dos habitantes das três ilhas. Durante
o curso as secretarias de saúde, meio ambiente, Agência de Defesa Agropecuária e
Florestal do Estado do Amazonas (ADAF) e órgãos parceiros fizeram um levantamento
de pessoas com doenças de verminoses por ingerirem a água sem um prévio tratamento
básico.
Aponta-se que este trabalho tem o objetivo apresentar o número de pessoas
que estavam contaminadas com Ascaris lombricoides transmitidas pela água nas ilhas
Paciência, Muratu e Jacurutu no ano de 2018, assim como as ações tomadas por parte
de órgãos governamentais para resolver esse problema.
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
2.1 Metodologia
No primeiro momento foi realizada uma pesquisa de campo para ver as
condições de saúde e como essas comunidades utilizavam os recursos naturais, com
o resultado da pesquisa de campo se constatou que a maioria estava infectada por
1
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Ascaris lombricoides transmitidas pela água; para resolver tal situação foi realizado um
curso de educação ambiental com essas comunidades e durante o curso foi dado pelos
órgãos parceiros; informações sobre tratamento de água, doenças transmitidas pela
água, remédios e produtos para purificar a água.
2.2 Área de estudo.
Nessa parte do trabalho apresentaremos as três ilhas: Paciência, Muratu e
Jacurutu. As quais se encontram no município de Iranduba; com a utilização de mapas
e imagens de satélites mostraremos as ilhas e sua localização no município, assim como
falaremos brevemente sobre a formação das ilhas e características de cada uma.
Fig. 1 – Área de estudo.

Fonte: BARBOSA, 2018.

Quando se trata da formação das ilhas utilizaremos Passos, Soares e Salazar
para explicar tal processo onde os mesmos relatam:
No trecho entre Manaus e Manacapuru, com cerca de 100 km de extensão, o Rio Solimões
apresenta um padrão de multicanais (estilo fluvial anabranching) com ilhas formadas
pela divisão do fluxo hídrico. Neste trecho o rio apresenta cerca de 3 a 15 km de largura
e profundidade de até 52. O alargamento do canal coincide com as mudanças na
orientação do fluxo hídrico, as quais são atribuídas a um controle estrutural por zonas de
cisalhamento com atitude NW-SE, associados a rombo-grabens e rombo-horstes (Igreja et
al., 1990). No trecho analisado do Rio Solimões, no sentido W - E, foram observadas três
curvas principais que caracterizam o canal do rio. As curvaturas dos rios são marcadas por
lineamentos estruturais regionais que modificam o fluxo hídrico. Em Manacapuru, o fluxo
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hídrico muda de N20°E para E, o rio sofre alargamento induzindo o desenvolvimento de
depósitos acrecionários nas ilhas e barras marginais. Em Iranduba, a mudança na direção
do canal de E para S50ºE gera o alargamento do rio formando as ilhas da Paciência, Marutu
e Jacurutu. Atualmente, o coalescência destas ilhas por depósitos sedimentares levaram a
formação de uma única ilha de forma sigmoidal com cerca de 6 km de largura e 17 km de
comprimento, contendo lagos e canais internos, onde predominam os processos de erosão
na porção norte e deposição na porção sul. No segmento entre Iranduba e Manaus, o canal
do rio muda de direção, de E para N70°E, sofre alargamento que propiciou a formação da
Ilha da Marchantaria. Na parte sul desta ilha predominam os processos de deposição, com
a formação de barras acrecionárias. (PASSOS, SOARES e SALAZAR, 2013, p. 3629).

Agora que apresentamos a formação dessas ilhas, apresentaremos imagens feitas
de satélites de cada uma para melhor apresentar e relatar pouco de suas características.
Fig. 2 – Ilha da Paciência.

Fonte: Google Earth, 2018.

Ilha Paciência está a 13,1 km da sede de Iranduba, ao sul do Caldeirão e a
sudoeste da Colônia Lago do Caldeirão e Graça Lopes. Sua economia gira em torno da
agropecuária e possui uma altitude de 21 metros.
Fig. 3 – Ilha do Jacurutu.

Fonte: Google Earth, 2018.
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Ilha Jacurutu está a 14,5 km da sede de Iranduba, a sudoeste de Ilha J. Venancio,
a noroeste de Salgada e a leste da Ilha Muratu. Sua economia gira em torno da
agropecuária e possui uma altitude de 14 metros.
Fig. 4 – Ilha do Muratu.

Fonte: Google Earth, 2018.

Ilha Muratu está a 16,3 km da sede de Iranduba, nordeste de Barro Branco, a
oeste de Ilha Jacurutu e a sudeste de Ilha Paciência. Sua economia gira em torno da
agropecuária e possui uma altitude de 11 metros.
2.3 Ascaris lombricoides (lombriga).
Fig. 5 – Ascaris lombricoides (lombriga).

Fonte: NEVES, 2016.

Uma das principais doenças parasitárias de veiculação hídrica que mais aflige
os moradores da área de estudo são as lombrigas, ou no nome científico, Ascaris
lombricoides.
Do ponto de vista morfológico e biológico as duas espécies são semelhantes, observandose pequenas diferenças com relação ao comprimento, ao tamanho dos dentículos das
margens serrilhadas dos três lábios e a grande quantidade de ovos colocados pela espécie
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parasita de su- ínos, cerca de um milhão por dia. Existe controvérsia se a ascaridíase é uma
zoonose ou não. Entretanto, trabalhos mencionam que pode haver infecções cruzadas,
isto é, a espécie do suíno pode infectar humanos e vice-versa, com duração normal do
parasitismo. O A. lumbricoides é encontrado em quase todos os países do mundo e ocorre
com frequência variada em virtude das condições climáticas, ambientais e, principalmente,
do grau de desenvolvimento socioeconômico da população. Os dados de prevalência são
muito antigos, pontuais e todos com base em estimativas. Stoll(1947) baseando-se em
dados obtidos através da literatura estimou em 644 milhões o nú- mero de indivíduos
parasitados por A. lumbricoides em todo o mundo. Dados de 1984 da Organização Mundial
de Saúde relataram que 1 bilhão de pessoas apresentavam-se infectadas. Chan e cols., em
1994 estimaram em 1,s bilhão o número de pessoas que albergavam o parasito. No Brasil,
utilizando os resultados do inquérito helmintológico realizado por Pellon & Teixeira
em 1950, Pessoa (1967) calculou a prevalência da ascaridíase em 7 1,4%. Vinha (1 97 l),
analisando os dados fornecidos pelo antigo Departamento de Nacional de Endemias
Rurais, estimou a prevalência para população brasileira em 60%. Atualmente, apesar das
campanhas realizadas nas escolas, sabe-se que os níveis de parasitismo. (NEVES, 2016, p.
253).

Na área de estudo observamos que 90% das pessoas que se encontram nas ilhas
Paciência, Jacurutu e Muratu estão contaminadas, e que esse tipo de parasita tem sua
veiculação de forma hídrica, e como as mesmas não tem um sistema de saneamento
básico, doenças de veiculação hídrica como verminoses são facilmente distribuídas.
A Transmissão ocorre através da ingestão de água ou alimentos conta- i minados com ovos
contendo a L,. A literatura registra grande número de artigos que avaliam a contaminação
das águas de córregos que são utilizadas para irrigação de hortas levando a contaminação
de verduras com ovos viáveis. Poeira, aves e insetos (moscas e baratas) são capazes de
veicular mecanicamente ovos de A. lumbricoides. Pesquisas revelaram que além destes
mecanismos a transmissão pode ocorrer pela contaminação do depósito subungueal com
ovos viáveis, principalmente em crianças, verificando-se níveis de contaminação que
variavam de 20 a 52%. (NEVES, 2016, p. 255).

Como observado na citação de Neves, e confirmado no trabalho de campo que a
água do Rio Solimões é usada para irrigar as plantações, pois as três ilhas encontra-se
em zona rural e a economia das mesmas dependem principalmente da agropecuária.
2.4 Números de infectados e ações tomadas por órgãos governamentais.
Após se ter o resultado de números de pessoas infectados com verminoses,
houve uma mobilização para a realização de um plano de educação ambiental em
parceria com diversos órgãos, tantos estaduais como municipais, entre eles estão
o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado
do Amazonas (IDAM), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas (ADAF), Secretária Municipal de Saúde de Iranduba (SEMSAI), Secretária
Municipal de Produção e Abastecimento de Iranduba (SEMPRO).
Foi realizado um levantamento de dados em todos os órgãos, em especial no
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do
Amazonas (IDAM) e na Secretária Municipal de Saúde de Iranduba (SEMSAI). No
primeiro momento procurou-se saber qual era a doença de veiculação hídrica que
assolava as três ilhas, onde se constatou que Ascaris lumbricoides é a principal verminose
que assola a população das três ilhas.
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Gráfico de pessoas com contaminação por Ascaris lombricoides que moram nas três Ilhas.

Fonte: SEMSAI, 2018.

No curso de educação ambiental foi falado sobre verminoses e doenças
transmitidas por água pelos técnicos da secretária municipal de saúde, nessa parte
do curso se abordou sobre remédios, além de técnicas de purificação de água, pois os
mesmos usam a água diretamente do rio para o consumo, sem nenhuma técnica de
purificação.
Fig. 6 – Palestras nas comunidades das ilhas.

Fonte: TAVARES, 2018.
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Filtro de água de barro foi uma das formas indicadas para se melhorar a
qualidade da água para ser consumida pela população das três ilhas, porém a técnica
não foi bem aceita por ser pesado e caro de acordo com os moradores da ilha.
Fig. 7 – filtro de barro.

Fonte: Ceramica Stefanni, 2017.

A segunda sugestão foi fervura da água antes de beber, essa sugestão mais aceita
pelos moradores das comunidades das três ilhas, pois além de ser mais econômico é
uma opção que todos podem fazer já que os moradores possuem panelas e gás para
fazer, tornando o método mais prático.
Fig. 8 – Fervura da água.

Fonte: Mindel insite, 2018.

A Secretária Municipal de Saúde de Iranduba (SEMSAI) distribuiu e ensino a
utilizar o hipoclorito de sódio, o qual é mais uma opção para se purificar a água.
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Fig. 9 – Hipoclorito entregue pela SEMSAI.

Fonte: SEMSAI/Iranduba, 2018.

A água para consumo humano deve ser filtrada (com filtro doméstico, coador de papel
ou pano limpo), e, posteriormente, fervida. A fervura da água elimina bactérias, vírus e
parasitas; por isso, é o método preferencial para tratamento da água de consumo humano.
Caso não seja possível ferver, obter água de uma fonte que não tenha sido contaminada
por esgoto e realizar a filtração (com filtro doméstico, coador de papel ou pano limpo) e
posterior tratamento com hipoclorito de sódio (2,5%). (SUS, 2002).

A água sanitária também foi abordada como uma das formas de purificar a
água para evitar doenças parasitárias, entretanto não é própria para consumo humano,
mesmo possuindo a mesma composição química do hipoclorito (NaClO); por ser mais
concentrada se torna impróprio para consumo humano.
Fig. 10 – Água Sanitária usada para purificar água.

Fonte: Candeias, 2018.
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A última sugestão apresentada no curso e essa a mais trabalhosa para se realizar,
porém com maior benefício tanto para o ambiente como para os agropecuarista e
agricultores foi à construção de fossas anti sépticas em substituição das fossas negras
encontradas nas ilhas.
Muito utilizada na promoção da preservação do solo e dos recursos hídricos, realidade
cada vez mais urgente para a garantia da sustentabilidade, a fossa séptica consiste em um
recinto fechado e enterrado para a depuração de águas residuais domésticas. Na estrutura
da fossa séptica, composta por três caixas, a primeira dá início à fermentação dos dejetos,
processo que vai decompor o material e eliminar a maior parte dos agentes causadores de
doenças. Conforme vai enchendo, o líquido passa para a segunda caixa, que completa a
fermentação até chegar à terceira. A terceira caixa já está com o efluente livre de patógenos.
O processo de biodigestão apresenta três fases: hidrólise enzimática, ácida e metanogênica.
Essas fases garantem que micro- -organismos causadores de doenças sejam eliminados
graças à variação de temperatura. O líquido final pode ser utilizado para fertilizar e irrigar
o solo, contribuindo para melhorar a qualidade do solo e também a renda dos agricultores.
Não é indicado o uso na cultura de hortaliças ou folhas, de consumo direto. (SINTER-MG,
2014, p. 3).

Fig. 11 – Fossas Biodigestora.

Fonte: SINTER – MG, 2014.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso com as comunidades foi encerrado com compromisso da prefeitura
de Iranduba de no futuro estuda a aplicação de fossas sépticas, pois além de ser um
instrumento que ajudará na preservação do meio ambiente, pois como se sabe a fossa
negra polui os recursos hídricos, como o próprio rio Solimões e os lençóis freáticos,
a fossa séptica ajuda na agropecuária utilizando o produto final para fertilizar e
irrigar o solo, melhorando a qualidade do solo e também a renda dos agricultores. Os
órgãos governamentais atuante no curso se comprometeram em estarem observando
e ajudando os moradores das comunidades tanto em questões de saúde como em
procura por melhores condições de saneamento básico.
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QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS:
ESTUDO DE CASO EM ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ, RONDÔNIA,
BRASIL
Josilena de Jesus Laureano 1
Decauita Poliana Peixoto da Silva2
Etienne Oliveira Silva3
Mayk Silva Sales4
Nubia Deborah Araújo Caramello5
Elisabete Lourdes do Nascimento6
Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
A água subterrânea representa cerca de 97% da água doce do mundo e tem
importância estratégica para diversos usos como indústria, agricultura e abastecimento
público (TUNDISI e TUNDISI, 2008). Devido à sua abundância em algumas áreas e
relativa melhor qualidade, em relação às águas superficiais, é largamente utilizada
para fins domésticos, principalmente em áreas de escassez hídrica, comunidades
isoladas ou de baixa renda (LI e LIU, 2019).
Na região Amazônica o uso mais frequente da água subterrânea é o abastecimento
humano (GROTT et al. 2018), uma vez que grande parte da população não é abrangida
por sistemas de abastecimento de água (BRASIL, 2015). Contudo, a falta de estrutura
sanitária nos núcleos urbanos juntamente à aplicação de defensivos agrícolas,
decorrente da expansão agropecuária, são ameaças à manutenção da qualidade dos
aquíferos da região (FRANCO et al. 2018).
De fato, a contaminação, sobretudo fecal, da água de abastecimento é um
problema global, visto que segundo a Organizações das Nações Unidas cerca de 2
bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não possuem condições básicas de
saneamento e quase 1 milhão ainda realizam práticas de disposição fecal ao ar livre
(ONU, 2018). O Ministério da Saúde (2015) aponta, ainda, a Região Norte do Brasil
como a área de maior precariedade de saneamento básico.
Indícios de contaminação das águas subterrâneas por efluentes são relatados
em diversas localidades da região Amazônica (FRANCO et al. 2018; GROTT et al. 2018;
MESCHEDE et al. 2018; SILVA et al. 2009). Majoritariamente, os estudos relacionam
desconformidades dos indicadores de qualidade da água com a proximidade entre
poços rasos e fossas negras.
Tal contaminação tem como consequência a proliferação de doenças
gastrointestinais, como por exemplo diarreia e cólera (LI e LIU, 2019), assim como
1
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doenças do trato urinário e doenças de origem alimentar (TORTORA, 2012). Tendo
isso em vista, o Ministério da Saúde dispõe sobre indicadores relacionados à água para
consumo humano e doenças de veiculação hídrica. Dentre os indicadores de qualidade
da água para consumo recomendam-se a realização de análises microbiológicas, cloro
residual e turbidez (BRASIL, 2015).
Desta forma, a presente pesquisa tem por objetivo identificar quais parâmetros
podem ser utilizado como indicadores socioambientais na análise de qualidade da
água subterrânea, a ser monitorado em uma comunidade multiétnica localizada na
bacia hidrográfica do Rio Mequéns, afluente da margem direita do e o Rio Guaporé,
próxima à fronteira do Brasil com a Bolívia, através de parâmetros físicos, químicos
e microbiológicos, bem como comparar os resultados com a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA n° 396 de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre
a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas,
e com a Portaria de Consolidação (PRC) n°5 de 3 de outubro de 2017 (anexo XX), do
Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seus padrões de potabilidade.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
A área do presente estudo está sob jurisdição do município de Alta Floresta
D´ Oeste trata-se do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, localizado as Margens
do rio Mequéns (bacia hidrográfica do mesmo nome), afluente da margem direita do
rio Guaporé, fronteira natural entre Brasil e Bolívia. A área em estudo foi criada pela
Lei municipal n° 687 de 29 de junho de 2004 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta
d’Oeste (SILVA, 2015). Trata-se de uma comunidade ilhada que fica nos arredores do
Parque Estadual de Corumbiara e da REBIO Guaporé, onde o acesso se dá somente
por vias fluviais ou aéreas (NUNES, 2016).
Segundo informações dos moradores da ilha há mais de 1.000 habitantes em
todo Distrito. Em seu estudo Silva (2015) confirma dizendo: “De acordo com a cacique
Valda Wajuru, vivem na ilha cerca de 1.200 (mil e duzentas) pessoas. E a formação
de sua população pode ser considerada multiétnica, [...].”, composta por comunidade
indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e por migrantes recentes oriundos da
região sul e sudeste do Brasil.
O saneamento básico assistido a essa comunidade é a coleta de resíduos sólidos,
que é depositado a céu aberto, sendo a mesma desprovida de água tratada distribuída,
levando ao uso de poços amazônicos.
Para a amostragem foram selecionadas aleatoriamente residências que
utilizavam poços para captação de água destinada ao consumo humano, espacializada
na porção territorial da ilha onde concentra-se as residências (Figura 1), e cujos
responsáveis aceitaram participar da pesquisa mediante a assinatura do termo de livre
consentimento.
No dia 16 de novembro de 2018, foram coletadas amostras de água de 8 poços
estilo amazônicos (Figura 1), a amostragem foi realizada utilizando um coletor para
água subterrânea, sendo coletada diretamente do poço. Em razão do difícil acesso à
comunidade e da necessidade de coletar o material e armazenar no Laboratório de
Limnologia e Microbiologia – LABLIM, na Universidade Federal de Rondônia-UNIR,
campus Ji-Paraná para que se garanta a qualidade das amostras não foi possível ampliar
o número de poços amostrais. Como se trata de uma análise pontual para identificar
quais parâmetros possam contribuir para um futuro monitoramento a identificar
os indicadores a serem considerados, não coube neste estudo uma leitura sazonal
inserindo períodos secos e úmidos.
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Figura 1 - Localização da área de estudo e dos 8 poços de amostragem.

2.2. Indicadores de qualidade hídrica: Análises microbiológicas e físico-químicas
Considerando os parâmetros de qualidade da água subterrânea um instrumento
para tomadas de decisão, foram utilizados os seguintes parâmetros: Parâmetros
microbiológicos: coliformes totais e Escherichia coli (E. coli), e parâmetros físicoquímicos: temperatura (°C), condutividade elétrica (CE), potencial hidrogeniônico
(pH), oxigênio dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos (TDS), turbidez, nitrato,
nitrito, amônia, fósforo dissolvido e fósforo total.
A água destinada a análise microbiológica foi coletada em garrafas de água
mineral (500ml), lacradas e abertas no momento da coleta. Após a coleta, as mesmas
foram acondicionadas em caixas isotérmicas refrigeradas até o momento da análise
realizada em menos de 24 horas no Laboratório de Limnologia e MicrobiologiaLABLIM (UNIR- campus de Ji-Paraná).
As análises de coliformes totais e Escherichia coli (E. coli) foram realizadas
conforme o método de membrana filtrante em meio cromogênico, descrito em Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995).
Para as análises dos nutrientes dissolvidos (nitrato, nitrito, amônia, fósforo
dissolvido), foram utilizadas amostras previamente filtradas em membranas de
acetato de celulose com 0,45μm de abertura de poro. Para a análise de fósforo total, foi
utilizada amostra de água bruta. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de
Limnologia e Microbiologia – LABLIM, na Universidade Federal de Rondônia-UNIR,
campus Ji-Paraná.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Análises microbiológicas e físico-químicas
Os resultados das análises microbiológicas, sólidos totais dissolvidos e
condutividade elétrica encontram-se na Tabela 1.
Com relação a análise microbiológica (Tabela 1), foram encontradas colônias
de Coliformes Totais e E. coli na água de todos os poços analisados. A densidade
máxima de coliformes totais foi encontrada no poço 7, apresentando 14.200 unidades
formadoras de colônias em 100ml (UFC/100ml) de água analisada, e valor mínimo de
130 UFC/100ml de água no poço 8.
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Tabela 1 - Resultados das análises microbiológicas, sólidos totais dissolvidos e
condutividade elétrica nas amostras de água subterrânea, e os valores preconizados
pelas legislações.

(-) Padrões não preconizados nas respetivas legislações
Fonte: Os autores

Os coliformes totais são organismos de vida livre podendo ser encontrados
em solos e águas não necessariamente contaminados, pois estão associados ao
ambiente (SPERLING, 2014). O máximo valor de E. coli 6.800 UFC/100ml também
ocorreu no poço 7 assim como o máx. valor de coliformes totais (Tabela 1), a densidade
mínima que corresponde a 8 UFC/100ml de E. coli foi encontrada no poço 3.
A presença de E. coli na água representa um problema de saúde pública
devido a ser um indicador de contaminação fecal. Comumente, essa bactéria habita
o trato intestinal humano e algumas linhagens específicas podem provocar doenças
gastrointestinais ou urinárias (TORTORA, 2012). Ainda assim, não raramente, a
presença de E. coli é detectada em análises de água de poços usados pra consumo
doméstico, com aumento significativo da densidade no período chuvoso, devido ao
carreamento da água da chuva para dentro dos poços, muitas vezes indevidamente
vedados (FRANCO et al. 2018; GROTT et al. 2018; MESQUITA et al. 2014; SILVA et al.
2009).
Na pesquisa realizada por Meschede et al. (2018) foi encontrada presença de
E. coli em 17 de 36 amostras de água de 4 escolas no município de Santarém, Estado
do Pará. De mesma forma, Lauthartte et al. (2016) detectaram contaminação da água
por E. coli em poços de 82 residências no Distrito de Jaci-Paraná, Estado de Rondônia.
Destaca-se que dos 82 poços 7 estavam a menos de 10 metros da fossa, e um deles
estava a apenas 3 metros.
A E. coli é a principal bactéria do grupo de coliformes, é a única que indica que
a água apresenta contaminação por fezes humanas ou de animais de sangue quente,
e por consequência há potencialidade da água para transmitir doenças (SPERLING,
2014).
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A presença de coliformes totais e E. coli no presente estudo pode ser justificada
pelas más condições sanitárias dos poços. Os poços que apresentam as maiores
densidades de coliformes totais também apresentam as maiores densidades de E. coli e
são os poços (4, 5, 6, 7). Esses poços são os que apresentam tampas de madeira em más
condições, além de todos os 8 poços apresentarem cota de poço e fossa que possibilita
o contado da água com o efluente doméstico. A falta de revestimento interno do poço
também pode ser destacada como facilitador dessa contaminação.
A Portaria de consolidação (PRC) n° 5/2017 do Ministério da Saúde (MS), e
a Resolução CONAMA n° 396/2008, estabelecem que a água destinada ao consumo
humano deve estar ausente de coliformes totais e de E. coli em 100mL de amostra,
sendo assim a água subterrânea de todos os poços analisados na área de estudo se
apresenta imprópria para o consumo humano sem que haja tratamento adequado.
A presença desses microrganismos indica a contaminação da água pelo esgotamento
sanitário e podem ser explicadas, assim como nos demais estudos, pelas características
construtivas dos poços e fossas.
Todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem
para a carga de sólidos que podem ser classificados pelas características físicas (sólidos
em suspenção, coloidais, dissolvidos), e pelas características químicas (orgânicos,
inorgânicos) (SPERLING, 2014). Nas amostras de água dos poços foram encontrados
valores de sólidos totais dissolvidos variando entre 5,4 a 79,7mg.L-1 que ocorreram
nos poços 5 e 1 respectivamente (Tabela 3), e média geral de 34,2mg.L-1. A Portaria
n°5/2017 do MS assim como a CONAMA n°396/2008 estabelecem um valor máximo
permitido de até 1.000mg.L-1, portanto todos os poços avaliados encontram-se muito a
baixo do valor permitido para consumo humano.
Comportamento semelhante dos sólidos na água foi encontrado por Silva et al.
(2018) em poços localizados em uma área sob a influência de um lixão no Estado do
Pará.
O potencial hidrogeniônico indica as condições de acidez, neutralidade e
alcalinidade da água podendo variar de 0 a 14, pH=7 é neutro, pH<7 indica acidez, e
maiores indicam alcalinidade (SPERLING, 2014).
Os valores de pH encontram-se na Figura 2, 25% dos poços (1, 2) estiveram
dentro do intervalo estabelecido pela Portaria n° 5, que é de 6 a 9,5, os demais pontos
estiveram em desacordo, a Resolução CONAMA 396/08 não estabelece valor de pH.
O pH apresentou uma variação de 5,46 (P6) a 6,71 (P1) e média de 5,82, para se obter
a média do pH os valores foram convertidos a valores de logaritmos, foi realizado a
média e, posteriormente, convertido novamente em pH.
Apesar da maioria dos poços estarem abaixo da faixa determinada pela Portaria
n°5/2017, a acidez acentuada é uma característica dos recursos hídricos amazônicos
(ESTESVES, 2011), e pode ser demonstrada em outros estudos de campo, como por
exemplo em Franco et al. (2018), em que 83% de poços na área urbana da capital do
Estado do Acre estava com pH abaixo de 6. Da mesma forma Lauthartte et al. (2016)
encontraram valores de pH variando de 2,6 a 5,2 em 82 poços localizados no distrito
de Jaci-Paraná-RO.
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Figura 2 - Valores de pH obtidos nas amostras de água subterrânea e limite estabelecido
pela legislação.

Fonte: Dados da pesquisa.

A turbidez da água é a sua capacidade em dispersar a radiação, devido a
partículas suspensas (argila, silte, areia, rochas) sendo o material em suspensão
responsável pela cor aparente da água (ESTEVES, 2011).
A Portaria do MS n° 5/2017 estabelece que, para garantir a qualidade
microbiológica da água deve ser atendido o padrão de turbidez, e preconiza como
valor máximo permitido (VMP) para águas subterrâneas com desinfecção, o limite de
5 unidades de turbidez (uT) para qualquer amostra pontual, já a Resolução CONAMA
396/08 não estabelece valores de referência para turbidez (Figura 3).
Dos 8 poços avaliados 37,5% (poços 2, 3, 6) apresentaram valores em
desconformidade com a legislação, a turbidez mínima encontrada foi de 1,2 uT (P1)
e máximo de 44,9 uT (P3), com valor médio de 8,8 uT. O valor elevado encontrado
no poço 3 pode ter ocorrido devido à proximidade da tampa do poço à superfície do
terreno, como pode ser observado na figura 3a, o que pode favorecer o carreamento de
água da superfície para o interior do poço.
Poços com menor profundidade (tipo amazonas) apresentam maior valor de
turbidez, o que não chega a representar risco à saúde, mas dificulta o tratamento
de desinfecção, visto que as partículas servem de escudo para os microrganismos
(OLIVEIRA et al. 2015).
Figura 3 - Valores de turbidez (uT) obtidos nas amostras de água subterrânea e limite
estabelecido pela legislação.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Nas águas o fósforo pode estar presente devido a dissolução do solo e rochas,
decomposição da matéria orgânica, despejos domésticos, industriais, excrementos
de animais, fertilizantes e pesticidas (SPERLING, 2014). É o principal fator limitante
de sua produtividade, sendo o responsável pela eutrofização artificial (TUNDISI e
TUNDISI, 2008). Os resultados das concentrações de fósforo encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2 -Concentrações de fósforo total, fósforo dissolvidos, amônia, nitrito nitrato e
os valores estabelecidos pela legislação.

(-) Padrões não preconizados nas respetivas legislações.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em Rolim de Moura do Guaporé foram encontrados valores para fósforo total
mínimo de 0,007 mg.L-1 (P7) e máximo de 0,104 mg.L-1 (P1), e média de 0,025 mg.L-1
(Tabela 2).
Como a Portaria n°5/2017 do MS e a CONAMA 396/2008 não estabelece
valores para esse parâmetro, foi utilizado a Resolução CONAMA n°357/2005 para
comparação, que fixa um valor de 0,02 mg.L-1 para ambientes lênticos. Dos 8 poços
avaliados, 3 estiveram em desconformidade sendo
eles os poços (1, 2, 3).
O fósforo dissolvido (Tabela 2) variou entre menor que 0,005 mg.L-1 (valor
mínimo detectado pelo método) no poço 6 e máximo de 0,092 mg.L-1 no poço 1, com
média de 0,018 mg.L-1, e não há valores de referência nas legislações utilizadas.
Na decomposição da matéria orgânica, há formação de amônia (NH3), este
através dos processos de nitrificação é transformado em nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-)
em condições aeróbicas a partir de atividades bacterianas (TUNDISI e TUNDISI, 2008).
Em altas concentrações, o nitrito é extremamente tóxico a alguns organismos
aquáticos e até ao homem (ESTEVES, 2011). Já o nitrato, em concentrações elevadas,
pode causar a doença da cianose ou metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul),
que dificulta o transporte de oxigênio na corrente sanguínea de bebês (SPERLING,
2014) e induz a formação de nitrosaminas e nitrosamidas consideradas carcinogênicas
(ALABURDA e NISHIHARA, 1998).
O nitrato é o poluente de maior ocorrência nas águas subterrâneas, devido
a fontes como uso de fertilizantes, criação de animais e fossas rudimentares. Sendo
utilizado mundialmente, como indicador de contaminção devido sua alta mobilidade,
pode atingir extensas áreas (VARNIER et al. 2010).
Na presente pesquisa foram encontrados valores para amônia e nitrito (Tabela
2) todos a baixo de 0,005 mg.L-1, valor esse muito abaixo do estabelecido nas legislações
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vigentes. A Portaria n°5/2017 estabelece uma valor máximo de 1,5 mg.L-1 para a
amônia. E para o nitrito tanto a Portaria quanto a Resolução CONAMA estabelece
valor de 1 mg.L-1.
Os valores mínimo e máximo encontrados para nitrogênio na forma de nitrato
(Tabela 2) foram de 0,20 mg.L-1 (P6) a 5,98 mg.L-1 (P4), e média geral de 2,55 mg.L-1, a
Portaria n°5/2017 do MS e a CONAMA 396/2008 estabelece valor máximo permitido
de 10 mg.L-1, portanto todos os poços encontram-se dentro do limite estabelecido.
Nunes et al. (2012) encontraram valores de nitrito entre 0,020 a 0,081 mg.L-1,
Silva et al. (2009) também analisaram amônia, nitrito e fósforo todos assim como no
presente estudo abaixo do valor estabelecido.
Com relação às concentrações de nitrato, Oliveira et al. (2015) na cidade de
Vilhena, encontraram contaminação em poços tubulares e poços amazonas com valor
máximo de 13,88 mg.L-1. Nunes et al. (2012) em Ji-Paraná encontraram valor máximo
de 26,2 mg.L-1, e destacam a influência da horta na contaminação da água visto que
poços próximos a horta apresentarem maiores concentrações.
Lauthartte et al. (2016) encontraram valores de nitrato de 142,6 mg.L-1 em JaciParaná, já na cidade de Ji-Paraná, Silva et al. (2009) encontraram níveis de nitrato
em poços amazonas superiores a 200 mgL-1, segundo os autores a possível causa
da contaminação assim como no estudo de Oliveira et al. (2015) está associada a
decomposição bacteriológica devido à utilização de fossas.
Apesar de na presente pesquisa os valores estarem dentro do limite estabelecido
pela legislação, a presença de nitrato na água utilizada no consumo humano é
preocupante devido a sua associação a doenças como o câncer e, segundo autores
(BIGUELINI e GUMY, 2012; CORTECCI, 2007), valores acima de 3 mg.L-1 já servem de
alerta de inicio de contaminação.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo evidenciou que a água subterrânea dos poços analisados
no distrito de Rolim de Moura do Guaporé encontra-se imprópria para o consumo
humano sem que haja um tratamento adequado da água. Dos parâmetros avaliados
encontra-se em desconformidade com a Portaria n°5/2017 do Ministério da Saúde e
com a CONAMA n° 396/2008 os coliformes totais, E. coli, pH e turbidez.
Os resultados indicam que a perda de qualidade da água pode ocorrer devido
à presença de fossas negras, e as características construtivas dos poços e das fossas
favorecem a contaminação das mesmas, como a proximidade entre fossas e poços.
A desativação das fossas e implantação de um sistema de coleta e tratamento
de esgoto, bem como a implantação de rede de abastecimento de água tratada, seria
o ideal. Contudo diante da realidade de acesso de bens e serviços da comunidade,
recomenda-se: 1. Em curto prazo a implantação de fossas sépticas, utilizando a sugestão
da própria sociedade que propõem construir dentro da própria ilha as manilhas caso a
matéria prima possa ser distribuída pelo poder público; 2. Proporcionar formação aos
moradores da ilha no tratamento alternativo e necessário das águas de uso doméstico;
3. Monitoramento da qualidade hídrica e ampliação de parâmetros.
4 AGRADECIMENTOS
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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA CONSUMIDA
NA VILA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM
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Tattiany Kelen F. Pacheco de Souza2
Rafael Jovito Souza3
Fabiana Rocha Campelo4
Ieda Hortêncio Batista5
Eixo: Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída através da Lei nº 9.433/1997,
tem em um de seus objetivos assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de águas, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.
No Brasil, a normativa vigente que trata de potabilidade da água para consumo
humano é a Portaria nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde
(BRASIL, 2017).
A água subterrânea, além de ser um bem estratégico de valor econômico, é
considerada mundialmente uma fonte imprescindível de abastecimento para consumo
humano, principalmente para as populações que não têm acesso à rede pública de
abastecimento.
Apesar da elevada disponibilidade hídrica superficial, a grande maioria dos
municípios do Amazonas possui captação de água para abastecimento urbano efetuado por poços rasos. As informações disponíveis dão conta de que os aquíferos Alter
do Chão e Iça são os mais explorados e apresentam bons índices de produtividade
em diversas áreas dos 62 municípios do Estado, destes municípios, 44 são abastecidos
exclusivamente por águas subterrâneas, 10 por mananciais superficiais e 8 de forma
mista, inclusive a capital de Manaus. Esta prevalência do abastecimento por poços
pode ser explicada pelo baixo custo de operação e manutenção e pela presença em
larga escala de municípios de pequeno porte (ANA, 2010).
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a qualidade da água destinada para consumo humano a partir dos parâmetros físico-químicos da água proveniente de três poços tubulares, distribuída pelo Serviço Autônomo de Água de Parintins
(SAAE), aos moradores da Comunidade de Vila Amazônia, município de Parintins/
Am.
Este artigo está dividido em 3 partes: primeira parte refere-se ao tópico “Desenvolvimento”, onde são apresentados a área de pesquisa e os materiais e métodos
utilizados. A segunda corresponde aos “Resultados e Discussões” onde é realizado a
apresentação e arguição dos resultados. Na terceira, são apresentadas as considerações
finais da caracterização da qualidade da água.
1
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O local de Pesquisa
A comunidade de Vila Amazônia, está situada na margem direita do rio Amazonas, distante 6 quilômetros da cidade de Parintins, estado do Amazonas. Atualmente, segundo informações locais, conta com uma população estimada em dez mil
habitantes.
Todo o fornecimento de água para consumo humano na Vila Amazônia, provém
de captação subterrânea, por meio de bombas elétricas em 3 (três) poços tubulares
(figura 1) com profundidade média de 50.8 metros. Segundo informações do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto SAAE esses poços têm mais de 20 anos de funcionamento.
Figura 1 – Localização da Comunidade de Vila Amazônia e dos poços tubulares.

Fonte: Trabalho de Campo. Elaboração: Andrei Fernandes (2019).

Na Vila Amazônia o SAAE tem cadastrado 1.187 ligações de água, atendendo
aproximadamente 90% da população por um período de 18 horas/dia; a distribuição
da água para as residências ocorre pelo sistema de gravidade a partir de reservatório
elevado a 30m do solo. O reservatório que atende a comunidade tem capacidade para
100 mil litros o qual é abastecido por 3 poços tubulares.
2.2 Materiais e Métodos
Os Materiais utilizados na coleta e nas análises foram: bolsa térmica; luvas
descartáveis; garrafa plástica de 1000ml; sonda Multiparâmetro HANNA, DR/890
Colorimeter HACH modelo 49425-00 , becker, pipeta, proveta, cubetas redondas de 10
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ml e 25 ml e os seguintes reagentes: Ampola AccuVac, NitraVer 5, NitriVer 3, Amônia
Salicylate/Amônia Cyanurate, SulfaVer 4, Sulfide 1/Sulfide 2, Ácido ascórbico,
Bleaching 3, Aluver 3, Ferro ferrozine, Alkaline-Cyanide, Solução PAN Indicador,
ZincoVer 5, CuVer 1, SPADNS, Ácido Cloridrico de 1/1, Hidróxido de Sódio de N 1 e
N 5 e Solução Tampão de 4, 5, 10, Bico de Bunsen e Tela de Amianto.
A metodologia adotada para a realização das análises físico-químico das
amostras de água envolveu procedimentos de interpretação dos resultados de acordo
com os parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 05/2017 do Ministério da Saúde
(APHA, 2005) (quadro 1).
Quadro 1 - Metodologia dos parâmetros físico-químicos.

Elaborado por: Teixeira (2019).

Os poços abordados neste estudo foram nomeados PT-01, PT – 02 e PT – 03.
Foram coletadas a quantidade de 1000ml de água para cada amostra analisada,
diretamente da torneira do barrilete de cada poço que abastece a população da Vila
Amazônia. As amostras coletadas foram conservadas em caixa de isopor de 15 litros,
e foram analisadas no Laboratório do SAAE, e os resultados dessas análises foram
comparadas dentro dos padrões de potabilidade da Portaria vigente.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos das amostras
coletadas, estão apresentados no quadro 2.
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Quadro 2: Resultado das análises físico-químicos

N/A – Não Aplicável.

Alguns parâmetros analisados não estão dentro da exigibilidade da portaria nº
05/2017, são eles a Temperatura e o Oxigênio Dissolvido, porém foram analisados para
conhecer a situação desses parâmetros em relação a água que está sendo consumida na
comunidade de Vila Amazônia.
A temperatura da água, a variação encontrada dos três poços foram de 29,4 ºC
– 29, 6 ºC. Em relação a temperatura das águas, segundo a Agência Nacional de Águas
(2009), pode variar entre 20 °C e 28 °C, podendo chegar a 35 °C em águas subterrâneas
mais profundas (MMA, 2002).
A temperatura elevada da água pode exercer papel importante no crescimento
bacteriano, o que seria um fator preocupante, favorecendo o crescimento de
microrganismos e dentre eles, os considerados patogênicos. Isso significa dizer que
águas com temperatura baixa levam a uma maior segurança quanto à presença desses
microrganismos (GOMES, 2005).
Quanto ao Oxigênio Dissolvido, nas três amostras de água este parâmetro
variou entre 5,6 – 5,9mg/L. Apesar de não ser obrigatório, a avaliação desse parâmetro
está relacionada com a sobrevivência de bactérias com a presença de oxigênio.
Com relação aos parâmetros dos três poços analisados, os seguintes parâmetros
ficaram abaixo dos respectivos valores máximos permitido pela Portaria nº05/2017/
MS: amônia, sulfato, sulfeto, ferro, zinco, flúor, cobre e turbidez, os valores ficaram
abaixo Alterações foram identificadas nos parâmetros de Nitrato, Alumínio e
Manganês.
O resultado das amostras com relação o pH, a faixa variaram entre 4,4 - 4,7.
Valores entre 3,9 e 4,6 foram encontrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas (2018). Observa-se que quanto mais baixo o poço, mas ácida é a água. Fica
evidente que a água consumida pela população da Comunidade é bastante ácida.
As concentrações de alumínio nas amostras de água analisadas variaram de
0,708 – 0,09 mg/L. O poço que apresentou teor de alumínio acima do valor máximo
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permitido de 0,2 mg/L estabelecido pela Portaria 05/2017/MS foi o Poço 01. A elevada
acidez das águas, provavelmente seja responsável por desencadear a concentração
de teores de alumínio. Sabe-se que este metal é um elemento pouco móvel, de
solubilidade muito baixa, na faixa de pH de 4,0 a 8,0, típica dos ambientes naturais.
Portanto, o alumínio dificilmente é liberado, como espécie iônica, para o meio aquoso,
ficando normalmente retido na fase sólida, sob a forma de argilo-minerais, óxidos ou
hidróxidos. Acontece que em águas com pH ácido, como ocorre com o poço 01, e com
altas concentrações de ácidos orgânicos, o alumínio pode ser liberado para esse meio,
por um processo conhecido como complexação, onde o metal migra da fase sólida e se
liga a compostos orgânicos, formando íons complexos (CARVALHO, 1995).
Para os níveis de nitrato os resultados das amostras dos 3 poços ficaram
acima do tolerável e em desacordo com a da Portaria 05/2017/MS. Segundo Santos
(1997) teores de nitrato em águas subterrâneas acima de 5 mg/L, são indicadores
de contaminação por atividade humana (esgotos, fossas, lixões etc.). Os resíduos de
produtos provenientes de esgotos são ricos em nitrogênio e se degradam em nitratos
na presença de oxigênio, de acordo com o ciclo nitrogênio orgânico > amônia >
nitrito > nitrato, conhecido como nitrificação, processo que envolve a transformação
do nitrogênio amoniacal (NH3, NH4+) em nitratos e se desenvolve através de duas
reações, sob a ação conjugada de bactérias amonificadoras. As atividades antrópicas
locais, com a modificação nas características naturais interferem diretamente nessa
alteração.
Com relação ao parâmetro Manganês, foi identificado no poço 1 a concentração
de 0,116 mg/L e o valor máximo permitido pela portaria é de 0,1 mg/L. Em pequenas
quantidades é essencial para o ser humano, mas a exposição a níveis muito elevados
pode resultar em alucinações, instabilidade emocional, fraqueza, distúrbios de
comportamento e da fala, que culminam em uma doença, semelhante ao Mal de
Parkinson, denominada manganismo (CETESB, 2013). Apesar de estar pouco acima
da tolerância permitida, esse parâmetro destaca-se principalmente pela influência nas
alterações que podem culminar em doenças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta caracterização, demonstrou um diagnóstico da qualidade da água,
consumida na comunidade de Vila Amazônia, município de Parintins/Am. Dentre
os parâmetros físico-químico analisados, os três poços apresentaram valores de
Nitrato em desacordo com padrões aceitáveis e, no poço 1, foi identificada a presença
de Alumínio e Manganês, não atendendo a Portaria nº 05/2017, do Ministério da
Saúde. Com relação ao pH da água que está sendo consumida pela população na Vila
Amazônia, esta é considerada ácida, o que pode causar mudanças nas solubilidades
dos metais presentes no solo e ser a causa de algumas das alterações verificadas.
Do ponto de vista sanitário, o PT-01 está fora dos padrões de potabilidade para
a água distribuída para a população da comunidade de Vila Amazônia. Recomendase que seja tamponado o poço 1 e, em substituição, seja perfurado um novo poço com
construção dentro das normas e acompanhamento de profissionais técnicos.
Sugere-se o monitoramento constante das águas distribuídas para consumo
humano, com intuito de identificação dos parâmetros fora dos padrões permitidos,
com objetivo de prevenir desacordos com a Portaria e Resolução vigente, oferecendo
uma água potável para a população da referida comunidade.
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Eixo: 6. Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das cidades traz como consequência uma maior demanda por
recursos naturais e espaço físico, que podem originar o desequilíbrio nos ecossistemas,
dependendo do grau de interferência humana que o meio sofre a intensidade dessa
desestabilização pode variar (ALMEIDA et al., 2010).
A água é um recurso utilizado para diversos fins, entre eles o consumo humano
para alimentação, higiene pessoal e domiciliar; além de atividades produtivas como
irrigação, transporte, lazer entre outros. Para que seja utilizada, devemos recebê-la com
níveis de qualidade satisfatórios para o uso específico. Após seu uso, a água deve ser
escoada e tratada para que o meio ambiente ao qual receberá o efluente não apresente
alterações prejudiciais em sua composição (SOUZA; SILVA JÚNIOR, 2004).
Um dos efeitos da ação antrópica nos recursos hídricos está relacionado ao uso da
água e seu lançamento sem tratamento nos rios, desenvolve uma situação de poluição
por meio principalmente dos efluentes sanitários, que podem inviabilizar a utilização
do recurso nos canais fluviais nos centros urbanos. Além disso, a urbanização amplia
as áreas impermeáveis e canaliza os igarapé e rios, gerando picos de cheia (TUCCI,
1997).
Tal questão está diretamente relacionada a saneamento básico, que segundo
Guimarães e Carvalho e Silva (2007), as condições inadequadas de saneamento são
fatores importantes na ocorrência da maioria dos problemas sanitários como a diarreia,
sendo esta a uma das doenças que mais atinge a humanidade causando 30% das mortes
de crianças com menos de um ano de idade. Neste sentido, deve-se levar em conta que
a utilização de água oriunda de mananciais que não apresentam níveis aceitáveis de
qualidade da água, podem acarretar doenças à população, tornando-se um problema
de saúde pública.
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O saneamento básico tem uma grande vinculação com a gestão hídrica, pois há
uma ligação direta nas intervenções voltadas ao controle da poluição hídrica difusa,
com relação a saúde pública, caso dos serviços públicos de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário. Um dos principais riscos à saúde pública está inteiramente
ligado com a contaminação das águas naturais, pois já é amplamente conhecida a
estreita relação entre a qualidade de água e as inúmeras enfermidades que atingem as
populações, especialmente aquelas com ausência de serviços de saneamento (LIBÂNIO
et. al., 2005).
A gestão das águas teve sua ascensão com a Lei 9.433/1997, em que estabelece
os instrumentos de gestão de recursos hídricos, esses são ferramentas que possibilitam
o alcance das metas em garantir a disponibilidade de água, tanto em quantidade,
mas principalmente nos padrões de qualidade adequados aos múltiplos usos. Neste
sentido, a Lei 9.433/1997 determina a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos
(PHR) compreendido como um instrumento de planejamento e gestão da Política
Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Os PRHs exercem a função de orientar
a respeito do uso, recuperação, proteção, conservação e desenvolvimento dos recursos
hídricos, porém devem ser elaborados em três escalas diferentes: nacional, estadual e
de bacia hidrográfica (ANA, 2013).
Neste sentido, a função do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), de
modo geral, constitui-se em um instrumento de planejamento que orienta a sociedade
e os gestores (ANA, 2013). Segundo a ANA (2013) o plano também “funciona como
peça de compatibilização, articulação e de estruturação dos demais instrumentos de
gestão, previstos no Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Nesse
sentido o PERH deve apresentar um alinhamento entre a Lei das Águas e a Política de
Saneamento.
De acordo com a Lei nº. 11.445/2007 que estabelece a Política Nacional de
Saneamento (PNSB) , o saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas
e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas, sendo estes os principais sistemas de infraestrutura no ambiente urbano, que
tem como objetivo a qualidade de vida da população e o meio ambiente (BRASIL,
2007).
O principal instrumento de planejamento para a prestação dos serviços
públicos de saneamento básico, é considerado pela PNSB como os Planos Municipais
de Saneamento Básico (PMSB), os quais devem ser elaborados pelos municípios, em
consonância com os planos de bacia hidrográfica (BRASIL, 2007).
Considerando que a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)
para o ano 2018 era de alcançar 32% dos municípios com seus respectivos PMSB
elaborados, um levantamento dos dados do Ministério das Cidades (2017), revelou
que de todos os municípios brasileiros, 30% declararam possuir o PMSB em outubro
de 2016 e 38% declararam que estão em fase de elaboração.
Esta ausência tem repercutido em graves problemas de saúde pública e de
poluição do meio ambiente, principalmente nas regiões com vulnerabilidade social
(PHILIPPI Jr; GALVÃO Jr, 2012). Devido às considerações anteriormente levantadas,
sobre a importância do saneamento básico para a gestão dos recursos hídricos, o
presente estudo tem como objetivo identificar as lacunas do Plano Estadual de Recursos
Hídricos de Rondônia (PERH/RO) em relação ao esgotamento sanitário.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A execução da metodologia foi de forma qualitativa e exploratória, onde foram
realizados levantamento bibliográfico e documental, análise dos aspectos conceituais
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e legais, com foco nas abordagens sobre esgotamento sanitário, por meio de dados
secundários. Outros serviços do saneamento, como a drenagem de águas pluviais e a
coleta e tratamento de lixo urbano e industrial não foram apontados neste levantamento.
Neste contexto para análise documental e legal referida anteriormente utilizouse os documentos listados na Tabela 1.
Tabela 1 - Referências documentais e legais utilizadas neste trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O PERH/RO foi estruturado em três partes, das quais a primeira aborda as
disponibilidades e as demandas hídricas do estado, como também a qualidade das
águas, a segunda os itens relacionados aos meios físico, socioeconômico e cultural.
Em seguida apresenta as projeções e cenários que contribuem para a última etapa que
são as propostas de ações estratégicas que visam a conservação dos recursos hídricos
(SEDAM, 2018).
O Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH/RO como instrumento de
planejamento da gestão das águas deve integrar aos seus programas e ações visando o
controle do uso da água e a sua prevenção quanto à alteração da sua qualidade. Uma
das ações importantes para esta integração seriam as voltadas à educação ambiental,
considerando que a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, em seu
artigo 1º preceitua que a Educação Ambiental se constitui em processos através dos
quais o indivíduo e a coletividade concebem valores, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências com enfoque na conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Ao analisar o plano é perceptível a inobservância de pontos referentes às ações
de educação ambiental no que tange à prevenção de doenças de veiculação hídrica,
principalmente as diarreias. Essas doenças são provenientes de fatores relacionados
à má qualidade da água de abastecimento público, como também, de condições de
higiene urbana adversas e de eventos de inundações no ambiente urbano, que se
apresenta com maior criticidade em população com vulnerabilidade social.
Dentre os estudos e propostas descritas no PERH/RO, o Quadro 1 apresenta a
síntese das lacunas do PERH/RO referentes ao tema saneamento básico com enfoque
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no esgotamento sanitário. O assunto torna-se urgente em virtude da sua carência no
Estado, já que nessa conjuntura se caracteriza com um grande potencial de poluição
para o sistema hídrico.
Quadro 1 – Resumo das informações sobre saneamento básico contidas no Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia.

Fonte: Elaborado pelos autores, dados da SEDAM (2018).
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Na estimativa da poluição por efluente doméstico calculou-se a carga diária total
de DBO produzida em cada município de Rondônia, a partir do número de habitantes
(Figura 1). No diagnóstico da qualidade da água superficial, pode-se observar que
Porto Velho possui a maior carga de DBO gerada, de aproximadamente 14 t DBO/dia.
Figura 1 – Estimativa de carga de DBO do efluente doméstico por município no estado
de Rondônia.

Fonte: Adaptado de SEDAM (2018).

Dentre outras análises descritas no PERH/RO, os valores de nitrato encontrados
no diagnóstico das águas subterrâneas de domínio de aquífero fissural conforme
análises realizadas em Ji-Paraná, indicam que estas águas são impróprias ao consumo
humano com concentrações de até 45 mg/L (SEDAM, 2018). Segundo SEDAM (2018),
“os trabalhos evidenciam a impropriedade do aproveitamento das águas do aquífero
livre, freático por meio de captações, pelo menos em áreas urbanas”.
Em virtude da existência de vários planos e instrumentos no Estado, é preciso
trabalhar para efetivar suas propostas. A ação 1.3.2 proposta no PERH/RO em relação a
articulação dos planos existentes, proporcionará uma otimização de recursos humanos
e financeiros, potencializando e unindo conhecimentos em prol da qualidade hídrica.
A partir dos resultados apresentados, foi analisado o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS) para discutir o potencial das informações
que não foram utilizadas no PERH. O SNIS fornece diversas informações e índices,
que podem ser utilizados em ações que envolvam o saneamento, porém não foram
amplamente explorados.
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Somando a isso, segundo o SNIS os municípios atendidos pela rede de coleta de
esgoto sanitário até o ano de 2016 são apresentados na Tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - Índice de atendimento da população dos municípios com rede de coleta de
esgoto.

* População estimada para 2018
Fonte: Elaborado pelos autores, dados SNIS (2018) e IBGE 2019.

A Tabela 2 evidencia a ausência de um sistema de saneamento para as principais
cidades de Rondônia, como pode ser percebido para a cidade de Porto Velho,
capital do Estado, população estimada em 519.531 habitantes, porém apenas 17.560
habitantes são atendidos com saneamento básico. Esse fato dificulta ou inviabiliza
o gerenciamento eficaz dos recursos hídricos no Estado, ainda mais um estado com
grande disponibilidade hídrica, torna-se complexo o seu administração.
Tais informações não são amplamente apresentadas no plano, dificultando
as análises de real interesse para a discussão do tema. Uma vez que, o PERH cita a
ampliação da rede conforme SEDAM (2018, p. 388): “O Plano Estratégico 2016-2020
- Rondônia de Oportunidades definiu como meta atender 70% dos domicílios de
Porto Velho com saneamento básico (água e esgoto) e parte dos recursos deverá vir
do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado
de Rondônia (PEDISE).” Esse plano estratégico está longe de ser atingido dentro do
prazo, pois como apresentado na Tabela 2 os índices de atendimento são muito baixos.
Sendo assim, há impactos ocasionados pela ausência de rede coletora, ela pode
apresentar poluição difusa, assim como somente a coleta sem tratamento pode ser
uma fonte de poluição pontual, com potencial efeito nocivo as águas subterrâneas e
superficiais (HELLER; NASCIMENTO, 2005; SOUZA et al., 2014).
O Plano prevê na Ação 4.1.1 o apoio aos municípios na implantação e ampliação
dos sistemas de saneamento básico de responsabilidade dos órgãos gestores locais,
em consonância com o Art. 31. da PNRH que estabelece que “os Poderes Executivos
do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de
saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com
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as políticas federal e estaduais de recursos hídricos”. Logo, o Plano Estadual fortalece
essa integração entre o saneamento e as políticas estaduais de recursos hídricos.
Santos (2007), ressalta que a gestão das águas representa um movimento
inicial para formulação de políticas que atendam à qualidade de vida. No entanto,
o autor afirma que as instituições públicas vinculadas aos recursos hídricos têm
implementado suas ações de forma desarticuladas, sem qualquer interface com
as políticas de abastecimento de água e gestão de efluentes urbanos. O que indica
a imprescindibilidade da gestão pública das águas ultrapassar a barreira da atuação
fragmentada das políticas vinculadas à qualidade da água.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho concluiu que o PERH apresentou a abordagem de tópicos
fundamentais abordando a temática do esgotamento sanitário, no entanto a ausência
da análise por parte da carga poluidora da ausência de saneamento necessita ser
complementada.
Portanto, é necessário que na revisão do PERH utilize-se informações primárias
ao invés de secundárias, junto às prefeituras e respectivas secretarias para que se
faça uma abordagem atualizada, uma vez que as bases dos sistemas de informações
demandam de tempo para a sua alimentação. Em casos de utilização destes sistemas
de informação, que sejam melhor explorados no intuito do levantamento das cargas
poluidoras provenientes da ausência de saneamento básico.
Assim, conclui-se que as principais lacunas do PERH foram: a não quantificação
da carga poluidora dos nutrientes fósforos e nitrogênio superficial pela ausência de
saneamento, pouca utilização do potencial das informações do SNIS, pouca utilização
de dados primários, pouca referência às poluições das águas subterrâneas pela ausência
de saneamento. Além disso, o PERH deve integrar ações de prevenção às doenças
de veiculação hídrica, que estão relacionadas aos problemas da falta de saneamento
básico.
Vale ressaltar que para a efetiva gestão das águas, o gerenciamento dos
recursos hídricos deve ser implementado de maneira integrada com diversas políticas,
especialmente com a política de saneamento básico.
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1. INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural renovável e essencial à vida, mas pode se esgotar,
caso haja mal-uso. Nessa perspectiva é considerada pela Política Nacional de Recursos
Hídricos como um recurso indispensável, valor econômico e importante para garantir
o funcionamento em plenitude dos diversos setores da economia (Souza, Silva & Barbosa, 2014).
Faz-se necessário conceber de forma efetiva a gestão integrada dos recursos hídricos, com políticas públicas específicas para os usuários que mais sobrecarregam os
mananciais, reduzindo sua capacidade suporte, com captação superficial e subterrânea, barramento e lançamento de poluentes de todas as formas, causando impactos as
diversas formas de vida que dependem da integridade física e biótica dos mananciais
(Tundisi,2008).
Entendendo a necessidade de se adotar instrumentos de gestão dos recursos
hídricos com base no que preconiza a Lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (9433/97), que tem por objetivo principal assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões adequados de qualidade,
deve ser descentralizada e articulada com outras políticas, em seus aspectos mais amplos e gerais, focando sua aplicação no planejamento a curto, médio e longos prazos,
equacionando a resolução de problemas relacionados principalmente ao saneamento
básico (BRASIL,1997).
Von Sperling (2005) ressalta que o lançamento diário de efluentes domésticos e
industriais tem sido uma das causas dos impactos ambientais nos recursos hídricos, o
que compromete a qualidade de vida da população e a integridade dos ecossistemas.
O tratamento destes é de suma importância para a preservação do meio ambiente e
qualidade dos recursos hídricos.
De acordo com Saiani (2006) o déficit de acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil está intimamente relacionado com acelerado processo de urbanização e
do aumento do contingente populacional nas cidades. Devido a este fator, é importante abordar o saneamento básico e os impactos que causam um sistema de saneamento
precário ou inexistente nos ecossistemas e na saúde dapopulação.
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O objetivo deste estudo foi analisar os aspectos gerais da Politica Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e sua articulação com a Política Nacional de Saneamento
Básico (PNSB) no Brasil.
1.1 METODOLOGIA DAPESQUISA
A presente produção textual fez uso da pesquisa bibliográfica constituída principalmente de consulta a artigos científicos, periódicos nacionais e a legislação ambiental referente aos recursos hídricos e saneamento básico. O estudo envolve uma
análise da situação em que se encontram as regiões, localizadas no território Brasileiro,
identificando os principais avanços adquiridos com relação ao atendimento e acesso
aos serviços de saneamento básico aliado a gestão integrada dos recursos hídricos.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 A Água: Recurso primordial àvida
A água é um recurso natural indispensável à sobrevivência do homem e demais
seres vivos do Planeta. O volume total de água existente na Terra compõe-se de 97,5%
de água salgada, armazenada nos oceanos, e de apenas 2,5% de água doce, estocada
em sua maior parte nas calotas polares, geleiras e cumes de montanhas (REBOUÇAS
et al., 2006).
A água se faz presente em aproximadamente de 70% da superfície do planeta,
sendo que uma parcela mínima é apropriada para o consumo humano. Entretanto,
parte da população ainda não está ciente da problemática que vem gerando, por meio
da poluição, deterioração dos recursos naturais e desperdício da água (CASTRO,2012).
De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA, 2018), o Brasil possui 12%
da disponibilidade de água doce do planeta, no entanto, a distribuição natural desse
recurso não é equilibrada. A região Norte, por exemplo, concentra aproximadamente
80% da quantidade de água disponível, mas representa apenas 5% da população brasileira. Já as regiões próximas ao Oceano Atlântico possuem mais de 45% da população,
porém, menos de 3% dos recursos hídricos do país.
2.2 Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
A Politica Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foi instituída em 8 de janeiro
de 1997 com sanção da Lei nº 9.433, também conhecida de “Lei das Águas”, criou a o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
APNRHsebaseianosseguintesfundamentoseprincípiosdiscutidosnasúltimasdécadas: (i) a água é um bem de domínio público; (ii) A água é um recurso natural,
limitado, dotado de valor econômico; (iii) uso prioritário: consumo humano e dessedentação de animais; (iv) a gestão deve atentar para o uso múltiplo da água; (v) a
bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional dos
Recursos hídricos e atuação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; e (vi) a gestão
deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e
das comunidades.
Para que possa ter gestão efetiva dos recursos hídricos, é necessário haver maior
entrosamento e a consciência de cada um desses personagens, elencados a Politica Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH).
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2.3 Saneamento Básico no Brasil – Uma perspectiva histórica da Lei nº11.445/2007
O setor do saneamento básico no Brasil é diferente da realidade de muitos países a fora, pois apresenta um grande déficit de estruturação e desigualdade em relação
à prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário (Leoneti et
al., 2011).
O termo “Saneamento Básico” é assegurado pela Constituição Federal e conceituado pela Lei nº 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico
– PNSB, que tem por objetivo estabelecer normas nacionais para tratar dos serviços,
infraestrutura e instalações operacionais, no que tange ao esgotamento sanitário (BRASIL,2007).
Para o Instituto Trata Brasil,
Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade
de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica.

A partir da década de 1970 se teve a criação do Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA), formulado pelo Governo Federal, tendo como principal objetivo ampliar
a oferta de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na área de investimentos em serviços públicos de água, esgoto edrenagem.
Segundo Abes (2008), junto com a Planasa, as Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs), com o propósito de propor ações de modo a alcançar a universalizaçãodos serviços relacionados à água e esgotamento sanitário. Grande parte dos
municípios brasileiros designou às CESBs a prestarem os serviços de saneamento, a
fim de garantir recursos do Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), aos municípios,
de forma, que estes obtivessem recursos para investimento.
O lançamento de esgoto in natura nos mananciais sem nenhuma forma de tratamento ocasiona alterações na qualidade da água e compromete toda a cadeia alimentar que depende direta e indiretamente de água em quantidade e qualidade além de
sua vasta biodiversidade para sobreviver.
Além dos impactos na biodiversidade, o lançamento de esgotos diretamente
nos recursos hídricos, está associado a uma série de doenças que tem relação com a
falta de saneamento básico, o que acaba comprometendo, não apenas a saúde, o meio
ambiente, mas afeta toda uma dinâmica social, pois segundo dados da Organização
mundial de saúde, a cada 1 dólar investido em saneamento, economiza-se até 4 dólares em gastos com a saúde (OMS, 2018).
Daí a importância das instituições e da sociedade identificarem os potenciais
impactos ambientais provenientes de suas atividades e das responsabilidades legais e
penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da legislação ambiental vigente,
nesse caso a Lei de Crime Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, aponta
que:
Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamentode materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente
(BRASIL,1998).

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) aponta que cerca de 2,2 bilhões
de pessoas não tem acesso aos serviços de água potável gerenciados de forma segura,
4,2 bilhões carecem de serviços de esgotamento sanitário gerenciados de forma segura
e 3 bilhões não possuem instalações básicas para higienização das mãos. Fatores agra-
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vantes para à saúde humana, associada à pobreza, prejudicando principalmente as
famílias de baixa renda e vulneráveis.
2.4 O Sistema Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento Básico Estadual
De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SNIS, os
dados mais recentes sobre o acesso a coleta de esgoto são referentes ao ano de 2015
provenientes de duas bases de dados: SNIS e PNAD. A razão destes dados se dá em
função da população urbana atendida por rede de esgotamento sanitário e a população urbana rural, diante do acesso ao serviço de coleta de esgoto a nível estadual
(SNIS, 2015).
Objetivando comparar os dados das duas pesquisas, a (figura 1) apresenta o
resultado do acesso ao serviço de coleta e esgoto a nível estadual.
Figura 1 – Acesso Urbano à coleta de esgotamento sanitário – Comparação Estadual
com Ano- Base 2015.

Fonte: SNIS 2015 e PNAD 2015.
Elaboração: FGV CERI.

De modo geral, o indicador de acesso à coleta de esgoto da PNAD 2015 apresenta um panorama mais otimista quando comparado com o SNIS 2015 (Figura 1).
Uma possível justificativa para essa diferença pode ser o fato de que a PNAD
considera o acesso a coleta de esgoto por rede tanto a conexão à rede de esgoto quanto
a conexão à rede de drenagem pluvial. A conexão à rede de drenagem pluvial para
despejo de esgoto é prática bastante comum no país, sem que o usuário respondente
da PNAD tenha necessariamente consciência disto. Além disso, a percepção dos informantes da PNAD também pode ser uma justificativa dessa diferença, uma vez que eles
podem não saber de fato o tipo de esgotamento sanitário do domicílio. Por outro lado,
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em tese, só são contabilizados pelo SNIS os usuários efetivamente atendidos pela rede
de esgoto do prestador (SNIS, 2015).
É importante salientar que, para que a universalização dos serviços de água e
esgoto no Brasil ocorra até em 2025, será necessário um investimento de em média 11
bilhões anualmente, a contar do ano de 2006 até o ano de 2024 (AESBE, 2006).
Esses resultados apresentados indicam que é indispensável os cidadãos terem
acesso aos serviços de saneamento básico, a fim de garantir uma boa qualidade de
vida. No entanto a prestação desse atendimento à população de baixa renda é cada vez
mais escasso, o que tem sido um grande desafio da gestão dos recursos hídricos nos
grandes centros urbanos.
2.5 Normatização dos Serviços de Saneamento Básico nos EstadosBrasileiros
Segundo AESBE (2006), para que os desafios postos à universalização dos serviços relacionados ao esgotamento sanitário sejam alcançados em 2025, seria necessário
um investimento, em média de R$ 11 bilhões anualmente para financiar projetos em
prol a melhoria do saneamento.
Um relatório elaborado pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) apresentou o diagnóstico da coleta de dados de 2016 para água e esgotos. Nestedocumento, observa-se que 93% da população urbana do país é atendida
por redes de distribuição de água e 83,3% recebem água tratada, enquanto 51,9% dos
brasileiros são atendidos por redes coletora de esgotamento sanitário (sendo 59,7% em
área urbana) e 44,9% do esgoto gerado é tratado (Ministério das Cidades,2016).
A Tabela 1 demonstra o resultado da evolução dos níveis de atendimento e acesso á
água e esgotamento sanitário nas regiões geográficas e Brasil.
Tabela 1 – Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2016, segundo região geográfica e Brasil.

Fonte: Ministério das Cidades (2018)
Elaboração: SNIS.

Verifica-se, que, apesar dos índices de abastecimento de água e coleta de esgoto
serem razoáveis na área urbana, a parcela do esgotamento sanitário que é efetivamente tratada se mostra insuficiente: mais de 100 milhões de brasileiros não tem acesso a
este serviço. A maioria ainda é lançada diretamente nos corpos d’agua e não recebe o
devido tratamento, fato que traz consequências ambientais incalculáveis e que aponta
que a situação carece de muita atenção e, principalmente, de investimentos para que
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o Brasil avance com maior rapidez a meta do PLANSAB, que é de 93% até o ano 2033
(Ministério das Cidades,2016).
Ao descrevermos a situação das regiões brasileiras com relação ao acesso de sistemas de esgotamento sanitário (urbano), é possível perceber que há desafios a serem
enfrentados.
3 CONSIDERAÇÕESFINAIS
A Lei Federal 9.433/1997 atua como marco legal da gestão dos recursos hídricos
no Brasil, a água é um bem de domínio público e recurso natural limitado, dotado de
valor econômico, e uma de suas prioridades está elencado ao atendimento do consumo humano e a garantia de disponibilidade hídrica às gerações atuais e futuras.
Já a Lei Federal 11.445/2007, atual na regulação dos serviços de saneamento básico,
entre os quais se encontra o serviço de abastecimento de água, tem como princípio
fundamental dos serviços a universalização de acesso à água e sua integralidade.
A crescente demanda pelos recursos naturais e a importância que a água ocupa nesse
contexto, além do que tem sido feito com os nossos mananciais, associado à ocupação
desordenada do solo e no entorno dos nossos recursos hídricos tem causado cada dia
mais impactos na biodiversidade aquática.
Assim sendo, é preciso que as diversas leis que tratam dessa temática sejam efetivadas
na prática, e que toda a sociedade entenda a importância da gestão integrada dos recursos hídricos.
A partir dos inúmeros impactos e a falta de saneamento causa nos mananciais,
conclui-se que é de fundamental importância que os municípios se apropriem da questão ambiental com investimento em saneamento básico e políticas de proteção e recuperação de matas ciliares e nascentes, além de investimento emreflorestamento.
A garantia do acesso à água de qualidade e saneamento básico é, portanto, uma atribuição do Estado, se consubstanciando em serviço público essencial destinado a satisfação de necessidades essenciais e condição para implementação da saúde pública.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS
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Recursos Hídricos e Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
A água é um bem de domínio público (BRASIL, 1997), essencial para a
manutenção da vida no planeta, mas que vem sendo degradada pelas ações antrópicas,
diminuindo sua qualidade, provocando conflitos entre os seus usos múltiplos e, em
casos extremos, escassez hídrica. Desta forma, torna-se indispensável o gerenciamento
dos recursos hídricos.
A Lei n° 9433, de 08 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das Águas,
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e norteia o planejamento e
gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil (BRASIL, 1997).
A Política Nacional dos Recursos Hídricos apresenta o instrumento
enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água, que é de grande importância para o planejamento dos recursos hídricos, pois,
almeja “garantir a disponibilidade qualitativa de água”.Uma ferramenta de grande
importância na gestão dos recursos hídricos é o monitoramento da
qualidade da água, visto que será responsável por acompanhar a qualidade dos
ecossistemas aquáticos e o progresso das atividades antrópicas.
Para a realização do enquadramento dos corpos d’água é preciso reunir
informações sobre a qualidade hídrica dos cursos d’água em estudo, ou seja, monitorar
o local. Para tanto, são realizadas inúmeras análises físicas, químicas e biológicas que
nem sempre conseguem representar a verdadeira situação do ambiente analisado.
Assim, para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, foi criado o Índice de
Qualidade da Água (IQA) a fim de avaliar a qualidade da água bruta que poderá, após
tratamento, ser utilizada para abastecimento público.
O IQA foi criado visando resumir os parâmetros analisados (OD, temperatura,
turbidez, pH, nitrato total, fósforo total, coliformes termotolerantes, resíduos totais,
DBO5,20) em um único número, possibilitando assim a realização de uma análise da
evolução da qualidade da água durante o tempo, facilitando a interpretação de extensas
listas de variáveis ou indicadores (GASTALDINI & SOUZA, 1994 apud AYRES, 2007).
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água da
1
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microbacia do Ribeirão Jirau, por meio da análise de parâmetros físico-químicos e
microbiológicos estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, com a utilização
de amostras de água.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Localização e Caracterização da Área de Estudo
O município de Itabira encontra-se na região Centro-Sul do estado de Minas
Gerais, latitude 19º 37’ 09” S, longitude: 43º 13’ 37” W, a 100 km da capital Belo
Horizonte (Figura 1). Itabira possui cerca de 12.437,7 km de perímetro, 1.253,704 km²
de área e uma população estimada em 186 habitantes (IBGE, 2019).
O seu território encontra-se dentro das sub-bacias do Rio Piracicaba e Santo
Antônio contribuintes da bacia do Rio Doce (CONSÓRCIO ECOPLAN - LUME, 2010).
Com relação ao clima, o município apresenta duas estações bem definidas, uma fria e
seca e outra quente e chuvosa e enquadra-se no clima classificado por Köppen como
Cwa (CONSÓRCIO ECOPLAN - LUME, 2010).Com o objetivo de avaliar a qualidade
da água da microbacia do Ribeirão Jirau, foram realizadas análises de parâmetros
físico-químicos e microbiológicos com a utilização de amostras de água.
Para a escolha dos pontos de coleta ao longo da microbacia foram utilizadas
ferramentas do software Google Earth Pro (2017), de forma que os pontos escolhidos
pudessem ser o mais representativos da área. Foram estabelecidos seis pontos amostrais
(Figura 2) a fim de possibilitar a identificação das possíveis fontes de poluição das
águas do Ribeirão Jirau.
Os pontos 1, 2, 3 e 4 localizam-se em cursos d’águas distintos e são representativos
dentro da microbacia do Ribeirão Jirau. A união deles forma o curso d’água principal
que passa pelos pontos 5 e 6.

Na área de estudo existem rodovias, fragmentos de mata, plantações de eucalipto
e pinus, áreas de pastagem, áreas com solo exposto e/ou em processo de erosão,
residências, áreas de mineração, um matadouro e um aterro controlado conforme
apresentado na Figura 03 que ilustra a distribuição espacial dos usos e ocupação do
solo dentro da microbacia hidrográfica do Ribeirão Jirau.
2.2 Métodos utilizados nas análises de campo e em laboratório
Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de setembro de 2017 e
finalizados em maio de 2018, conforme apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1: Datas das coletas

Fonte: Autores (2019)

Nos locais de coleta, com o auxílio de uma sonda multiparâmetros da marca
Quanta Hydrolab, foram aferidos os parâmetros físico-químicos, temperatura, oxigênio
dissolvido e pH. Em cada um dos pontos também foi realizada a coleta de amostras de
água para a determinação dos demais parâmetros, em laboratório.
A Tabela 2 enumera os parâmetros e respectivos métodos de análises empregados
para a obtenção dos resultados.
Tabela 2: Parâmetros analisados em laboratório

Fonte: Autores (2018)

2.3 Medição e cálculo das vazões
Em campo foram realizadas as medições de vazão em cada ponto utilizando-se
métodos distintos, conforme apresentado na Tabela 3:
.Tabela 3: Listagem dos métodos de medição de vazão utilizados em cada ponto
amostrado

Fonte: Autores (2018)

No ponto 01 a medição de vazão foi realizada em um vertedouro trapezoidal
instalado na área operacional da mineradora proprietária do terreno.
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A partir das leituras das lâminas d’água (que vertem do curso d’água) mais as
dimensões do vertedouro foram realizados os cálculos para a obtenção da vazão. A
equação 01 foi utilizada para o cálculo e a Figura 4 ilustra a disposição das variáveis.

Onde Q = vazão (m³/s); L = largura do vertedouro (m); h = altura da lâmina d’água
(m)
Já as medições das vazões dos pontos 2, 4, 5 e 6 foram realizadas pelo método
do micromolinete hidrométrico da marca Hidromec conforme Figura 5.
Os micromolinetes hidrométricos consistem em pequenas hélices que giram
impulsionadas pela passagem da água. Assim, o contador registra o numero de rotações
que a hélice realizou e converte em pulsos que, a partir da equação 02, os transforma
em velocidade. Por meio da batimetria é calculada a área da seção transversal do curso
d’água e, juntamente com velocidade com velocidade obtida, encontra-se a vazão em
metros cúbicos por segundo.

Onde v = velocidade (m/s); N = número de rotações por segundo (rps)
E por fim no ponto 3 realizou-se a medição da vazão pelo o método do balde
que consiste em medir o tempo que a água necessita para preencher o um recipiente
de volume conhecido conforme as figuras 4 a 6 abaixo.

2.4 Cálculos do Índice de Qualidade da Água
Para a mensuração do Índice da Qualidade da Água da microbacia do Ribeirão
Jirauutilizou-se a ferramenta Calculadora de IQA disponível no sítio eletrônico do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) (http://www.ief.mg.gov.br/igam/
calculadora-de-iqa), onde foram inseridos os seguintes parâmetros: OD, temperatura,
altitude, coliformes termotolerantes, pH, DBO, nitrato, fósforo total, turbidez e Sólidos
Totais.
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Em seguida, os resultados obtidos foram organizados e a classificação da
qualidade da água foi realizada de acordo as informações disponibilizadas pelo Portal
da Qualidade das Águas, da Agência Nacional das Águas (ANA) (BRASIL, 2018),
seguindo as faixas adotadas no estado de Minas Gerais (Tabela 4).

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019)

3 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE
As coletas foram realizadas em cinco datas distintas assim foi possível realizar o estudo
em diversas condições ambientais (estação seca e chuvosa).
3.1 Resultados das medições de vazões
Os resultados obtidos durante as medições de vazões foram organizados na Figura 7:

Figura 7: Resultados das medições de vazão
Fonte: Autores (2018)

As coletas 1, 2 e 5 foram realizadas no período seco. As coletas 3 e 4 no período
chuvoso. Fato que pode ser observado pelas tendências apresentadas, principalmente,
nos resultados das vazões dos pontos 3, 4, 5 que não sofrem interferência direta de
barramentos ou de regularização de vazão. Na região de estudo, existem barragens de
acumulação e rejeito de minério de ferro nas áreas operacionais da mineradora, por
isso as vazões vertidas por elas são controladas de modo que partes das águas que
chegam são armazenadas e o excedente é vertido.
No período seco, a vazão liberada pelas barragens é menor que a vazão
recebida, uma vez que a indústria da mineração consome um grande volume de água
em seus processos. Por este motivo as vazões destes pontos podem ser controladas
pela empresa.
Conforme apresentado na Figura 7 é possível verificar que a vazão dos afluentes
do Ribeirão Jirau apresentou dois picos de vazão durante as medições das coletas 4 e
5, nos pontos 5 e 6. Este fato está relacionado à estação do ano (período chuvoso), visto
que havia chovido no dia anterior na região. Além disso, pode-se perceber que todas
as medições realizadas neste dia apresentaram um aumento da vazão. Não existe
barragens de acumulação de água no curso d’água que passa pelo ponto 4, fazendo
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com que toda a água drenada de sua microbacia contribua diretamente com o curso
d’água que passa pelo ponto 5 aumentando assim significamente a vazão neste ponto.
O ponto 6 encontra-se a jusante de uma barragem de acúmulo de água, assim
é possível constatar que o vazão que passou pelo ponto 5 não foi totalmente liberada
pela barragem, ou seja não verteu para o ponto 6, comprovando assim que parte da
água que chega nas barragens são retidas.
3.2 Temperatura
A temperatura é uma medida que representa o grau de agitação das moléculas
e pode ser expressa por diversas escalas (ex.: grau Celsius (ºC) (PIVELLI, 2018).Ela é
uma variável de extrema importância, pois, afeta a biota aquática, que possui faixas
de temperatura consideradas ótimas para a reprodução; interfere na velocidade das
reações bioquímicas (decomposição de compostos orgânicos); além de influenciar
a solubilidade dos gases dissolvidos na água, principalmente o oxigênio que é um
elemento necessário para a decomposição aeróbia e a vida aquática dos microrganismos
(PIVELLI, 2018.).
De acordo com os valores obtidos durante as coletas dos dados foi possível
constatar que a temperatura dos pontos analisados não apresentaram grandes
variações, sendo que as maiores temperatura foram obtidas durante as coletas 3 e 4
conforme apresentado na Figura 8.

A maior temperatura aferida foi de 25°C, no ponto 6, durante a 3ª coleta (o
ambiente desprovido de vegetação ciliar e rodeado de pastagens favorece as altas
temperaturas, devido à elevada incidência de radiação solar no curso d’água). E a
menor temperatura aferida foi 15,57°C no ponto 4 durante a 1ª coleta.
Por meio da figura 8, pode se perceber também que o parâmetro temperatura
comportou de forma similar em todos os pontos de coleta. As oscilações nos valores
de temperatura aferidos não são um fator que pudessem ocasionar um problema para
a qualidade da água uma vez que elas não variaram mais do que 4°C acima ou abaixo
da temperatura média de cada um dos pontos.
3.3 Oxigênio dissolvido (OD)
O oxigênio dissolvido é um parâmetro que se refere a concentração de oxigênio
molecular (O2) dissolvido na água. Sua concentração é dada por mg/L e pode ser
influenciada por diversos fatores e/ou parâmetros.O oxigênio dissolvido (OD) é o
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principal elemento no metabolismo dos microrganismos aquáticos. Contudo,ele é um
parâmetro de extrema importância para a manutenção da vida aquática e que está
presente na legislação brasileira de classificação das águas superficiais onde o mesmo
possui um valor mínimo de 5 mg/L para águas de classe 2 estabelecido pela Resolução
CONAMA 357/2005.
Por meio da Figura 9, pode se perceber que houve uma pequena redução na
concentração de OD em todos os corpos d’água desde a 1° coleta. Os valores médios
de OD de todos os pontos estão de acordo com a resolução CONAMA 357/2005 para
os corpos de água doce classe 2, onde é estipulado estipula um valor mínimo superior
a 5 mg/L para esta classe de água.
No entanto é necessário ressaltar que o ponto 4 foi o ponto em que se obteve as
menores concentração de OD, isso pode esta ligado a baixa velocidade de escoamento
da água neste ponto e a decomposição de matéria resultante da vegetação ciliar.
3.4 Potencial hidrogeniônico (pH)
O pH é um parâmetro químico que representa a concentração de íons H+
presente na água, sendo responsável pelo aumento ou redução da solubilidade de
compostos químicos na água, determinando o potencial de toxicidade de vários
elementos (FUNASA, 2014).
Segundo a Resolução CONAMA 357/2005 as águas de classe 2 devem possuir
valores de pH dentro do intervalo de 6,0 a 9,0 para não comprometer a qualidade e a
vida dos organismos aquáticos.

É possível notar a partir da análise dos valores do pH disposto na Figura 10,
que eles estão próximos à neutralidade, ou seja seus valores não oscilaram muito acima
de 7 e estão condizentes com aqueles esperados para as água de classe 2, segundo
a Resolução CONAMA 357/2005, visto que, para este parâmetro, os valores podem
variar entre 6 e 9.
3.5 Turbidez
A turbidez é uma característica física da água, ocasionada pela presença de
materiais em suspensão tais como sólidos suspensos e microrganismos (organismos
microscópicos) e sua unidade de medida é uT (unidade de turbidez).
O aumento da turbidez da água ocasiona uma aparência turva e esteticamente
indesejável para a água, além disso, ocorre uma redução da intensidade com que a luz
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solar penetra na águaprovocando uma diminuição da taxa de produção de fotossíntese
dos organismos fotossintetizantes ali presente. Além disso, ocasiona um aumento da
temperatura superficial da água desencadeando assim diversas outras reações.
Em relação à turbidez, nota-se que os pontos 1 e 6 foram os que apresentaram
os menores resultados durante todas as coletas (Figura 11). Um fator que pode explicar
esse fato é a existência de barramentos à montante dos pontos de coleta. Os demais
pontos apresentaram turbidez elevada em pelo menos uma das coletas.
No dia da coleta 4 todos os pontos apresentaram elevações nos resultados de turbidez
devido ao período chuvoso, pois na semana de realização da coleta houve um elevado
volume de chuvas na região. No ponto 3, o principal fator responsável pela elevação da
turbidez no decorrer das coletas é o lançamento de esgoto doméstico no curso d’água
pelas residências do entorno. Já nos pontos 4 e 5 o aumento da turbidez foi provocado
pelo carreamento de sólidos pelas águas de chuva.
De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os corpos d’água para se
enquadrarem como classe 2 devem possuir turbidez com um valor máximo de 100
UNT. Os valores obtidos mantiveram-se abaixo do estabelecido pela legislação.
3.6 Fósforo total
O fósforo é um macronutriente que pode ser encontrado nos corpos d’água
em baixas concentrações, uma vez que ele é essencial para o desenvolvimento das
plantas e está presente na constituição dos solos. Segundo Piveli (2018) o excesso de
fósforo que aparece nas águas naturais é ocasionado principalmente por descargas de
esgotos sanitários que na sua maioria são ricos em detergentes superfosfatados, que é
empregado em larga escala nas residências, e os mesmos constituem a principal fonte
de contribuição do fósforo sendo responsável por 15,5% de P2O5 existentes nas águas.

Os resultados obtidos nos pontos 1,2 e 6 apresentaram as menores concentrações
de fósforo (Figura 12). O ponto 3, apesar de baixos valores de fósforo, é o ponto que
apresenta a menor vazão, desta forma o resultado indica a presença de matéria orgânica
no local.
Já o ponto 4 localiza a jusante do matadouro municipal apresentou uma
grande carga de fósforo total acredita-se que a grande concentração encontrada em
quase todas as coletas é resultante de substâncias utilizadas nos processos industriais
(sabões, detergentes, sangue de animais, entre outros) do mesmo. O ponto 5 recebeu
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contribuição dos pontos 3 e 4, por isso sofreu influência direta dos resultados destes
locais.
De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, os limites de fósforo total
em ambiente lóticos e tributários de ambientes intermediários é de 0,1 mg/L. Assim,
os valores aferidos durante as coletas mostram que todos os pontos atenderam a
legislação.
3.7 Coliformes termotolerantes
O grupo de microrganismo denominados coliformes totais é um grupo que
normalmente habita o trato intestinal dos animais de sangue quente e podem ser
encontrados nos ambientes aquáticos e/ou. Desta forma, as pessoas que possuem
um contato direto com as águas que foram contaminadas dejetos fecais podem se
contaminar.
A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que as águas de classe 1 e 2
(utilizadas para o uso de recreação de contato primário) deverão conter, no máximo,
um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros.
A maioria dos resultados de coliformes termotolerantes encontrou-se acima
do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para contato primário, em
águas de classe 1 e 2 conforme apresentado na Figura 13.
O ponto 3 apresentou os maiores resultados de coliformes termotolerantes
(apenas na coleta 2 apresentou valores abaixo de 20 NMP). Fato que pode ser relacionado
ao lançamento de esgotos domésticos no local. O ponto 4 apresentou elevação nos
resultados de coliformes entre as coletas 4 e 5, período de transição entre o período
chuvoso e seco. O ponto 5 recebe contribuição dos pontos 3 e 4, que apresentam elevadas
concentrações de microrganismos, justificando o aumento em seus resultados. O ponto
6 apresentou os menores valores de contaminação por coliformes termotolerantes.
É provável que tenham ocorrido erros durante as etapas de realização (coleta
e análises) de todas as amostras da coleta 5, pois os resultados apresentaram-se
discrepantes em relação aos dados obtidos nas demais coletas (todos acima de 16000
NMP). Desta forma, eles foram desconsiderados na análise de resultados.
3.8 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um importante indicador da
qualidade da água bruta pois expressa o consumo de oxigênio dissolvido (em mg/L)
pelos microrganismos durante os processos de estabilização da matéria orgânica
carbonácea (LIBÂNIO, 2010).
De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), para o enquadramento
dos corpos hídricos de água doce nas Classes 1, 2 e 3 os valores de DBO5 não devem
ser superiores a 3 mg/L, 5 mg/L e 10 mg/L, respectivamente.
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Figura 5: Resultados da Demanda Bioquímica de Oxigênio

Fonte: Autores (2018)

Em relação aos resultados obtidos no ensaio de DBO5,20 apresentados na
Figura 14, o ponto 3 se destaca pelo alto consumo de oxigênio dissolvido na água pelos
microrganismos aeróbios nas coletas 4 e 5, ultrapassando os limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA 357/2005, inclusive para as classe 2 e 3 (valores inferiores a 5 e
10 mg/L, respectivamente).
O ponto 4 ultrapassou o limite estabelecido pelas classes 2 e 3 na 4ª coleta,
Acredita-se que, devido às intensas precipitações do período possa ter ocorrido o
revolvimento do material orgânico presente no fundo do curso d’água, além de
carreamento de material orgânico proveniente das instalações do matadouro municipal.
Os demais pontos (1, 2, 5 e 6) atendem aos limites da legislação pertinente.
3.9 Identificações da Qualidade Ambiental
A Tabela 5 apresenta os resultados de IQA obtidos e a classificação da qualidade
da água após as análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos.
Tabela 5: Resultados de IQA e enquadramento de acordo com as classes estabelecidas
pela ANA

Coleta 1
Coleta 2
Coleta 3
Coleta 4
Coleta 5
MÉDIA

Ponto 1
69.60
70.20
76.00
64.10
60.20
68.02

Ponto 2
67.20
80.30
70.00
64.10
59.30
68.16

Ponto 3
68.30
80.50
70.50
49.00
50.20
63.70

Ponto 4
70.40
56.40
75.10
47.90
59.50
61.86

Ponto 5
75.30
70.00
67.40
58.70
60.20
66.30

Ponto 6
84.50
84.70
76.50
76.90
61.40
76.80

Fonte: Autores (2018)

Após a realização das cinco coletas, a classificação média da qualidade da
água dos pontos 1, 2, 3, 4 e 5 pode ser enquadrada na categoria razoável, retratando
a vulnerabilidade dos cursos d’água onde foram realizados os estudos. Os piores
resultados foram registrados no período seco, pois a diminuição da vazão propicia o
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aumento da concentração dos contaminantes na água fazendo com que a qualidade da
água seja reduzida.
O ponto 1 apresentou resultado razoável em três coletas (1,4 e 5) e resultado
bom em duas coletas (2 e 3), quando houve a transição do período seco para o chuvoso.
O ponto2 apresentou comportamento similar ao ponto 1.
O ponto 3 apresentou resultados de IQA que confirmam as análises realizadas,
principalmente em relação à contaminação do ambiente por efluentes domésticos
fazendo com que seu IQA caísse a partir da coleta 3. A coleta 4 apresentou qualidade
ruim da água e na coleta 5, por uma pequena diferença, não foi enquadrado na mesma
categoria.
O ponto 4 apresentou oscilações no IQA ao longo das 5 coletas, variando de boa
qualidade da água até ruim (coleta 4). No ponto 5, apresentou boa qualidade da água
nas coletas 1 e 2, nas
restantes os resultados foram considerados razoáveis. O ponto 6 apresentou os
melhores resultados de IQA, sendo a água classificada como de boa qualidade em 80%
das coletas.
6 CONCLUSÕES
Com a realização deste estudo pode-se efetuar uma avaliação temporal e espacial
da qualidade da água da microbacia do Ribeirão Jirau. Os resultados obtidos foram
comparados com a Resolução CONAMA 357/2005 e apresentaram satisfatórios, com
exceção daqueles obtidos no ponto 3, referentes à Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) e alguns resultados de coliformes termotolerantes.
Os pontos 1 e 2 são os mais impactados pela atividade de mineração, pois eles
se encontram no entorno da área operacional da mineradora. O ponto 3 foi o que
apresentou maior degradação da qualidade da água entre os pontos avaliados, pois
sofre a interferência direta e constante das atividades antrópicas, como lançamentos de
esgotos, supressão vegetal, pisoteio de animais. Há indícios que existe interferência do
aterro sanitário na qualidade da água deste ponto, entretanto são necessários estudos
para a confirmação desta informação.
O ponto 4 sofre interferência das atividades realizadas no matadouro municipal,
porém, o curso d’água apresenta condições que favorecem a autodepuração natural
dos poluentes. No ponto 5, a qualidade da água sofre interferência direta o carreamento
de material particulado proveniente das margens que se encontram desprovidas de
mata ciliar.
O ponto 6 apresentou os melhores resultados de IQA, sendo a água classificada
como de boa qualidade em 80% das coletas. Essa informação é muito relevante, visto
que o local vem
contribuindo para o abastecimento público municipal. No geral, em relação aos
parâmetros analisados, as barragens contribuem para a retenção de poluentes na água,
contribuindo para a qualidade da água nos pontos à jusante destas.
Diante da importância da microbacia para a captação de água bruta para o
abastecimento municipal de Itabira, é muito importante que sejam realizadas ações
de monitoramento contínuo da qualidade da água, incluindo análises relacionadas
à contaminação por elementos tóxicos provenientes de atividades antrópicas (aterro
sanitário, matadouro municipal, entre outros).
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O PAPEL DOS COMITÊS DE BACIA NA GESTÃO DESCENTRALIZADA E
PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS E O PROTAGONISMO DA
SOCIEDADE CIVIL
Moisés da Silva Almeida1
Rosely Aparecida Liguori Imbernon2

Eixo 7: Comitês de Bacias Hidrográficas e gestão participativa
1. INTRODUÇÃO
Historicamente, a gestão de águas no Brasil se desenvolveu de forma fragmentada e centralizada, predominando um modelo burocrático. Porém, nos últimos anos
um novo paradigma instituiu um novo modelo de gestão, consolidado pela Política
Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Esta lei estabeleceu fundamentos, diretrizes e instrumentos fundamentais para gestão dos recursos hídricos no Brasil. Além
disso, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH),
integrando diversos atores no processo de gestão.
A elevada taxa de crescimento populacional na região Sudeste do Brasil reflete-se
no aumento da demanda habitacional, o que aponta para problemas de planejamento e
ocupação irregular do solo. Diante disso, os municípios devem recorrer a instrumentos
e legislações que estabeleçam parâmetros para uso e ocupação do solo, assim como
para o controle, conservação e usos múltiplos dos recursos hídricos (MORGADO,
2008).
A Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi promulgada com a Lei Federal
no 9.433 de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), determina que a gestão deva ser
descentralizada para o nível de bacia hidrográfica, integrando todas as políticas
setoriais envolvidas na gestão da água e envolvendo os usuários da água e a sociedade
civil no processo decisório, ou seja, deve ser também participativa. Mas ainda são
notórios casos de conflitos e dificuldades para sua prática (ARAÚJO et al., 2012).
As questões socioambientais que envolvem o uso e ocupação do solo,
principalmente em áreas próximas de mananciais, envolvem a definição de uma
unidade de gestão e planejamento, que ocorre por bacias hidrográficas. Esse sistema
segue o modelo francês de gestão, que foi adaptado à realidade do Brasil. Este modelo
evidencia uma gestão integrada, com a participação de diversas entidades, incluindo
organizações da sociedade civil. (PARENTE, 2007).
Segundo Prota (2011) a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) se
encontra em diversos estágios de implementação e consolidação nas diversas bacias
hidrográficas do Brasil. Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos previstos por
esta lei são: Os Planos de Recursos Hídricos; a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
o enquadramento dos corpos d´água em classes segundo os usos preponderantes da
água; a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, a compensação a municípios e
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
1
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Ainda de acordo com Diniz e Maranhão (2013), os Comitês de Bacia, por serem
espaços constituídos, que agregam instituições públicas e da sociedade civil, tem o
papel de promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos, moderar
conflitos e aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia.
Essa é uma instância central na implementação dessa política pública, que deve
ser fortalecida e aprimorada sempre. Em seu âmbito a criação de câmaras técnicas
de Educação Ambiental deve ser fomentada, com a função de promover ações de
comunicação, educação, capacitação e mobilização.
A população, em geral, deve ser evolvida nestes instrumentos de gestão, o que
enseja a realização de programas de educação ambiental, formal e não formal voltado
aos recursos hídricos. Nesta perspectiva, a Educação Ambiental tem como objetivos
envolver a população nas ações de gestão dos recursos hídricos, de forma a reconhecer
seu protagonismo.
Estudos sobre gestão dos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais e de São
Paulo são de grande relevância, pois a região abrange diversas bacias hidrográficas
com grande demanda para várias finalidades e usos múltiplos. E isto repercute
principalmente na economia nacional, como fonte de geração de energia, transporte e
produção de alimentos.
Os Comitês de Bacia possuem Câmaras Técnicas, que são comissões temáticas
que podem ser criadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, por meio de deliberações,
com o objetivo de subsidiar tecnicamente os conselheiros de um Comitê de Bacia em
suas decisões na Plenária.
A Câmara técnica de Educação ambiental é de grande importância em um Comitê
de Bacia hidrográfica pois contribui para uma maior participação da sociedade através
de diversos projetos de educação ambiental além de ampliação do conhecimento dos
participantes sobre os conteúdos técnicos abordados, favorecendo a mediação de
conflitos e promoção da sustentabilidade.
De acordo com Sato (2004), cresce a importância dada à temática ambiental,
que se caracteriza por um objeto de estudo amplo e transdiciplinar. E que por isso,
necessita do apoio de diversos profissionais num trabalho em conjunto para se atingir
seus objetivos, e assim esta se torne um instrumento essencial para o exercício da
cidadania e dos direitos vitais do homem.
Dentre as principais inovações introduzidas pelo Sistema Nacional de
Recursos Hídricos é a importância dada à participação pública. Essa lei estabeleceu
a descentralização e participação da sociedade no processo de gestão dos recursos
hídricos, feita através dos respectivos comitês de bacia hidrográfica (CARVALHO,
2002).
Neste novo modelo, há também o desafio da incorporação dos agentes sociais
econômica e socialmente mais excluídos nos canais de participação criados nas
instituições que tratam da gestão hídrica e ambiental, pois lhes faltam as condições
materiais, sociais e cognitivas que permitam as deliberações em torno destas questões
(ABERS, 2009).
A gestão de bacias é uma tarefa complexa que requer práticas coletivas que
tenham em sua essência a disseminação de informações e a criação de atividades em
redes de fácil alcance. Este procedimento deve levar em conta o contexto socioambiental
em que a bacia se insere e as atividades desenvolvidas terem em vista o aprendizado
conjunto para a determinação das tarefas a serem realizadas a partir de um acordo em
comum para sua gestão (JACOBI e FRANCO, 2011).
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar os principais aspectos
relacionados ao papel dos comitês de bacia hidrográfica na gestão dos recursos
hídricos e o protagonismo da sociedade civil. Para o presente trabalho foi selecionado
como estudo de caso o Comitê de Bacia dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu
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e Pardo (MG) e o Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(CBH PCJ), criado em 1993, como o primeiro Comitê de Bacia do Estado de São Paulo.
2. DESENVOLVIMENTO
O Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBHPCJ) abrange uma área de 14.137,79 km2, sendo 11.402,84 km2 correspondentes à Bacia
do Rio Piracicaba, 1.620,92 km2 à Bacia do Rio Capivari e 1.114,03 km2 à Bacia do Rio
Jundiaí (XAVIER, 2006). Esta Unidade de Gestão de Recursos Hídricos, localizada
na região leste do Estado de São Paulo, correspondente às Bacias Hidrográficas dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí possuem exutórios independentes no rio Tietê, e é
denominada UGRHI PCJ ou UGRHI 05, conforme Figura 1.
Figura 1. Localização das Bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí,
no estado de estado, de São Paulo, Brasil.

Fonte: GT-Estiagem www.comitespcj.org.br

O Comitê de Bacia dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo
constitui segundo o SEMAD/IGAM (2009) a Unidade de Planejamento e Gestão GD6,
que corresponde a uma importante unidade representativa da região do Sul de Minas.
Esta bacia abrange os seguintes municípios: Bom Repouso, Borda da Mata,
Bueno Brandão, Estiva, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz, Ouro Fino,
Senador Amaral e Tocos de Mogi. Situadas no médio Mogi-Pardo e ainda na sub-bacia
do rio Mogi-Guaçu, estão Albertina, Andradas e Ibitiura de Minas, e na sub-bacia do
rio Pardo estão Bandeira do Sul, Botelho, Caldas, Campestre, Poços de Caldas, Santa
Rita de Caldas, e finalmente no baixo Mogi-Pardo e pertencentes à sub-bacia do rio
Pardo encontram-se Arceburgo, Guaranésia, Guaxupé, Monte Santo de Minas (Figura
2).
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Figura 2. Municípios pertencentes à Bacia dos afluentes mineiros dos rios Mogi
Guaçu e Pardo.

Fonte: IGAM, 2009.

Para a realização do estudo de caso, o presente trabalho foi sistematizado em
etapas, para se atingir o objetivo proposto. O desenvolvimento destas etapas é descrito
a seguir.
A primeira etapa consistiu em uma revisão bibliográfica para se conhecer melhor
a gestão de recursos hídricos na França, modelo de referência ao sistema brasileiro.
Além disto, foi realizado um estudo histórico da gestão de recursos hídricos no Brasil
e nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, através de suas legislações específicas e
publicações na literatura.
A segunda etapa consistiu numa pesquisa documental em órgãos
governamentais para levantamento e entendimento de documentos, como atas das
reuniões destes comitês, relatórios e estatutos, verificando o estágio de implementação
dos instrumentos de gestão na bacia destes comitês, bem como a participação dos
diversos atores na gestão e participação deste comitê em funcionamento. A partir
da análise do calendário de reuniões ordinárias destes comitês, foram feitas visitas
a estas reuniões e participações como ouvintes nos anos de 2014 a 2016. Outra etapa
importante foi a elaboração de um questionário com perguntas que foi aplicado aos
membros destes comitês..
Deste modo, foi possível levantar a opinião dos membros destes comitês sobre
diversos assuntos através do questionário aplicado que seguiu algumas categorias
de análise tais como: participação dos envolvidos no planejamento e na tomada de
decisão, representatividade da entidade e do representante, capacitação técnica em
recursos hídricos, informação e comunicação aos envolvidos, estabelecimento do
plano da bacia, estabelecimento da cobrança pelo uso da água e resultados finais em
relação à gestão do Comitê.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apontou que apesar da proximidade física entre os Comitês de
Bacia analisados, há diferentes realidades na gestão dos recursos hídricos na região
Sudeste. O comitê de bacia hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu
e Pardo (MG) apresentou maiores dificuldades técnicas, políticas, administrativas e
gerenciais de operacionalização do que o Comitê de Bacia dos rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (SP). Porém, pode-se inferir que as participações e decisões tomadas nestes
Comitês, de modo consensual pelos atores envolvidos, criam as condições necessárias
para a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos nos estados
onde se localizam, mesmo que de maneira lenta e gradual.
O que se pode inferir acerca do papel do Comitê dos Afluentes Mineiros dos
Rios Mogi-Guaçu e Pardo (MG) é que muitas vezes é comprometido em sua finalidade
de fundamentar a implementação dos instrumentos de gestão da Política Estadual
de Recursos Hídricos, como os Planos de Bacia, Enquadramento dos Corpos d´água,
Outorga do direito do uso, Cobrança pelo uso da Água e o Sistema de Informações.
Durante as reuniões do CBH durante os anos de 2013 e 2014 percebeu que as ações
eram voltadas a apenas dois instrumentos: outorga e Plano de Bacia.
Notou-se que a fragilidade de funcionamento deste Comitê de Minas
Gerais decorre do fato de não possuir um local próprio para se reunir ou conduzir
sistematicamente suas atividades, bem como a falta de apoio financeiro para manter
um pessoal responsável pelo setor administrativo e operacional do CBH. Em muitos
casos, verificou-se que as atividades e reuniões dependiam de favores e da boa vontade
de voluntários, entidades e do espaço cedido por terceiros.
Ao analisar a participação dos representantes nos processos decisórios do Comitê
dos Afluentes Mineiros dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo (MG) conclui-se que houve um
significativo descontentamento com a gestão da Bacia, devido principalmente pela
ausência de comprometimento e efetividade de ações por parte das Câmaras Técnicas.
Deve-se considerar que a morosidade de algumas ações decorre do fato de algumas
atividades deste Comitê girarem em torno da aprovação de projetos e obtenção de
financiamentos com verbas do FEHIDRO.
Através da aplicação de questionário a membros do CBH-PCJ, verificou-se que
há diversos projetos de Educação Ambiental desenvolvidos na bacia, diferentemente
do outro comitê analisado, e que há uma ampla rede de agentes ambientais, com
aumento da qualidade das ações realizadas nos municípios que já participaram destes
projetos, que estão conseguindo uma maior amplitude de parcerias e envolvimento
dos diversos atores sociais dos municípios, embora haja dificuldades de captação
de recursos, além do entrave de troca permanente dos atores municipais, visto as
alternâncias de gestores públicos e mudanças em suas prioridades e interesses.
Assim, os projetos desenvolvidos pelo CBH-PCJ evidenciam um maior
amadurecimento deste espaço democrático de gestão dos recursos hídricos, em relação
aos demais. Da mesma forma, o fato deste comitê possuir uma agência de bacia, reflete
um maior investimento de recursos e priorização de projetos de educação ambiental
de forma recorrente.
A importância de espaços participativos em comitês de bacia hidrográfica,
com o desenvolvimento de projetos com ocorrência contínua, mesmo com a ausência
de uma Agência de bacia, devem buscar apoio e parcerias, possibilitando maior
envolvimento da sociedade civil na gestão dos recursos hídricos, que ocorre no Brasil
paulatinamente,atuando por meio dos instrumentos normativos estabelecidos pelas
políticas públicas de recursos hídricos.
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A EVOLUÇÃO DA CRIAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
NO BRASIL (1991 – 2017)
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Eixo: Comitês de Bacias Hidrográficas e Gestão Participativa

1 INTRODUÇÃO
Mesmo que o primeiro comitê de bacia hidrográfica do Brasil, o CBH do Rio
dos Sinos, no Rio Grande do Sul, surgiu justamente na efervescência da Assembleia
Nacional Constituinte, em 1988. Só podemos de fato falar em consolidação da gestão dos
recursos hídricos no país, quando em todos os estados forem instaladas as estruturas
previstas no Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH),
bem como todos os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos, com
destaque aos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), conhecidos como “Parlamento
das Águas” tanto em nível federal nos rios interestaduais, como nos rios estaduais.
No intuito de avaliar no Brasil o nível de implementação dos instrumentos de
gerenciamentos dos recursos hídricos conforme o SINGREH, a Agência Nacional das
Águas – ANA, desde 2009 (marco zero) vem publicando anualmente vários estudos na
forma de relatório (03) e informes (07), sendo o mais recente lançado em 2018.
Segundo dados revelados nesses estudos sobre a conjuntura dos recursos hídricos no Brasil (ANA, 2009), sob o efeito do chamado “pós” Constituição Federal de
1988, foram criadas inicialmente no país as Políticas de Recursos Hídricos nos estados
de: São Paulo (1991), Ceará (1992), Santa Catarina (1994), Rio Grande do Sul (1994),
Bahia (1995), Rio Grande do Norte (1996) e Paraíba (1996). E nos seis anos seguintes,
“pós” Lei n° 9.433/97, nada menos que 14 estados e o Distrito Federal instituíram suas
políticas estaduais de recursos hídricos, processo este que terminou em 2006, com a
edição da Política de Recursos Hídricos no Estado de Roraima, possuindo agora todas
as unidades da federação brasileira suas próprias políticas para a gestão dos recursos
hídricos.
A criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas CBHs no Brasil tem como
objetivo a gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos, por meio da
implementação dos instrumentos técnicos de gestão, da negociação de conflitos e da
promoção dos usos múltiplos da água na bacia hidrográfica. Mas 22 anos após a criação
da Lei Federal n° 9.433/97 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos,
conhecida como a “Lei das Águas” propondo a implantação no país do SINGREH.
A criação dos CBHs, responsáveis diretamente pela gestão das águas nas bacias
hidrográficas dos rios interestaduais e estaduais, ainda não é uma realidade em todos
os estados brasileiros. Apresentando tanto um histórico de criação mais antigo, bem
como o de localização geográfica, ainda muito concentrado nas regiões Sudeste, Sul e
1
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Nordeste. Conforme será apresentado neste artigo. E mais recentemente nas regiões
Centro Oeste e Norte do país.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 A Bacia Hidrográfica como unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos
Hídricos.
É importante destacar inicialmente que mesmo existindo uma farta bibliografia
brasileira e internacional, que defina o conceito de bacia hidrográfica, bem como
de uma legislação brasileira (federal e as estaduais), que propõem e regulamentam
a existência jurídica da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão
dos recursos hídricos. Ela existe fisicamente em toda a superfície continental da nossa
crosta terrestre, muito antes da existência da humanidade.
A bacia hidrográfica vem passando num tempo geológico por constantes
transformações de ordem, climática, hidrográfica e geomorfológica, decorrentes dos
processos endógenos e exógenos, que definem, reestruturam e modelam sua rede
hidrográfica a partir da dinâmica do sistema fluvial.
Mas num tempo histórico, as relações socioespaciais das sociedades antigas e
contemporâneas, também são responsáveis por grandes transformações na dinâmica
do sistema fluvial, na rede de drenagem e na própria bacia hidrográfica, interferindo
no seu ciclo hidrológico e na dinâmica fluvial, como ocorre nas bacias hidrográficas
fortemente urbanizadas e nas controladas por complexos de barragens construídos
para geração de energia hidrelétrica, abastecimento de água e para irrigação.
O entendimento da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial voltada
à gestão dos recursos hídricos já vem sendo debatido por vários pesquisadores,
profissionais e técnicos de instituições de ensino e pesquisa, bem como na administração
pública, desde a década de 1980.
Botelho e Silva (2004) nos explicam que a bacia hidrográfica é reconhecida como
unidade espacial na Geografia Física desde o final dos anos 1960. Contudo, durante
a última década ela, foi de fato, incorporada pelos profissionais não só da Geografia,
mas das grandes áreas das chamadas Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos
de pesquisa. Entendida como célula básica de análise ambiental, a bacia hidrográfica
permite conhecer e avaliar seus diversos componentes e os processos e interações
que nela ocorrem. E o total de trabalhos que adotaram a bacia como célula básica
foi sete vezes maior na última década (1990/2000) em comparação à década anterior
(1980/1990).
A proposição de uma gestão ambiental em bacias hidrográficas surge como
um importante exemplo do desenvolvimento de instrumental metodológico e prático,
para a prática da relação sociedade e natureza, dentro de uma perspectiva inter e
multidisciplinar, rompendo com os valores positivistas. Dessa forma, o seu emprego
possibilita a adoção de medidas de gestão que levarão ao desenvolvimento da bacia de
forma sustentável. Como nos explica Lanna (1995).
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica (GBH) - instrumento que orienta o poder público
e a sociedade, no longo prazo, na utilização e monitoramento dos recursos ambientais
- naturais, econômicos, de forma a promover o desenvolvimento sustentável. (LANNA,
1995, p. 34).

A bacia hidrográfica é também um processo descentralizado de conservação
e proteção ambiental, sendo um estímulo para a integração da comunidade e a
integração institucional. Os indicadores das condições da bacia hidrográfica também
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podem apresentar um passo importante na consolidação da descentralização e do
gerenciamento (TUNDISI, 2003).
A bacia hidrográfica tem certas características essenciais que a torna uma unidade
bem caracterizada e permite a integração multidisciplinar entre diferentes sistemas de
gerenciamento, estudo e atividade ambiental. [...] A bacia hidrográfica, como unidade de
planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, representa um avanço conceitual
muito importante e integrado de ação. (TUNDISI, 2003, p. 207)

Reforçando o entendimento que a bacia hidrográfica serve não apenas como
unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, Tozi (2009), nos
explica que a BH também é aplicada ao ordenamento territorial como unidade onde se
regulam as atividades da sociedade em relação à natureza, que englobam os aspectos
físicos, ambientais, econômicos, sociais e políticos.
No início a adoção da bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento visava
apenas aos problemas relacionados com a água, controle de inundações, irrigação,
navegação e abastecimento. No entanto, o estudo e o planejamento da bacia hidrográfica
tornaram-se, enfim, uma perfeita representação da análise geossistêmica, ou seja, o
estudo da bacia hidrográfica engloba os aspectos físicos, ambientais, econômicos, sociais e
políticos. (TOZI, 2009, p. 203)

Segundo Bordalo (2009) o uso da bacia hidrográfica como unidade de gestão,
seja especificamente dos recursos hídricos, ou mais amplamente, como a ambiental,
vem sendo cada vez mais empregado como palco das ações dos instrumentos de
gestão ambiental. Permitindo uma integração entre a Gestão Ambiental e a Gestão
dos Recursos Hídricos e uma maior relação direta entre as diferentes formas de uso e
apropriação dos recursos naturais, diante da visão sistêmica empregada no conceito
de bacia hidrográfica.
O uso da bacia e da microbacia hidrográfica para o desenvolvimento de planos de manejo
ambiental, em que os estudos dos fenômenos físicos e biológicos são analisados de forma
integrada e sistêmica, conjugados com os estudos socioeconômicos, define os processos de
organização espacial inserido dentro e fora da área da bacia. A conjunção desses estudos a
partir da relação sociedade e natureza proporciona uma melhor interpretação dos fatores
que levam à exploração dos recursos naturais, provocando, muitas vezes, a degradação
ambiental. (BORDALO, 2009, p. 213)

Mas foi o estado de São Paulo o pioneiro na proposição mais descentralizada
e participativa da gestão das suas bacias hidrográficas, iniciada com o Decreto n°
27.576/87 e junto com os debates na Constituição Estadual, se consumou com a
promulgação da Lei n° 7.663/91 que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos.
Seguindo orientações do modelo de gestão francês, a Lei n° 7.663/91 significou um
grande avanço no debate sobre a necessidade da “gestão participativa” nas bacias
hidrográficas, onde a sociedade organizada, os sindicatos, as associações, a ONG e
as prefeituras podem, através dos comitês e agências de bacias, participar com maior
representatividade. (Bordalo e Costa, 2013).
O Ceará também é um dos estados brasileiros pioneiros no desenvolvimento de
ações político-institucionais, voltadas à gestão dos recursos hídricos e de suas bacias
hidrográficas. Tendo iniciadas ainda no final dos anos de 1980, através da criação em
1987 da Secretaria de Recursos Hídricos, a Superintendência de Obras Hidráulicas e
posteriormente a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Mas foi no início dos
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anos de 1990, que essas ações foram legalmente regulamentadas com a criação em 1992
da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 11.996/1992) que instituiu
o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos, cinco anos da criação da nossa
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997). Sendo substituído
posteriormente pela Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010.
Mas para Bordalo e Costa (2013) em nível federal, o uso da bacia hidrográfica,
como unidade físico-territorial de gestão dos recursos hídricos, foi oficializado somente
em 1997, através da Lei Federal n°9.433, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos, na qual o Art. 1o define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para
implantação desta política, que deve ser descentralizada e contar com a participação
do poder público, dos usuários e das comunidades.
Como fundamentos da “Lei das Águas” como ficou conhecida a Política
Nacional de Recursos Hídricos, o Art. 1o define claramente que a água é um bem
de domínio público, bem como um recurso natural limitado, e dotado de valor
econômico. O artigo destaca ainda que a bacia hidrográfica é a unidade territorial
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), e que a sua gestão
deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e
das comunidades.
Quanto aos objetivos, o Artigo 2o diz que a lei deve assegurar à atual e às futuras
gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados
aos respectivos usos, bem como, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. Dentre
as diretrizes gerais dessa política, destaca-se no Art. 3o a integração da gestão dos
recursos hídricos com a gestão ambiental e sua articulação com o uso do solo. Já no Art.
4o a União articular-se-á com os estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos
hídricos de interesse comum.
No Art. 33º foi instituído o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),
nos estados e Distrito Federal, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH)
e os Comitês de Bacias Hidrográficas dos rios federais e estaduais (CBHE), dirigidos
e gerenciados por órgãos setoriais, criando como um de seus princípios a adoção da
bacia hidrográfica como unidade de planejamento.
2.2 A evolução da criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) no Brasil.
A grande inovação do modelo de gestão adotado pela Lei nº 9.433/1997 foi à
criação na base institucional do SINGREH, de novos organismos, tais quais os Comitês
de Bacias Hidrográficas, com área de abrangência territorial diversa da divisão
político-administrativa do País. Os Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs são
considerados os “Parlamentos das Águas” e têm como objetivo a gestão participativa
e descentralizada dos recursos hídricos, por meio da implementação dos instrumentos
técnicos de gestão, da negociação de conflitos e da promoção dos usos múltiplos da
água na bacia hidrográfica.
A implantação dos CBHs já é realidade em grande parte das bacias e subbacias hidrográficas localizadas nos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, com
destaque para os estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Ceará.
Pois além de serem estados detentores de fortes conflitos por água entre diferentes
usuários urbanos e rurais, diante de um quadro de escassez quantitativa e qualitativa,
cada vez mais sério, foram os primeiros a criarem suas políticas de recursos hídricos
antes mesmo da lei federal das águas (Lei nº 9.433/97), como: São Paulo (1991), Ceará
(1992), Santa Catarina (1994), Rio Grande do Sul (1994), Bahia (1995), Rio Grande do
Norte (1996) e Paraíba (1996). O primeiro comitê de bacia hidrográfica do Brasil, o

1661

CBH do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, surgiu justamente na efervescência da
Assembleia Nacional Constituinte, em 1988.
O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) constitui fórum de debates para a tomada
de decisões sobre questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos de uma bacia
hidrográfica específica. Os CBHs estão estruturados para promover a gestão participativa
e descentralizada dos recursos hídricos, atuando no fomento à implementação dos
instrumentos de gestão, da negociação de conflitos pelo uso da água e da promoção dos
diferentes usos da água na bacia. Por isso, são conhecidos como “parlamento da água” e
sua composição incluem entes do Poder Público e da sociedade civil. (ANA, 2017, pp 114).

Entre 1991 e 1997, surgiram novos CBHs no país, de forma mais discreta,
começando a aumentar de forma mais acentuada nos anos seguintes, fruto do processo
de estruturação legal e institucional das demais unidades da federação nessa área. A
partir de 2000, com a criação da ANA, o processo de criação dos CBHs passou a sofrer
novo impulso, notadamente em bacias de rios interestaduais: salta de 1 para 7 CBHs
no período de 2000 a 2003. (ANA, 2009).
Segundo Bordalo e Costa (2013) os estudos sobre a Conjuntura dos Recursos
Hídricos no Brasil (ANA, 2009), mostram que até 2007 foram criados 149 CBHs, sendo
a maioria, 141 (94,6%) em rios estaduais e apenas 08 (5,4%) nos rios interestaduais.
Porém, o que mais chama a atenção é a forte concentração dos comitês estaduais
localizadas nas regiões: Sudeste, com 63 (44,7%); Sul, com 41 (29,1%); e Nordeste, com
33 (23,4%), contrastando enormemente com as regiões Centro-Oeste com 03 (2,10%) e
a Norte com apenas 01 comitê (0,7%).
Figura 01: Criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas CBHs no Brasil

Fonte: ANA, 2017.
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Esse contraste é ainda maior, quando se analisam os dados referentes ao número
de CNHs por estados, onde Minas Gerais estava em primeiro lugar, com 28 (19,8%);
seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul, ambos com 21 (14,9%); Santa Catarina,
com 16 (11,3%) e o Ceará, com 10 (7,1%). E na outra extremidade, com apenas 01 (0,7%)
comitê cada, os estados de: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Amazonas. (ver
figura 02).
O Brasil vivência um novo impulso na criação dos CBHs na segunda década
do século XXI, com a criação de três CBHs de rios interestaduais: Rio Grande, Rio
Paranapanema e o Rio Parnaíba. Mas foi em relação à criação dos CBHs em rios
estaduais, que e esse novo impulso se destaca. Aproveitando um período de maior
amadurecimento na criação e consolidação do SINGREH, dos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos e dos seus instrumentos de gestão, indispensáveis na criação e
funcionamento dos CBHs.
Figura 02: Número de comitês de bacias hidrográficas CBHs por unidades da federação até 2007.

Fonte: ANA, 2009.

Figura 03: Número de comitês de bacias hidrográficas CBHs por unidades da federação até 2012.

Fonte: ANA, 2013.
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Já o segundo estudo sobre a Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA,
2013), mostra que até 2012 foram criados 184 comitês de bacias hidrográficas, sendo 34
a mais que em 2007, mas continuando a maioria, 174 (94,5%) em rios estaduais e apenas
10 (5,5%) nos rios interestaduais. Porém, o que continua a chamar a atenção é a forte
concentração dos comitês estaduais localizadas nas regiões: Sudeste, com 77 (41,8%);
Sul, com 46 (25%); e Nordeste, com 40 (21,7%), ainda contrastando enormemente com
as regiões Centro-Oeste com 08 (4,3%) e a Norte com apenas 04 comitês (2,17%). Esse
contraste continua ainda maior, quando se analisam os dados referentes ao número de
comitês por estados: Minas Gerais continua em primeiro lugar, com 36 (19,5%); seguido
por Rio Grande do Sul com 24 (13%); São Paulo, com 21 (11,4%); Santa Catarina, ainda
com 16 (8,7%); o Espirito Santo, com 11 (6%) e Ceará e Bahia, com 10 comitês cada um
(5,4%). E na outra extremidade, com 02 comitês, os estados de: Goiás, Mato Grosso
do Sul e Rio Grande do Norte (1,2%) e apenas 01 (0,5%) comitê cada, os estados de:
Amazonas, Mato Grosso e Piaui. (ver figura 03).
Com relação à instalação dos CDBs estaduais em 2012, em Goiás foi instalado o CBH
Rio Vermelho, criado pelo Decreto nº 7.337, de 15 de maio de 2011; no Rio de Janeiro, foi
instalado o CBH Baía da Ilha Grande, criado pelo Decreto nº 43.226, de 7 de outubro de 2011;
e, em Tocantins, foram instalados os seguintes CBHs: Rio Manuel Alves da Natividade,
Decreto nº 4.252, de 22 de março de 2011; Rio Formoso do Araguaia, Decreto nº 4.253, de
22 de março de 2011; e Entorno do Lago de Palmas, Decreto nº 24.434, de 7 de novembro
de 2011. Quanto aos Comitês Interestaduais, havia apenas um comitê instalado em 1997 e
atualmente são dez. Em 2012, houve a instalação do CBH do Rio Grande, ocorrida em 10
de agosto, e a criação, pelo decreto presidencial s/n de 5 de junho, e instalação, em 6 de
dezembro, do CBH do Rio Paranapanema. (ANA, 2013. p 232).

Segundo o recente informe anual da ANA sobre a Conjuntura dos Recursos
Hídricos no Brasil 2018, até 2017 os CBHs criados representavam 224 de âmbito
estadual. Além destes, em 2017 encontravam-se instalados e em funcionamento 9
CBHs de bacias interestaduais, sendo que 2 deles, Verde Grande (MG/BA) e PiancóPiranhas-Açu (PB/RN) são comitês únicos – receberam dos estados delegação para
competências de gestão. Entre os anos de 2017 e 2018 foram criados mais 2 CBHs
estaduais, os dos rios Itabapoana, no Espírito Santo, e Santo Antônio e Santa Tereza, no
Tocantins, além do comitê interestadual do Parnaíba. Atualmente os comitês estaduais
atuam na área de cerca de 82,3% dos municípios, 38,8% do território nacional, 83,9%
da população e 91% do Produto Interno Bruto (PIB). (ANA, 2018).
Analizando a evolução espacial entre os anos de 1991 e 2012 (ver figuras 4),
na criação e instalação dos CBHs no território brasileiro, é visível sua concentração e
expansão inicial pelas Regiões Sudeste, Sul e parte do Nordeste do país. Com destaque
para as Regiões Hidrográficas: Atlântico Nordeste Oriental; do Rio São Francisco;
Atlântico Leste; Atlântico Sudeste; Atlantico Sul; do Rio Parana e do Rio Uruguai.
Já entre os anos de 2012 e 2017 (ver figura 05), observa-se, a implantação de
CBHs em todos os estados da Região Sudeste, com destaque para o maior número em
Minas Gerais e São Paulo. Na Região Sul, já ocupam todas as bacias hidrográficas dos
estados do Rio Grande do Sul e Paraná e parte de Santa Catarina, grande parte dos
estados da Região Nordeste, com destaque para Ceará, Bahia e Pernambuco, faltando
consolidar-se ainda nos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Segundo Costa (2017) conforme a ANA até 31/10/2016 existiam 09 comitês
interestaduais de bacia hidrográfica instalados no Brasil, sendo: a) CBH de Piranhas
Açu; b) CBH do Rio São Francisco; c) CBH Verde Grande; d) CBH de Paranaíba, e) CBH
de Rio Doce, f) CBH do Rio Paranapanema; g) CBH de Piracicaba, Capivarí e Jundaí; h)
CBH de Paraíba do Sul e) CBH do Rio Grande.
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E 204 comitês de bacias hidrografias instalados em rios estaduais, dos quais
apenas cinco se localizam na Região Norte. Sendo um (01) no Estado do Amazonas e
quatro (04) no Estado de Tocantins: a) CBH do Rio Tarumã-Açu/AM (19/10/2009); b)
CBH do Rio Manuel Alves da Natividade/TO (22/03/2011); c) CBH do Rio Formoso do
Araguaia/TO (22/03/2011); d) CBH do Entorno do Lago de Palmas/TO (07/11/2011)
e e) CBH dos Rios Lontra e Corda/TO (10/10/2013).
Mas os últimos relatórios da ANA, já mostram em 2017, um novo fluxo de
criação dos novos CBHs no Centro-Oeste e Norte do país, com destaque para Goiás.
Abrangendo sub-bacias afluentes e formadoras de três grandes Regiões Hidrográficas
brasileiras: Amazonas (Rios Xingu e Téles-Pires), Tocantins-Araguaia e ParaguaiParaná. Nessa região foram criados 15 CBHs em 2016, sendo Goiás (05); Mato Grosso
(05); Distrito Federal (03) e Mato Grosso do Sul (02).
Figura 04: Evolução da instalação dos comitês de bacias hidrográficas CBHs no Brasil.

Fonte: ANA, 2013.

1665

Figura 05: Comitês de bacias hidrográficas CBHs no Brasil em 2017.

Fonte: ANA, 2018.

E 2017 a Região Norte já estava com 8 CBHs criados. Sendo um no Amazonas
o CBH Rio Tarumã o primeiro da região criado em 2009. 05 CBHs criados em 2014 em
Rondônia, mas desses apenas três em funcionamento. Todos localizados na Região
Hidrográfica do Rio Amazonas. E quatro CBHs criados a partir de 2011 no Tocantins,
estando localizados na Região Hidrográfica dos Rios Tocantins – Araguaia.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro CBH do Brasil, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos,
no Rio Grande do Sul, surgiu justamente na efervescência da Assembleia Nacional
Constituinte, em 1988. A partir de 1997, com a Lei das Águas, houve aumento
considerável no número de comitês instalados em bacias hidrográficas de rios de
domínio estadual. É importante notar a distribuição geográfica dos comitês instalados
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no Brasil, onde ocorre uma concentração, principalmente, nas Regiões Sul, Sudeste
e Nordeste, podendo este fato estar relacionado à existência de conflitos e de
indisponibilidade de água, causados por restrições quantitativas e/ou qualitativas
nestas regiões.
Porém, mesmo com a Lei Federal nº 9.433/1997 e as leis estaduais de recursos
hídricos, definindo o uso da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial para
a gestão dos recursos hídricos, onde todos os instrumentos de gestão criados devem
atuar de forma descentralizada e participativa. Em muitos estados brasileiros,
principalmente na região Norte ainda não foram implantados todos os instrumentos
de gerenciamento dos recursos hídricos, em destaque para os Planos de Bacias
Hidrográficas e os Comitês de Bacias Hidrográficas.
Corroborando com os argumentos da ANA (2009) e importante destacar que o
simples fato de criar um CBH não significa que ele está funcionando e/ou cumprindo
seu papel de organismo descentralizador e participativo. Muitos comitês, inclusive
em bacias interestaduais, foram criados há mais de quatro anos e ainda não foram
instalados. Outros, mesmo instalados, não possuem o reconhecimento de governos
para seu pleno funcionamento, ficando muitas vezes esvaziados pelo não cumprimento
de suas deliberações. Para que os CBHs se tornem efetivos, os órgãos gestores federais
e estaduais necessitam reconhecer a sua autoridade e implementar suas decisões.
Logo, mesmo que a criação dos primeiros CBHs no Brasil, de forma mais discreta
entre 1991 e 1997. A partir de 2000, com a criação da ANA, o processo de criação dos
CBHs sofreu novo impulso, notadamente em bacias de rios interestaduais, saltando de
1 para 7 CBHs no período de 2000 a 2003. Chegando em 2007 com 149 criados, 184 até
2012 e 233 no total até 2017. Essa quantidade de CBHs criados ainda é muito pequena
e bastante concentrada nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Mas ainda de forma muito
recente e reduzida nas regiões Centro Oeste e Norte do país. Merecendo uma maior
investigação em relação à gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos,
atuando no fomento à implementação dos instrumentos de gestão, da negociação de
conflitos pelo uso da água e da promoção dos diferentes usos da água na bacia.
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Análise das Ações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Puraquequara
Camila Fuziel Silva1
Carlossandro Carvalho de Albuquerque2

Eixo: Comitês de Bacias Hidrográficas e Gestão Participativa
1 INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos têm sido alvo das intervenções humanas ao longo do tempo, aumentando a preocupação em relação ao seu uso pelas presentes e futuras gerações (CHRISTORPHERSON e BIRKELAND, 2017). Buscou-se criar mecanismos
para mitigar os impactos adversos causados, através de políticas públicas, que visam
à preservação das águas, a fim de garantir seu uso sustentável.
No Brasil, instituiu-se a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, Lei
9.433/1997 com a função de realizar o gerenciamento eficiente dos recursos hídricos,
por meio da gestãocompartilhada e participativa, para garantir não só a quantidade,
mas principalmente a qualidadedas águas (BRASIL, 1997).
A PNRH por meio de suas disposições legais em seu capítulo III institucionalizou
o Comitê de Bacias Hidrográficas – CBH, que possui papel importante na governança de
corpos hídricos, designado a garantir a gestão participativa, integrada e descentralizada
da água, em conjunto com representantes do setor público, da sociedade civil e dos
usuários de água (BRASIL, 1997).
Guerra (2015), define bacia hidrográfica como conjunto de terras drenadas por
um rio principal e seus afluentes. Torres et al (2012), denomina bacia hidrográfica como
bacia fluvial que carrega sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum,
em um determinado ponto do canal fluvial.
Christopherson e Birkeland (2017), dizem que os cursos d’água reúnem-se e
formam sistemas fluviais. Por sua vez, estes sistemas encontram-se dentro das bacias
de drenagem ou bacias hidrográficas. As bacias de drenagem podem variar de muito
pequenas a enormes em termos de tamanho. Um sistema complexo é composto por
bacias de menores que coletam e levam sedimentos a uma bacia maior, concentrando
o volume de águas em um curso principal.
De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, os Comitês de Bacias
Hidrográficas possuem poder deliberativo, propositivo e consultivo. A participação
social e a representação no âmbito do comitê possibilitam negociações sobre os
diversos usos da água em uma esfera pública, até então atípica na gestão de águas no
Brasil (ANA, 2011).
Uma das atribuições do Comitê é a aprovação do Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica – PRHBH, sendo este um instrumento norteador na gestão
de águas na bacia, realizado por meio de estudos e ações que visam a conservação
dos recursos hídricos, considerando as peculiaridades de cada região hidrográfica. O
plano contempla as metas a serem atingidas pelos CBH, estabelecendo as prioridades
e diretrizes necessárias para que haja uma gestão eficaz (CASARIN, 2011).
1
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Contudo, a criação de um CBH conjectura uma série de procedimentos legais,
que por vezes são incapazes de serem produzidos em determinadas realidades
socioeconômicas, pelo fato de envolver inúmeras diretrizes a serem seguidas, no que
tange a estrutura da administração pública do país (ANA, 2013).
O Estado do Amazonas, a partir da PNRH criou a Política Estadual de Recursos
Hídricos – PERH, Lei 3.167 / 2007 e estabeleceu o Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Puraquequara – CBHR Puraquequara por meio do Decreto Nº 37.412 / 2016
(AMAZONAS, 2007).
O presente trabalho tem como objetivo analisar as ações do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Puraquequara, através da caracterização dos marcos legais de
constituição do CBHR Puraquequara e avaliação do desempenho da atual gestão do
Comitê.
2 METODOLOGIA
A área de estudo compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Puraquequara – BHRP
(Figura 1), que possui uma área de drenagem de 684.834 km² e perímetro linear de
151.731 km, o comprimento total dos canais é de 544.985 km², o canal principal atinge
16.334 km². É uma bacia de 4ª ordem, afluente da margem esquerda do Rio Amazonas,
o Rio Puraquequara está localizado parcialmente dentro do limite da porção leste da
área urbana de Manaus, tendo como limite os bairros Puraquequara e Jorge Teixeira
(JACAUNA, et al., 2018).
Figura 1 - Estaleiro localizado às Margens do Rio Puraquequara

Fonte: ALBUQUERQUE, 2018.

Inicialmente, catalogou-se os marcos regulatórios referentes ao Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Puraquequara, através de documentos e publicações oficiais,
consultas no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, disponível
em: http://meioambiente.am.gov.br/assessoria-de-recursos-hidricos/. Além de
levantamos bibliográficos relacionados a temática da gestão dos recursos hídricos.
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Visitas ao local de estudo foram feitas, para conhecimento da realidade da
área de influência da Bacia, que por sua vez, abrange diversos empreendimentos em
seu entorno. Como estaleiros, abatedouro, indústrias, bares flutuantes, distribuidora,
posto de gasolina, dentre outros (Figura 2 e 3).
Neves (2018), ao realizar estudos na Bacia do Rio Puraquequara, dá ênfase a
existência de abatedouros no local, visto que tal atividade demanda um consumo
significativo de água e pode resultar em impactos negativos aos recursos hídricos.
Figura 2 - Estaleiro localizado às Margens do Rio Puraquequara

Fonte: FUZIEL SILVA, 2019.

A quantidade e a qualidade das águas dos rios que compõem uma determinada
Bacia Hidrográfica, relacionam-se diretamente com o tipo de uso do solo e com o grau
de controle sobre possíveis fontes poluidoras existentes nas proximidades da bacia.
Empreendimentos dessa natureza podem exercer influência sobre as águas da bacia,
favorecendo a degradação dos corpos hídricos, senão houver medidas de controle e
preservação ambiental (SILVA e BOTELHO, 2008 apud GUERRA, 2011).
Botelho (2011) ressalta que as fontes poluidoras dos recursos hídricos podem
ser pontuais ou difusas. Sendo classificados como pontuais os lançamentos de esgotos
domésticos ou rejeitos industriais, que podem ser de fácil identificação e por esse
motivo mais fácil de serem fiscalizados e combatidos. Já as fontes difusas, refere-se
aos materiais que podem atingir os corpos d’água ao longo de toda sua margem,
conduzidas pelo escoamento superficial.
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Figura 3 – Abatedouro localizado às Margens do Rio Puraquequara

Fonte: FUZIEL SILVA, 2019.

Realizou-se ainda, como visitas à órgãos públicos fiscalizadores e responsáveis
pelas políticas ambientais do Estado do Amazonas, por meio da participação em
palestras, como a que ocorreu no Instituo Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM,
acerca de regulamentação e outorga de recursos hídricos, Oficinas de Integração sobre
a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos e reuniões da Câmara Técnica de
Comitês de Bacias Hidrográficas e Regiões Hidrográficas – CTCOBRH realizadas pela
SEMA (Figura 4)
Figura 4- reunião da Câmara Técnica de Comitês de Bacias Hidrográficas e Regiões
Hidrográficas

Fonte: FUZIEL SILVA, 2019.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante dos documentos levantados nesta pesquisa é possível mensurar os marcos
legais que contribuíram para a oficialização e legalização do CBHR Puraquequara.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado do Amazonas referente ao dia 08 do
mês de abril, do ano de 2013, pode-se constatar a publicação da portaria Nº 009/2013
vinculado à Secretaria de Estado da Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos
– SEMGRH, extinta no ano de 2015, que propôs a institucionalização do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Puraquequara e nomeou representantes do poder público,
da comunidade do Bairro Puraquequara e intitulou o Presidente e Vice-Presidente, 1º
e 2º secretário eleitos em reunião, com objetivo de formular propostas para a criação
do CBHR Puraquequara.
No dia 14 de julho de 2014, publica-se no Diário Oficial do Estado do Amazonas
o edital de convocação Nº 001/2014 – SEMGRH, visando processo eleitoral para
composição do CBHR Puraquequara. Em seguida, no mês de agosto, representantes
do poder público, da sociedade civil e dos usuários, considerados habilitados,
compuseram uma comissão eleitoral, conforme prevê a Agência Nacional de Águas –
ANA para eleger os membros do CBHR Puraquequara. O mesmo Presidente escolhido
em reunião no ano de 2013 continuou na gestão do Comitê.
Conforme ATA obtida na SEMA referente a 31º Reunião Ordinária do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas – CERH-AM, realizada em 21 de setembro
de 2016. O Presidente da SEMA na ocasião, colocou em pauta a aprovação da minuta
do Decreto que instituiu o CBHR Puraquequara, ressaltando que o Comitê existia de
fato, contudo, não existia de direito, alegando a inexistência até aquele momento do
seu Decreto de criação que o tornava oficial. O documento ainda menciona que o então
Presidente do CBHR Puraquequara esteve no gabinete da SEMA para tratativas acerca
da regulamentação do Decreto.
Portanto, no dia 28 de novembro de 2016, é publicado no Diário Oficial do
Estado do Amazonas o Decreto de criação Nº 37.412 de 25 de novembro de 2016 que
institui legalmente o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Puraquequara, assinado
pelo Governador. Por meio de informações adquiridas na SEMA, apurou-se que após
o Decreto de criação do CBHR Puraquequara nunca houve nenhuma reunião do
Comitê.
Visto que não havia reuniões do colegiado dos representantes do CBHR
Puraquequara, conforme prediz a ANA, foi elaborado um Relatório pela Câmara
Técnica de Comitês de Bacias Hidrográficas e Regiões Hidrográficas – CTCOBRH, com
o objetivo de regularizar a situação do Comitê do Rio Puraquequara. O documento foi
produzido a partir das reuniões que ocorreram nos dias 06 e 11 de abril de 2017. Na
oportunidade, realizou-se um levantamento histórico acerca do CBHR Puraquequara
e da sua constituição.
No Relatório Técnico cedido pela SEMA, é possível verificar o parecer emitido
pela CTCOBRH, onde observou-se que houve a instalação do CBHR Puraquequara e
a posse dos membros eleitos para o exercício 2014-2016, assim, para a regularização
do Comitê seria necessário a realização de novas eleições, porém, o Decreto de criação
do CBHR Puraquequara só foi publicado em 28 de novembro de 2016, o que levou aos
membros da antiga gestão solicitarem a recondução do mandato sem a promoção de
novas eleições.
Mediante a situação a CTCOBRH inferiu que durante o interregno, o CBHR
Puraquequara funcionou sem aparo legal, devido a inexistência do Decreto oficial de
criação, atuando de maneira não convencional, o que ocasionou prejuízos a gestão
do Comitê. Mesmo sem o Decreto, o Comitê foi instalado e a os membros eleitos
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empossados, observando os aspectos legais de uma eleição. Por esses motivos, todos
foram reconduzidos ao biênio 2017-2019 sem a possibilidade de concorrerem a novas
eleições.
A urgência na regularização do CBHR Puraquequara visava a participação
no Programa Nacional de Fortalecimento do Comitês de Bacias Hidrográficas –
PROCOMITÊS, criado pela ANA para contribuir com o aperfeiçoamento e capacidade
operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com incentivos financeiros recebido
em parcelas anuais. Um dos motivos para recondução da gestão, pois novas eleições
demandariam tempo hábil, o que impossibilitaria essa participação, causando perdas
irreparáveis na qualificação de pessoas para desenvolvimento das atividades ligadas a
gestão do CBHR Puraquequara.
De acordo com a 7ª ATA de Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos do Amazonas – CERH-AM, realizada em 30 de maio de 2017, foi colocado
em pauta a recondução do CBHR Puraquequara, enfatizando a impossibilidade de
reeleição pela então gestão, presidida pelo Presidente do CBHR Puraquequara.
Apesar de terem sidos reconduzidos pela CTCOBRH para um atuarem em um
novo biênio, o CBHR Puraquequara não participou do PROCOMITÊS, e, com base em
visitas à comunidade do Bairro Puraquequara é notório a ineficácia da gestão frente as
situações evidenciadas ao longo da Bacia, destacadas por diversos empreendimento
com grandes impactos adversos aos recursos hídricos, e do seu uso sem quaisquer
precauções. De acordo com a Assessoria de Recursos Hídricos, durante os último dois
anos não é de conhecimento da SEMA reuniões do CBHR Puraquequara.
Segundo a ANA o processo de condução de reuniões é uma atribuição do
presidente do Comitê, mas que pode ser delegado a outro membro. Outrossim, o
plenário do Comitê deve reunir-se conforma definido em seu regimento interno. A
maioria dos comitês adotam reuniões ordinárias duas vezes ao ano, além de reuniões
extraordinárias quando necessárias, as quais são convocadas pelo presidente do
Comitê (ANA, 2011).
À vista disso, com o término do mandato concernente aos membros do CBHR
Puraquequara, ocorrido no mês de maio do ano de 2019, a CTCOBRH decidiu reunirse para tratar da regularização da atual gestão do Comitê. A reunião ocorreu no dia
18 de junho de 2019, na Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA. Na ocasião, foi
colocado em pauta o término do mandato da gestão que estava presidindo o Comitê até
então, e, novas reuniões foram marcadas, por meio da estipulação de um cronograma
quinzenal, para estabelecer novas decisões no que se refere ao CBHR Puraquequara.
Logo, no dia 02 de julho de 2019 ocorreu na SEMA a segunda reunião da
CTCOBRH, conforme cronograma previamente definido. Na feita, enfatizou-se a
importância de convocar com urgência as instituições – entidades representantes
do poder público, sociedade civil e usuários interessados habilitados para compor o
CBHR Puraquequara, e assim, realizar novas eleições. Por meio de levantamento em
documentos já existentes, apontou-se os possíveis membros do novo colegiado.
Então, na sala da Assessoria de Recursos Hídricos no dia 22 de julho de 2019
deu-se a terceira reunião da CTCOBRH, no cenário, os membros elaboraram uma
minuta para ser encaminhada ao Secretário de Estado e Meio Ambiente, para que esta
seja aprovada, assinada e posteriormente enviada ao atual Presidente do Comitê o
notificando sobre a vacância do cargo de Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica
do Rio Puraquequara.
Atualmente, o CBHR Puraquequara encontra-se sob responsabilidade da
Câmara Técnica de Comitês de Bacias Hidrográficas e Regiões Hidrográficas até que
novas eleições sejam realizadas.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O CBHR Puraquequara é resultante de um logo processo, que se deu a partir
de inúmeros documentos legais que colaboraram para sua oficialização, marcada pelo
seu Decreto de criação oficial.
No decorrer deste período o Comitê passou por momentos determinantes,
contudo, a gestão ainda se mostra incipiente diante das dificuldades e desafios
vivenciados na Bacia do Rio Puraquequara. Sendo necessárias ações consolidadas, que
visem a gestão dos recursos hídricos na área do Puraquequara.
A princípio, deve-se eleger uma nova diretoria para fazer a gestão da Bacia, bem
como a definição de datas e locais para reuniões, assim como a elaboração do regimento
interno, conforme previsto pela ANA, e, posteriormente o Plano de Recursos Hídricos
da Bacia, importante instrumento de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos.
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A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS NA GESTÃO INTEGRADA
DE RECURSOS HÍDRICOS
Edmilson Silva Pinto1
Raísa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos2
Daniela Nogueira Soares3
Eixo: Comitês de Bacias Hidrográficas e gestão participativa
1 INTRODUÇÃO
O domínio das águas no Brasil está disciplinado na Constituição Federal de
1988 (CF/88), a qual atribui apenas à União e aos estados o domínio desse recurso.
Desta forma, os municípios não possuem domínio sobre os recursos hídricos. Este
é um fator, entre outros, que dificulta a atuação do município na gestão da água.
Não obstante existam restrições à participação dos municípios como gestores diretos
dos recursos hídricos, não há dúvida em relação à importância dos governos locais
no planejamento e ordenamento do território e as consequências dessa gestão na
conservação dos recursos hídricos (CARNEIRO e BRITTO, 2009). Mesmo que a CF/88
tenha instituído um pacto federativo entre União, estados e municípios por meio
do princípio da subsidiariedade, a cultura do poder centralizado é uma herança da
fundação da República, transmitida de geração a geração, que tem condicionado a
evolução da política brasileira (MACHADO, 2003).
Neste contexto, este artigo discutirá a participação dos municípios na gestão dos
recursos hídricos no Brasil, entraves, dificuldades, vantagens e alternativas à maior
inserção desta unidade da federação no gerenciamento dos recursos hídricos.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O domínio dos recursos hídricos e os municípios
O Artigo 20 da CF/88 estabelece como bens da União, dentre outros, os rios e
quaisquer correntes de água que banhem mais de um estado ou sirvam de limite com
outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou deles provenham. O Artigo
26, por sua vez, estabelece como bem dos estados as águas superficiais ou subterrâneas,
fluentes, emergentes e em depósito em seu território, ressalvadas as decorrentes de
obras da União (BRASIL, 1988).
Assim, os rios que cruzam ou formam fronteiras estaduais ou nacionais são de
domínio federal, enquanto as águas subterrâneas e todas as outras águas de superfície,
exceto os reservatórios construídos pelo governo federal, são considerados de
domínio estadual (OCDE, 2015). Esse duplo domínio das águas no Brasil traz desafios.
Entre essas dificuldades, estão a efetiva descentralização para o nível local da bacia
hidrográfica (gestão compartilhada) e a necessidade de articulação entre os dois níveis
de dominialidade (PORTO e PORTO, 2008).
1
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Como os limites de uma bacia hidrográfica não coincidem geralmente com
os limites dos municípios, sendo que, na maioria das vezes, mais de um município
integra o espaço de uma bacia hidrográfica, não caberia a estes terem o domínio das
águas que em seu território escoam, ficando, portanto, este domínio para a União ou
para os estados. Entretanto, é importante, também, destacar que o fato de que embora
o município não tenha o domínio das águas, isso não o exime da responsabilidade
de cuidar da sua preservação, como aliás de qualquer bem natural, na medida em
que a CF/88 foi clara ao atribuir de forma indistinta, à União, aos estados, ao Distrito
Federal (DF) e aos municípios a competência de proteger o meio ambiente e combater a
poluição em todas as suas formas. Portanto, embora o município não tenha o domínio
das águas, ao contrário do que é estabelecido no Código da Águas, de 1934 (BRASIL,
2014), e nem possa legislar sobre elas, pode e deve aplicar a legislação federal de águas
no ordenamento do território do município (FILHO, 2013).
Deve ser ressaltado que a dominialidade está definida sobre os corpos hídricos
e não sobre a bacia hidrográfica, por essa se constituir em território e, portanto, estar
sujeita a outros diplomas legais. Assim, para a gestão da bacia hidrográfica, exige-se,
de fato, o exercício do princípio federativo, de atribuições e competências dos três
entes federativos (União, estados e municípios), visando à gestão compartilhada do
bem de uso comum, a água (PORTO e PORTO, 2008).
Apesar dos cursos de água serem de domínio Federal ou estadual, os municípios
são peças chaves para a preservação dos recursos hídricos dentro de seus limites.
Mesmo com a distribuição legal das competências previstas na legislação, não há como
dissociar o município da gestão de recursos hídricos, visto que a mesma é de interesse
local e interfere diretamente na qualidade da vida da população (SANTOS, 2013).
Com o advento da CF/88, reconheceu-se a importância dos municípios no
Sistema Federal Brasileiro, tendo estes alcançado o status de ente federado ao lado da
União, dos estados e do DF. A reafirmação dessa ideia está inscrita no caput do Artigo
18 da Carta, que dispõe sobre a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, concedendo-lhe, de igual com os outros entes, autonomia para
se auto organizar politicamente e administrar os seus bens e receitas, certamente
com observação às regras de competência tanto no plano político quanto na seara
administrativa (SANTOS, 2011).
2.2 A participação dos municípios na gestão integrada dos recursos hídricos
A Lei n. 9.433/97 traz as principais diretrizes sobre a implementação da gestão
integrada das águas no Brasil. Esse conceito, apesar de amplamente aceito, é de alta
complexidade e encontra inúmeras dificuldades para sua implantação. O conceito de
descentralização da gestão para o nível local e as necessidades de articulação que a
gestão por bacias hidrográficas exige estão ainda dependentes de uma enorme evolução
institucional do país. Entre essas dificuldades estão a efetiva descentralização para o
nível local da bacia hidrográfica (gestão compartilhada) e a necessidade de articulação
entre os dois níveis de dominialidade (PORTO e PORTO, 2008).
A gestão dos recursos hídricos deve ser realizada de forma integrada com a
gestão do ambiente e do uso dos recursos naturais (p. ex.: programas e planos de
irrigação), bem como de forma articulada com a gestão do desenvolvimento de cada
município integrante da bacia hidrográfica, do estado no qual esta última está inserida
e do próprio País (FILHO, 2013).
A participação na elaboração de orçamentos municipais, a criação de conselhos
de saúde, de trânsito, de segurança, de educação, também, para debater questões
relativas ao meio ambiente são exemplos das novas institucionalidades criadas
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nas últimas décadas para estimular a participação direta nos assuntos públicos. O
orçamento participativo, por exemplo, iniciado em 1989, em Porto Alegre, e em 1993,
em Belo Horizonte, permitiu a participação direta dos moradores na definição de parte
do orçamento municipal. Outro exemplo de participação direta são os Planos Diretores
Municipais. Os planos diretores são instrumentos de planejamento de uma cidade que
tratam da política de desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão urbana
(BRASIL, 2011).
Na CF/88, os municípios ganharam competências e um significativo aumento
da receita fiscal. É atribuição do município a elaboração, aprovação e fiscalização
de instrumentos relacionados com o ordenamento territorial, tais como os planos
diretores, o zoneamento, o parcelamento do solo e o desenvolvimento de programas
habitacionais, a delimitação de zonas industriais, urbanas e de preservação ambiental,
os planos e sistemas de transporte urbanos. Também é atribuição municipal, segundo
a Lei 11.445, de 2007, a formulação dos planos municipais de saneamento básico,
que incluem abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição
final de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Todas essas funções municipais têm
impacto considerável nos recursos hídricos, principalmente em bacias hidrográficas
predominantemente urbanas (CARNEIRO e BRITTO, 2009).
Os municípios brasileiros possuem um papel importante na gestão do território
(MIRANDA, 2015). No plano urbanístico não há como negar que os municípios
assumem todas as responsabilidades pela organização da cidade e na gestão dos
serviços públicos de interesse local, além de obrigar-se na proteção do meio ambiente
dentro dos limites de seu território, tendo que criar políticas que visem a organizar
a cidade com consciência social e ambiental, eis que o processo de urbanização pode
comprometer os recursos naturais. Aos municípios, resta zelar em conjunto com os
outros entes da Federação pelos patrimônios de todos os brasileiros, dentre eles os
recursos hídricos, além de deter privacidade de competência no planejamento, controle
do uso e da ocupação de seu solo urbano (SANTOS, 2011).
Pressões ambientais como urbanização irregular em áreas de mananciais,
impermeabilização do solo, alterações de canais (entre outras), e os consequentes
problemas, como aumento na frequência e proporção de enchentes, impactos à saúde
humana e poluição da água ocorrem em âmbito local e interferem diretamente nos
municípios. Por esses motivos, os municípios possuem papel fundamental durante o
processo de gestão de recursos hídricos. A gestão será efetiva se houver entendimento
entre todas as esferas de governo, sociedade pública, privada e associações. Ademais,
espera-se que os municípios possuam leis ambientais concordantes e mais restritivas
às federais e estaduais, trabalhem em parceria com os outros municípios da bacia
hidrográfica, possuam recursos humanos e financeiros e estrutura organizacional. Os
municípios mais populosos e economicamente mais desenvolvidos possuem um maior
potencial para a gestão. Isso é explicado pelo fato de que em áreas mais urbanizadas os
problemas ambientais são mais pronunciados e as autoridades locais são pressionadas
a criarem estruturas e ferramentas de gestão (MIRANDA, 2015).
O nível de participação dos municípios em órgãos colegiados varia de caso para
caso, dependendo das condições locais, da importância dada aos problemas hídricos, da
motivação dos prefeitos e colaboradores e dos interesses específicos em jogo. Em geral,
esse nível de participação é considerado baixo. Os governos locais estão muito mais
próximos das “consequências” (a população e seus problemas) do que das “causas”
(abordadas dentro das instituições de governança de bacias). Como executores,
as autoridades locais tendem a ser julgadas nas eleições pelo que elas realizaram
localmente e imediatamente, bem mais do que os outros níveis de decisão política.
Assim, o seu foco tende a se colocar principalmente nas questões de curto prazo, mais
do que nos níveis de escala nacional e de bacia hidrográfica. Como resultado, o grau
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de envolvimento dos municípios na tomada de decisão de médio e longo prazo é um
pouco limitada. Há uma exceção a essa regra geral, que é a participação nas decisões
relativas à gestão do uso do solo e desenvolvimento territorial, que têm impacto sobre
os recursos hídricos (OCDE, 2015).
Como pode ser observado, a gestão ambiental dos solos possui atribuição
compartilhada entre os três entes federativos, mas cabe ao poder público municipal,
e aos seus gestores, a atribuição complementar de estabelecer diretrizes sobre o uso e
à ocupação de áreas não contempladas pelos níveis federal e estadual. Cabe ainda, ao
município, executar diretamente a política urbana e, em particular, a gestão ambiental
do território urbano. Aliado a este fato, o palco do zoneamento ambiental são as
pequenas bacias hidrográficas, pois é nesta unidade territorial em que se estabelecem
as relações socioambientais. Ao mesmo tempo, as pequenas bacias geralmente estão
inseridas em grandes regiões hidrográficas cuja tutela das águas é realizada pela União
e pelos estados. Desta forma, muitas vezes as particularidades locais são ignoradas
nos estudos para elaboração e execução das políticas públicas e, consequentemente,
para a repartição da água entre os seus diversos usos. Assim, a inserção do poder
público municipal torna-se de grande importância na gestão dos recursos hídricos. Os
gestores locais necessitam atuar de forma sinérgica com os demais entes federativos.
Esta atuação poderia ser concebida, por exemplo, mediante políticas municipais que
poderiam abranger questões relacionadas ao uso e a ocupação do solo e práticas
conservacionistas (NORONHA, HORA e CASTRO, 2013).
2.3 Os comitês de bacias hidrográficas
O modelo adotado pela Política Nacional de Recursos Hídricos e pelas Políticas
Estaduais preconiza a gestão integrada dos usos múltiplos da água, tendo por base
a bacia hidrográfica. Propõe um modelo descentralizado e participativo, baseado na
criação de Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) compostos por representantes de
órgãos dos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), dos usuários
da água e das entidades não governamentais da sociedade civil. Tais comitês são
colegiados com determinadas funções deliberativas e funcionam como parlamento
das águas de uma bacia. Partindo da premissa de que as águas são usadas por muitos
agentes com interesses diferentes, é necessário que todos participem do sistema de
gestão das águas, com negociações e decisões coletivas (MALHEIROS, PROTA e
PÉREZ, 2013).
A criação de CBH requer, no entanto, uma disposição da sociedade da bacia
como um todo (organizações civis, usuários e poder público). As organizações civis do
setor de recursos hídricos e os usuários de água, em geral, têm demonstrado interesse
em participar do processo de gestão da água, mas a criação de um comitê poderá
não ter o êxito esperado na solução ou na prevenção de problemas se não houver o
engajamento dos poderes públicos e, especialmente, do principal gestor do uso do
solo no País: o município (BRASIL, 2011). No entanto, os municípios, em geral, estão
ausentes dos comitês de bacias hidrográficas (OCDE, 2015).
É imprescindível a participação ativa dos municípios nos CBH (MACHADO,
2003). A importância da participação dos diversos atores num CBH tem por base
fortalecer processos de negociação e a construção de parcerias, e de se evitar a
marginalização de grupos de usuários. Ressalta-se a importância da identificação de
todos os atores envolvidos em cada bacia. Para a formação do grupo participativo,
dentre os fatores importantes, constam a máxima diversidade de representação, boa
vontade para cooperar e o número total de participantes (MALHEIROS, PROTA e
PÉREZ, 2013).
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A composição de um comitê de bacia deverá refletir os múltiplos interesses
com relação às águas da bacia. Essa lógica representativa, muitas vezes, também é
bastante adequada para a escolha dos representantes de municípios. É comum estes
se associarem para realização de diversas atividades, inclusive para participarem do
processo de gestão das águas, congregando assim as demandas do segmento e unindo
forças para alcance de suas metas (BRASIL, 2011).
Em certa medida, a resistência dos governos municipais em relação aos comitês
também decorre da sua relutância em aceitar outras instâncias de poder em seus
respectivos territórios, que são vistas como oponentes a um paradigma de “progresso”
associado à expansão urbana e ao desenvolvimento das atividades econômicas,
independentemente de seus impactos ambientais. Além disso, os governos e os
CBH têm tempos diferentes (os governos podem ver os comitês como instâncias que
retardarão a tomada de decisão) e prioridades diferentes. Os CBH podem se concentrar
em questões que são menos importantes para os governos (OCDE, 2015).
2.4 Alternativas organizacionais para a gestão de recursos hídricos
Por meio de debates realizados em eventos internacionais, reconheceu-se que
para alcançar um gerenciamento eficiente dos recursos hídricos, há a necessidade do
estabelecimento de arranjos institucionais nas esferas local, nacional e internacional com
o comprometimento de todos os interessados. Reconheceu-se também a importância
da participação dos usuários, dos planejadores e dos legisladores no sistema de gestão;
de uma sensibilização baseada em programas efetivos de informação, capacitação e
comunicação dos envolvidos na implementação de tais arranjos; e da adoção da bacia
hidrográfica como entidade geográfica para a gestão dos recursos hídricos. A ausência
de transparência e de consulta à população local sobre as propostas para gerenciamento
dos recursos hídricos pode provocar forte impacto à gestão, alimentando ressentimentos
e conflitos entre os envolvidos (MALHEIROS, PROTA e PÉREZ, 2013).
No caso específico da gestão de recursos hídricos, a participação municipal em
organismos de bacia tem sido a principal, se não a única, forma de interação com
outros atores públicos e privados relacionados com a água (CARNEIRO e BRITTO,
2009).
O CBH, entretanto, não representa a única alternativa no País para se tratar
os problemas relacionados ao uso da água. Existem arranjos nos quais associações
de usuários, consórcios intermunicipais, comissões interestaduais, por exemplo,
configuram-se como arranjos institucionais adequados para gerenciamento da água.
Assim, o melhor arranjo deve ser definido respeitando-se a diversidade do País e de
seus recursos hídricos, bacia por bacia (BRASIL, 2011). Não há um recorte geográfico
que seja ideal para todos os agentes que participam do processo. A vantagem da
utilização do recorte por bacia hidrográfica está em que, ao menos, este guarda relação
física direta com a água, que é o bem objeto desta gestão (PORTO e PORTO, 2008).
Em territórios pequenos, como microbacias, é mais provável que as comunidades
tenham interesses comuns e, portanto, tornem mais fácil a participação conjunta
de atores e usuários de todos os serviços e recursos naturais das bacias, facilitando
a aplicação de todas as ações técnicas diretas ou indiretas que a bacia necessita. As
organizações locais organizam-se de forma mais fácil e atuante, obtendo resultados
mais diretos e imediatos (FILHO, 2013).
No Brasil, o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas (PNMH)
foi estabelecido por meio do Decreto 94.076/87. O Programa estabeleceu ações
participativas locais. Um ponto a ser destacado consiste no fato de o programa
preconizar a criação de comissões municipais como gestores locais, cuja participação
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é de fundamental importância no momento do planejamento e priorização de projetos
e ações a serem realizadas no âmbito de cada município. Ou seja, é a inserção do
município como agente fundamental no planejamento e desenvolvimento do processo
(FILHO, 2013).
Para envolvimento mais efetivo da comunidade, há também as Comissões
Municipais de Microbacias Hidrográficas (CMMH). Cabem a elas várias
responsabilidades: definição das microbacias prioritárias; estímulo à participação dos
produtores; acompanhamento da implementação das ações e proposição de medidas
corretivas; participação no planejamento e execução de políticas de uso, manejo e
conservação do solo e água; realização de estudos e levantamento de informações para
o planejamento dos trabalhos; articulação da ação dos órgãos públicos e privados;
fórum de debates e mediação de conflito. A experiência de implantação das CMMH
revela bom funcionamento e facilita a implementação dos trabalhos pelo nível de
participação e comprometimento de todos os segmentos da sociedade. A proposta
dessas CMMH sugere uma nova postura por parte dos setores envolvidos, que
objetiva harmonizar as inter-relações dos seus diversos níveis, baseado nos direitos
e deveres de todos como forma de garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos
(NORONHA, HORA e CASTRO, 2013).
Dessa maneira, a gestão da água deve ser feita no contexto do que uma
determinada comunidade ou região deseja para si, na forma de uma expectativa de
desenvolvimento, de modo que este processo possa ser articulado e harmonizado com
uma garantia de capacidade de sustentação que o meio ambiente permita. A visão mais
abrangente, ao nível de município (principalmente nos grandes municípios), região,
estado ou país, fica cada vez mais difusa em virtude do nível dos múltiplos interesses
envolvidos, muitas vezes conflitantes. Portanto, o comprometimento das pessoas e
sua efetiva participação, inclusive por meio de uma representação consciente, é função
direta de sua maior inserção social e participação igualmente efetiva no processo
decisório e na percepção do retorno que estará tendo relativamente ao que espera
para si. Essa constatação conduz a outro ponto, onde fica caracterizada a necessidade
de envolvimento das pessoas e comunidades no planejamento dos recursos hídricos
(FILHO, 2013).
Neste contexto, o avanço na implementação das políticas nacional e estaduais de
gestão das águas, com destaque para seus instrumentos, somada à histórica atuação dos
consórcios intermunicipais (alguns deles anteriores às políticas de recursos hídricos)
e à criação e ao funcionamento dos CBH, propiciaram novas formas de envolvimento
dos atores locais na gestão de recursos hídricos, com consequências para as políticas
públicas regionais e municipais. Os exemplos de formas mais recentes de envolvimento
dos atores locais na gestão das águas são: consórcios intermunicipais e consórcios
públicos, conselhos municipais de políticas públicas, comitês comunitários de subbacias, comitês gestores municipais e conferências que tratam de políticas públicas
locais. Não se pretende esgotar os modelos com esses exemplos, mas tais arranjos
propiciam a participação dos municípios e atores locais relevantes, contribuindo para
a gestão integrada dos recursos hídricos (BRASIL, 2013).
2.5 Incentivos para a participação dos municípios na gestão dos recursos hídricos
A Lei das Águas não exclui os municípios do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos - Singreh, como conselhos nacional e estaduais e comitês de
bacia. Nessas instâncias os municípios têm assento de forma direta ou ainda por meio
de representantes – organizados via consórcios, associações intermunicipais ou por
outras formas de agrupamento. No entanto, não basta recorrer às responsabilidades
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e competências para esperar que os municípios participem de forma mais ativa nos
colegiados do Singreh. É necessário dispor de incentivos que despertem seu interesse
em participar, tais como a disponibilidade de recursos financeiros para projetos que
sejam de interesse municipal (BRASIL, 2013).
O mecanismo de compensação a municípios, apesar de ter tido os artigos a ele
dedicados na Lei 9.433/97 vetados, não foi eliminado como instrumento de gestão.
Esse mecanismo é essencial, pois permite fazer a ligação entre os pontos críticos
para a gestão das bacias hidrográficas, que são a gestão dos recursos hídricos e a
gestão territorial. A CF/88 deixou a gestão territorial quase que integralmente para
apenas um dos entes federados, que é o município. É muito difícil, portanto, haver
interferência do setor de recursos hídricos sobre a questão da ocupação do território.
A única forma de intervir é por meio de mecanismos de incentivo. Esse instrumento
tem sido pouco utilizado, ignorado até, mas pode ser de grande valia, pois há várias
maneiras de incentivar os municípios a desenvolverem atitudes em conformidade
com a sustentabilidade da bacia. Os municípios devem ser incentivados a ter melhores
planos diretores de uso e ocupação do solo, de modo a preservar várzeas e outras áreas
sensíveis. Devem também ser incentivados a incorporar em seus códigos de edificação
práticas que induzam ao uso racional da água e ao controle de impermeabilização nas
construções e empreendimentos. Há diversos exemplos no país do ICMS ecológico,
como no estado do Paraná, o Município Verde em São Paulo, entre outros. Há também
mais uma possibilidade de integração dos instrumentos que é a aplicação dos recursos
arrecadados pela cobrança da água a esses incentivos (PORTO e PORTO, 2008).
O setor de energia contribui para a gestão dos recursos hídricos financiando
com uma taxa fixa como compensação financeira pelo uso da água para a geração de
energia hidrelétrica, distribuída de acordo com as áreas inundadas (BRASIL, 2000). No
entanto, as receitas são compartilhadas entre várias organizações, inclusive entidades
federais, governos estaduais e municípios afetados pelos reservatórios, e esses fundos
não são em geral destinados exclusivamente para o setor de recursos hídricos. Até
agora, os governos municipais e estaduais não demonstraram vontade de usar essas
receitas para melhorar o sistema de gestão de água. Em muitos casos, os municípios
relutam em participar nas estruturas estaduais e de bacia, embora eles desempenhem
um papel crucial nas questões de saneamento básico, ordenamento do uso do solo,
gestão de resíduos sólidos e licenciamento ambiental (OCDE, 2015).
Dessa forma, a descentralização administrativa preconizada pela CF/88 somente
será bem-sucedida quando ocorrer dentro de um programa intencional, no qual o
governo central cria incentivos para que os estados e municípios arquem com os novos
programas. Assim, é preciso não somente que as forças locais exijam maiores poderes,
mas, também, que o governo central aja de forma proativa, propiciando condições
para que os atores locais aceitem a descentralização. Em muitos casos, os atores locais
resistem à descentralização porque não há incentivos suficientes para à adoção de
novas responsabilidades. Na política de recursos hídricos, há um grande problema em
relação a tais incentivos. Teoricamente, o incentivo a favor da descentralização viria da
cobrança pelo uso da água.
O poder de definir preços e prioridades de investimento dos recursos da
cobrança seria a principal fonte da força política dos CBH, um grande incentivo para
que sejam criados pelo estado e para a participação da sociedade civil e dos usuários
(NORONHA, HORA e CASTRO, 2013).
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2.6 Desafios e recomendações à participação dos municípios na gestão dos recursos
hídricos
A ausência de uma definição clara da natureza e das funções dos governos locais,
em geral, ligadas às tarefas tradicionais de administração e fiscalização territorial e
prestação de alguns serviços locais e o fato de a maioria dos municípios terem reduzida
autonomia orçamentária, tendo em vista que dependem fortemente de transferências
financeiras dos outros níveis de governo, dificulta ou até mesmo inviabiliza uma
participação efetiva na gestão das águas (CARNEIRO e BRITTO, 2009).
A despeito de a esfera administrativa do município ser a mais próxima das
realidades sociais, sua escala de atuação não permite uma visão sistêmica do território
no qual está inserida. Muitos fatores dificultam a atuação do município na gestão da
água, sendo o principal a impossibilidade legal, por determinação constitucional,
de os municípios gerenciarem diretamente os recursos hídricos contidos em seus
territórios, a não ser por repasses de algumas atribuições por intermédio de convênios
de cooperação com estados ou a União. Outro aspecto é que a natureza essencialmente
setorial dos interesses dos governos locais faz com que atuem mais como usuários
dos recursos hídricos do que como gestores imparciais desses recursos (CARNEIRO e
BRITTO, 2009).
Cabe ressaltar as diferenças entre os municípios: enquanto nas grandes cidades
encontramos administrações eficientes, com boa capacidade de acesso à informação
e com uma legislação relativamente moderna, em outras cidades, destacando-se os
municípios periféricos em áreas metropolitanas, verifica-se uma total desatualização
da legislação agravada pela ausência de informações confiáveis sobre os processos
de estruturação urbana e mesmo o pequeno número e a baixa qualificação do corpo
técnico do setor. Essa desigualdade intermunicipal apresenta-se como um dos grandes
obstáculos para a maior efetividade das estruturas de gestão dos recursos hídricos e
para a cooperação entre as instâncias governamentais em escala metropolitana. Alguns
fatores dificultam a aplicação dos conceitos de gestão integrada das águas nas áreas
urbanas, como a falta de capacidade gerencial: os municípios não possuem estrutura
para o planejamento e gerenciamento adequado dos diferentes aspectos da água no
meio urbano (CARNEIRO e BRITTO, 2009).
Para que os municípios desempenhem com efetividade seu papel na gestão dos
recursos hídricos, necessário estarem preparados tanto do ponto de vista jurídico, como
do institucional, para serem considerados unidades credoras de investimentos, cujos
recursos poderão derivar de projetos específicos. A implantação e coordenação desses
projetos requer que sejam instalados nessas unidades federadas sistemas de dados
que englobem todos os recursos hídricos existentes na região em que se localizam e
esses sistemas deverão integrar-se aos cadastros das demais unidades da Federação,
incluindo ainda nessas parcerias a sociedade civil e a iniciativa privada, para alcance do
objetivo final que é a articulação permissiva de um melhor monitoramento preventivo
de ações que visem a precaver do desperdício e da degradação. Atores desse espetáculo
de cidadania, os municípios componentes de uma mesma bacia hidrográfica devem
agir de modo cooperativo e nunca competitivo (SANTOS, 2011).
Promover a integração das políticas públicas que interagem com os recursos
hídricos, saneamento e o ordenamento do uso do solo urbano é, provavelmente, a tarefa
mais urgente e complexa da agenda dos gestores públicos realmente comprometidos
com o futuro sustentado das metrópoles (CARNEIRO e BRITTO, 2009).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CF/88 não atribuiu aos municípios o domínio sobre as águas, o que gera uma
dúvida frequente sobre como eles participam da gestão de recursos hídricos (BRASIL,
2013). Historicamente, a gestão de recursos hídricos no Brasil desenvolveu-se de forma
fragmentada e centralizada. A gestão era fragmentada em função de cada setor (energia
elétrica, agricultura irrigada, saneamento, etc.) realizar seu próprio planejamento e
medidas. Era centralizada em decorrência dos governos estaduais e federal definirem
a política sem que houvesse a participação dos governos municipais, dos usuários da
água e da sociedade civil (NORONHA, HORA e CASTRO, 2013). No entanto, a gestão
dos recursos hídricos envolve, obrigatoriamente, de diversas formas, os municípios.
Não há perspectivas de gerenciamento da água sem a participação dos atores locais.
Neste contexto, há que se romper com esse modelo vertical e centralizado e
inserir programas e incentivos para ampliar a participação efetiva de municípios e
demais setores locais na política nacional e estaduais de recursos hídricos.
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MAPEAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO NA GESTÃO
PARTICIPATIVA DE RECURSOS HÍDRICOS
Analaura Vieira Santos1
Eixo: 7 Comitê de Bacia Hidrográfica e Gestão Participativa
1. INTRODUÇÃO
A disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade é de suma importância
para o abastecimento humano, o equilíbrio ambiental e para o desenvolvimento econômico. Com o aumento do uso múltiplo da água, torna-se necessária uma gestão integrada dos recursos hídricos de forma a resolver os conflitos existentes e minimizar a
possibilidade de novas ocorrências (TUCCI, 2000). Para garantir a gestão dos recursos
hídricos foi sancionada a lei 9.433/97 que constitui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). Segundo Campos (2001) a política de recursos hídricos visa proporcionar meios
para que a água, recurso essencial ao desenvolvimento social e econômico, seja usada
de forma racional e justa pela sociedade.
A Lei 9.433/97, tem como principal objetivo assegurar, para a atual e futuras
gerações, a necessária disponibilidade de água, garantindo padrões de qualidade aos
respectivos usos, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, através da utilização racional e integrada dos recursos hídricos. Entre os organismos institucionais pertencentes ao Sistema de Gerenciamento de recursos hídricos, os comitês de bacia são
órgãos colegiados de caráter participativo, compostos pelos usuários, sociedade civil
organizada e poder público (Federal, Estadual e Municipal).
Segundo Camargos e Cardoso (2004), um dos desafios enfrentados no processo
de consolidação da gestão dos recursos hídricos, é o da gestão participativa da água
por meio dos Comitês de Bacia e demais organismos colegiados. Isso motiva o desenvolvimento de estratégias de fortalecimento e desenvolvimento institucional dos
comitês, tornando-os capazes de gerir os recursos hídricos de maneira participativa e
sustentável.
Visando contribuir com o aperfeiçoamento de metodologias que favoreçam a
participação social nos comitês de bacia hidrográfica, estamos desenvolvendo pesquisa em nível de mestrado profissional junto ao ProfÁgua-Ufes, objetivando apresentar
e discutir o mapeamento participativo como estratégia de comunicação e interação da
comunidade. As análises serão realizadas junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Guandu, afluente do Rio Doce, Estado do Espírito Santo (Figura 1).
A bacia hidrográfica do Rio Guandu possui uma área de drenagem com aproximadamente 2.145 km², está localizada na região centro-oeste do Estado do Espírito
Santo e abriga os municípios Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja da
Terra. As principais atividades econômicas estão voltadas para produção do café, pecuária e fruticultura.
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Fig. 1 Bacia Hidrográfica do Rio Gandu. Fonte: AGERH (2006)

O comitê de Bacia hidrográfica do Rio Guandu realiza inúmeras atividades
relacionadas a educação ambiental, que motiva a participação de diversos atores da
sociedade e transforma a relação da população com o meio ambiente ao seu redor (PARH-GUANDU, 2010). Além de sua atuação na sub-bacia do rio Guandu, através da
resolução de conflitos de uso dos recursos hídricos, o comitê acompanha atualmente diversas atividades na sub-bacia do rio Guandu, tais como: Projeto Caminho das
Águas; Projeto de Reflorestamento da Sub-bacia do Rio Guandu - Vale do Rio Doce;
Pagamento por Serviços Ambientais- PSA; Mostra de Vídeos Ambientais “Circuito
Tela Verde”; Projeto Rio Guandu Sustentável; Projeto Gestão Ambiental e Recuperação de Nascentes e Florestas na Subbacia do Rio Guandu – FNMA; Projeto Coletivos
Educadores Ambientais. Este conjunto de ações produz motivações permanentes na
comunidade, o que cria um ambiente favorável à aplicação e desenvolvimento de metodologias de aperfeiçoamento da participação social.
No Espirito Santo há, atualmente, 14 Comitês instalados em diferentes estágios
de amadurecimento e consolidação da gestão participativa e descentralizada dos recursos hídricos. Desta forma, as reflexões trazidas pela pesquisa em desenvolvimento
contribuirão, não só com o CBH- Guandu, mas como todo o sistema de recursos hídricos do ES. A ênfase é no mapeamento participativo como estratégia de fortalecimento
de laços e explicitação de diferenças, de modo que as decisões do comitê sejam o mais
democrático possível.
Neste texto serão trazidos elementos da especificidade do comitê de bacia e a
potencialidade de aplicação do mapeamento participativo, a título de revisão de literatura, que configura um dos objetivos do trabalho em curso.
2. DESENVOLVIMENTO
Os comitês de bacia são importantes organismos no desenvolvimento ambiental, econômico e social dos recursos hídricos, tendo como unidade de planejamento a
bacia hidrográfica. Segundo Valente e Dias (2001) a importância de se adotar a bacia
hidrográfica como unidade de estudo é devido ao fato desta ser uma unidade geo-
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gráfica onde os recursos naturais e também os sociais se integram. Por se tratar de um
recorte territorial, os mapas são instrumentos muito utilizados na gestão de recursos
hídricos, seja na própria delimitação, na identificação de usos da terra e das águas, no
enquadramento dos corpos d’água. No entanto, em geral este tipo de mapa é de natureza mais técnica, nem sempre acessível ou compreensível aos membros do comitê.
Muitas vezes ocorre que a assimetria de condições de participação dos membros na
bacia corresponde diretamente a diferença de acesso e compreensão dos mapas mais
técnicos. Representantes técnicos do poder público e do segmento de usuários tendem a monopolizar análises sobre mapas técnicos em audiências e reuniões, simetria
que afeta e se manifesta no processo de tomada de decisões. Assim, os comitês vêm
enfrentando alguns problemas, principalmente durante o processo de tomada de decisão, tais como falhas na representatividade, falta de qualificação e deficiência na comunicação entre seus representantes, isso gera uma instabilidade durante o processo
democrático deliberativo.
Um espaço democrático e participativo constitui em um processo educativo
que permite à população se expressar suas necessidades e anseios nos espaços públicos (EVANS, 2013). Os representantes de cada segmento devem estar presentes nas
reuniões e participar das discussões, garantindo assim que seus interesses sejam representados de forma equilibrada e democrática no processo de tomada de decisão.
A participação está relacionada com a forma de representação e representatividade. Segundo Font et al. (2000) a participação da sociedade deve preservar e potencializar a capacidade de representação do conjunto de interesses dos distintos cidadãos
e grupos sociais nas decisões públicas. A representatividade é a qualidade da representação, em que expressa os interesses de um segmento, representando a opinião de
um conjunto de pessoas (NEDER, 2002). Nesse sentido o representante, para que seja
representativo deve conhecer, defender e encaminhar para a discussão, os interesses
e demandas da base que representa, isto é, interesses coletivos (LEAL, 2003). A gestão
colegiada tende a definir uma dinâmica que melhore integração entre os atores, visando um ajuste de interesses tendo como base uma negociação sociotécnica, permitindo
articulação no processo de tomada de decisão (GUIVANT; JACOBI, 2003).
Na medida em que, em vez de discutir sobre mapas prontos, o comitê produza
seus próprios mapas, pode realizar as dimensões educativa (socializar a compreensão
dos mapas técnicos e, por extensão, dos elementos componentes da bacia hidrográfica), democrática (permitir que várias vozes e visões diferentes do território aflorem),
e de negociação, diminuindo as assimetrias e buscando, ao menos, a visibilidade das
potencialidades, dos desafios, dos riscos e possíveis ganhos e perdas para cada um dos
segmentos envolvidos.
Os mapas são instrumentos poderosos visuais que se destacam na comunicação do conhecimento espacial. Idealmente, deveriam ser compreensíveis e interpretados por pessoas de todas as origens, sejam os membros da comunidade, autoridades
governamentais, organizações não- governamentais, pesquisadores ou profissionais.
Saber compor um mapa, neste sentido, empodera os membros do comitê.
O mapeamento participativo é uma modalidade de mapeamento muito utilizada para estudos relacionados com bacia hidrográfica. Esse mapeamento se torna uma
ferramenta metodológica importante para o avanço dos instrumentos de gestão, assim
como na coleta de banco de dados e informações (REZENDE-SILVA, 2012). Segundo
Chambers (2006) o mapeamento participativo tem sido cada vez mais utilizado para
fins, tais como: mapeamento social, de saúde, de mobilidade, de educação, de água e
saneamento, agrário, prevenção de crime, entre outros. Este autor, ao estudar um vasto
conjunto de práticas que recebem o nome de “mapeamento participativo” perceber
que havia grandes variações no que diz respeito às relações entre o agente externo e a
comunidade, as ações e a autoria/propriedade do mapa. Segundo Girardi (2016), a sín-
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tese dos fatores permitiu a Chambers autor elaborar uma tipologia de mapeamentos
participativos, que vai do totalitário ao auto- mobilizador (Quadro 1)
Quadro 1. Níveis de participação com os papéis e atividades dos atores.

Fonte: Chambers (2006, apud Girardi, 2016)

Quando se desenvolve metodologias de mapeamento participativo para fins específicos, como no caso para ações do comitê de bacia hidrográfica, devem ser levados
em considerações o conjunto de implicações que cada modalidade sistematizada por
Chambers.
No que se refere ao tipo de mapa produzido, o mapeamento participativo não
tem em si uma metodologia de produção cartográfica própria, mas se vale de todo
arsenal disponível e adequado à questão em foco, indo desde mapas efêmeros (por
exemplo, desenhados no chão) até Sistemas de Informações Geográficas participativos, sem hierarquia de valor. Ou seja, a depender do tema que está em questão, um
mapa efêmero pode ser mais adequado do que um mapa formal e vice-versa.
O agente externo é quem conduz a produção do mapa participativo até que a
comunidade tenha autonomia de fazê-lo sozinho. Rambaldi et al (2006) qualificam o
público participante em insiders, os moradores, a comunidade, e os outsiders, que não
fazem parte da comunidade, mas ajudam no mapeamento participativo (RAMBALDI
ET AL, 2006). Idealmente, o agente externo ou outsider é um facilitador do processo.
Segundo Roquete (2015), o facilitador precisa estar atento às variáveis tempo (nem
sempre o mapeamento participativo é um processo rápido, o que muitas vezes é incompatível com o tempo de dedicação dos membros às questões do comitê), representatividade (um mapeamento participativo de fato permitirá que muitas vozes ecoem,
mas é preciso que se perceba se, de fato, todas as vozes estão presentes no momento
de produzir o mapa), e capacitação da comunidade nas ferramentas escolhidas para
produzir os mapeamentos.
Estes parâmetros são relevantes na proposição metodológica para mapeamento
participativo na bacia do rio Guandu, na perspectiva de que a ferramenta irá proporcionar à comunidade uma maior participação na tomada de decisão no comitê, gerando
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sentimento de pertencimento e empoderamento, facilitando a comunicação, e as trocas
de experiências entre os envolvidos.
Nos primeiros encontros com o comitê de bacia do Rio Guandu deve-se refinar a
identificação dos membros da comunidade, fazer levantamento de conflitos e potencialidades, bem como da representatividade e do nível de capacitação para mapeamento
e tempo disponível. Cabe esclarecer que já temos algum conhecimento prévio sobre as
dinâmicas do comitê do Guandu devido à interação com pessoas com experiência com
aquele comitê, que serão aprofundados na interação com os demais membros.
Também serão verificados os meios de comunicação que existem no comitê da
bacia do Rio Guandu e analisadas as práticas desenvolvidas pelo mesmo. A partir destas informações, proporemos, com os membros do comitê, a realização de oficinas para
apresentar e discutir como o mapeamento participativo pode auxiliar nas atividades
atuais e futuras do comitê, de modo a estabelecer e testar uma metodologia de mapeamento.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapeamento participativo promove a participação dos interessados, expressando suas ideias de forma visual e de fácil compreensão, permitindo criar mapas que
apresentam recursos, valores das comunidades, os riscos e percepções, reunir conhecimento local e práticas tradicionais; coletar dados e informar outros métodos de coletas;
avaliar programas e planos existentes; facilitar no processo de tomada de decisão e
educar stakeholders sobre questões e inter-relações de recursos de fora de suas áreas
de interesse (NOAA, 2009).
Espera-se que os resultados e processos do mapeamento despertem, entre os
membros do comitê, maior visibilidade em relação à bacia hidrográfica, seus componentes, suas potencialidades, seus conflitos, a partir dos registros das informações
locais, visando uma efetiva gestão participativa, como previsto na Política Nacional de
Recursos Hídricos.
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PLANO PLURIANUAL E GESTÃO PARTICIPATIVA: O CASO DO PLANO
DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES DO PARANAÍBA-DF E A
PROTEÇÃO DE NASCENTES DO DISTRITO FEDERAL
Gisela Coelho Naves1
Karine Karen Martins Santos Campos1
José Alves Neto1
Daniela Nogueira Soares1
Eixo: Comitês de Bacias Hidrográficas e gestão participativa
1 INTRODUÇÃO
O Distrito Federal abrange o divisor de águas de três grandes regiões
hidrográficas brasileiras, correspondendo ao nascedouro de cursos d’água que
se dispersam em três direções distintas (Figura 1). Por esse motivo, apresenta
naturalmente baixa disponibilidade hídrica, agravada pelo incremento do uso de águas
subterrâneas e pelo uso e ocupação do solo de forma desordenada (CAMPOS, 2004).
A multiplicidade de interesses em torno do uso da água, a complexidade inerente ao
tema e a escassez de recursos orçamentários destinados à implantação de políticas
públicas de recursos hídricos sinalizam a necessidade de aperfeiçoamento da gestão
pública para o enfrentamento desses desafios.
Este artigo em como objetivo geral evidenciar de que maneira o Planejamento
Plurianual pode facilitar a gestão participativa em políticas públicas de recursos
hídricos no Distrito Federal. Especificamente, busca levantar pontos de interação entre
o PPA e a Política Distrital de Recursos Hídricos do (PDRH) sob o ponto de vista legal;
analisar o termo de referência para elaboração do Plano de Bacia dos afluentes do
Paranaíba - DF e sua interface com o PPA, indicando procedimentos que evidenciem
a gestão participativa em suas etapas; identificar possíveis gargalos e apresentar
sugestões.
Optou-se pela investigação do Plano Plurianual por se tratar de um instrumento
previsto na Constituição Federal, atualmente empregado pela Administração Pública,
o qual permite interação com a sociedade em diferentes estágios de seu processo. Por
atender ao princípio da publicidade, corresponde a uma ferramenta de transparência e
acesso a informações relevantes, o que agrega valor ao debate político entre os diversos
atores envolvidos. Por fim, o PPA consiste em um dos requisitos para a execução de
políticas públicas, perante os quais o Estado deve se comprometer com sua efetivação.
Estudar como os planos e as deliberações em Bacias Hidrográficas constam no
PPA permite compreender como esses tópicos são abordados no rol de prioridades e
objetivos no Governo. Verificar de que maneira esse instrumento tem colaborado para
que Estado acolha as solicitações da sociedade permite também identificar eventuais
entraves e sugerir melhorias que colaborem para o efetivo exercício da gestão
participativa.
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Figura 1 – Regiões Hidrográficas e os Estados brasileiros

Fonte: (COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANOÁ, 2019)

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Lei das Águas, Gestão Participativa e Administração Pública
A Lei das Águas estabeleceu, a partir de 1997, uma nova perspectiva ao
enfrentamento dos problemas hídricos no Brasil (CARDOSO JÚNIOR, 2014). Ao
instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), incorporou princípios de
gestão descentralizada e participativa, o que permitiu maior aproximação de múltiplos
atores nos processos decisórios onde então, predominava a temática voltada à geração
de energia elétrica (BRASIL, 1997).
A possibilidade de envolvimento de cidadãos e organizações da sociedade na
formulação de políticas e na gestão pública ocorreu não só no âmbito da gestão de
recursos hídricos, mas em diversos aspectos da Administração Pública após a abertura
democrática (FADUL; VITORIA; CERQUEIRA, 2017). A exemplo dessa transição,
instrumentos de Planejamento e Orçamento Público, tais como o Plano Plurianual,
passaram a incorporar a participação social por meio do conceito de Orçamento
Participativo.
Nesse sentido, a participação social em processos decisórios abrange não só
novos espaços, papéis e funções, mas requer também que os diversos atores envolvidos
na formulação de políticas públicas sejam capacitados e tenham acesso a informações
para tomada de decisões (DINIZ; MARANHÃO, 2011).
A Constituição Federal de 1988 prevê ao cidadão o direito à publicidade dos
atos praticados pela Administração Pública. Conforme dispõe o artigo 5º, inciso
XXXIII, todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral.
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Desde a promulgação da Constituição, há grandes desafios para que a sociedade
conquiste este espaço. Um dos avanços ocorreu com a criação da Lei da transparência,
por meio da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), sendo esse um
dos caminhos para a comunicação e publicação das ações do Estado. É necessário que,
além da publicidade de informações, essas estejam claramente acessíveis ao cidadão.
Ressalta-se que a discussão sobre a participação social no contexto brasileiro
tem alcançado centralidade, não apenas nos meios políticos, mas também acadêmicos.
Muitos autores discutem a participação como forma de ampliação dos direitos dos
cidadãos e de fortalecimento da democracia (FADUL; VITORIA; CERQUEIRA, 2017).
Outros consideram a abertura desse novo espaço de participação direta na
gestão pública – caso do orçamento participativo – como um processo que atribui
legitimidade ao executivo para dispensar o legislativo, aumentando as tensões já
existentes entre os dois poderes. Esses autores destacam que, ainda que nos últimos
anos haja uma crise da democracia representativa em diversos países, em uma
democracia contemporânea, o poder legislativo ainda é onde a vontade da população
deve ser legitimamente consolidada e defendida (FADUL; VITORIA; CERQUEIRA,
2017).
Gestão Participativa e Plano Plurianual
O Plano Plurianual ou PPA, previsto no artigo 165 da Constituição Federal
(BRASIL, 1988) e regulamentado, em âmbito nacional, pelo Decreto nº 2.829, de 29 de
outubro de 1998 (BRASIL, 1998), é um plano aprovado por lei quadrienal, sujeito a
prazos e ritos específicos de tramitação. Tem vigência do segundo ano de um mandato
do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito, até o final do primeiro ano
do mandato seguinte respectivo. Tal plano prevê a atuação do governo durante esse
período, em programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio
prazo.
O PPA declara as escolhas do governo e da sociedade, indica os meios para
a implementação das políticas públicas e orienta taticamente a atuação do governo
federal voltada aos objetivos pretendidos para o período de aplicação. Os eixos e as
diretrizes estratégicas dão o direcionamento central para o desenvolvimento do país, e
se desdobram em programas temáticos de natureza tática, com indicadores, objetivos,
metas e iniciativas voltados às entregas de bens e serviços à sociedade.
Assim, visa estabelecer medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo
Governo em um prazo de quatro anos, compreendendo não só aspectos orçamentários,
mas prioridades que podem ser atendidas por meio de recursos do Tesouro, repasses
de outras esferas de governo, ou mesmo captações internacionais. Para isso, cumpre
o ciclo compreendido pela elaboração, aprovação pelo Poder Legislativo, publicação,
avaliação e prestação de contas.
Enfatizar o PPA como instrumento de gestão participativa conduz ao debate
referente ao papel do Estado na sociedade. Este deve assumir o papel indutor no
sentido de viabilizar maior participação social e evitar assimetrias (SAITO, 2011).
O Plano Plurianual, portanto, é um instrumento de gestão que pode colaborar
para que o órgão crie estratégias para acolher as demandas da sociedade. Ele também
pode ser um modo de dar mais transparência às ações e planejamentos do governo e
um bom canal para dar voz à sociedade quanto às necessidades de políticas públicas.
A Lei orgânica do Distrito Federal dispõe, em seu § 2º do artigo 149, que o Plano
Plurianual (PPA) deverá quantificar financeiramente as diretrizes, objetivos e metas
da administração pública do Distrito Federal, no horizonte de quatro anos.
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Para o quadriênio 2016 - 2019 foi publicada a Lei nº 5.602, de 30 de dezembro de 2015
(DISTRITO FEDERAL, 2015), que dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal
nesse período. Esta Lei traz a contextualização do PPA no DF, algumas características
do território e demandas para a implantação de políticas públicas, além dos objetivos
e metas a serem atingidos.
Para fins de apoio à gestão, ao monitoramento e ao controle social do PPA, o
Poder Executivo deve manter disponível em sítio oficial do governo o texto atualizado
da lei e seus anexos, além de informação organizada sobre a implementação e o
acompanhamento dos programas previstos no PPA. Tais documentos são importantes
ferramentas para que a sociedade se aproprie, acompanhe e monitore o que cada ente
público está planejando e executando para o atingimento das metas propostas.
A referida Lei do PPA-DF destaca que este instrumento nasce de forma
participativa, baseada no Programa de Governo referendado pelas urnas. Ele realiza
e coloca em prática valores democráticos essenciais: transparência, controle social,
responsabilização e governança. Ressalta também que é um documento estratégico e,
nele, pode ser verificada a continuidade e a interrupção de programas,
Formas de participação na elaboração e acompanhamento do Plano Plurianual
Várias são as formas de incentivar a participação social na elaboração e
acompanhamento das ações relacionadas ao PPA. A audiência pública é premissa
para a publicação da Lei. Além da audiência, há alternativas como oficinas, reuniões
livres, Ouvidoria, Ministério Público, plataformas digitais, Conselhos, Comitês de
Bacia Hidrográfica, cujas demandas podem constar no processo de elaboração do
Plano Plurianual no sentido de fundamentar criação de programas e futuras alocações
orçamentárias.
Destacam-se dois exemplos de participação no PPA, a começar pelo Rio
Grande do Sul, sendo o pioneiro, onde reuniram-se 534 pessoas, entre participantes
e autoridades, para o debate do PPA Participativo. Dentre as propostas apresentadas
pela população, realizadas por meio de pronunciamentos públicos e encaminhamentos
por escrito, foram tratadas temáticas como: políticas públicas de desenvolvimento
urbano; programas preventivos à expansão do tráfico de drogas; saneamento básico;
habitação e transporte, dentre outras (FERREIRA FILHO, 2014).
O segundo exemplo é de Santo André - São Paulo, onde, em 2013, a administração
municipal lançou edital e realizou reuniões para consolidar o PPA Participativo: “(...)
ao invés de realizar um PPA elaborado por técnicos, optamos por implementar um
diálogo com a sociedade, democratizando o processo. Melhor dialogar com 10 mil
moradores do que com apenas 21 vereadores” (FERREIRA FILHO, 2014).
Diante de ações como estas, a sociedade pode ganhar voz e alterar as pautas
de política pública a ser implementada na região e ter esse espaço para dialogar seus
anseios. Incentivar a participação da sociedade na construção do PPA é um avanço na
gestão.
Recursos Hídricos e Plano Plurianual no Distrito Federal
No PPA 2016-2019, a Diretriz Estratégica que orientou a elaboração Programa
Temático (PT) Recursos Hídricos foi a “Promoção da segurança hídrica, com
investimentos em infraestrutura e aprimoramento da gestão compartilhada e da
conservação da água”. Desse modo, o Programa busca a promoção da segurança

1697

hídrica com a adoção de medidas em três eixos principais de atuação: infraestrutura,
gestão e conservação (BRASIL, 2018).
As metas e iniciativas encontram-se concentradas no Programa Recursos
Hídricos, que foca na conservação e gestão dos recursos hídricos e na implantação de
infraestrutura hídrica com objetivo de promover a disponibilidade de água para usos
múltiplos por meio da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de
seus instrumentos.
No caso do DF, a Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001, rege em seu art. 43, inciso
V, que compete à Secretaria Executiva do Conselho de Recursos Hídricos elaborar
seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-la à
aprovação do Conselho de Recursos Hídricos. Quanto às atribuições das Agências de
Bacia, compete no âmbito de sua área de atuação elaborar sua proposta orçamentária e
submetê-la à apreciação do respectivo ou dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica
(DISTRITO FEDERAL, 2001).
Dentre os objetivos específicos propostos no PPA/DF, está o de promover a
cultura do cuidado com a água, o aperfeiçoamento do marco normativo e institucional e
garantir a oferta de água em quantidade e qualidade para a população e os ecossistemas
naturais, a conservação e a recuperação das áreas de recarga de aquífero, nascentes e
matas ciliares e áreas de proteção de mananciais.
Dentre as metas propostas (2016-2019), destaca-se a de número 4: Fortalecer a
gestão democrática e sustentável das águas vinculada a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente.
Na temática de proteção de nascentes, no Distrito Federal conta com o
Programa Adote uma Nascente (PAN) que foi criado em 2001 e tem como finalidade
identificar, incentivar e apoiar a adoção de medidas de preservação e recuperação de
nascentes existentes no Distrito Federal. Existem hoje cadastradas e mapeadas mais de
300 nascentes (Figura 2), sendo que 170 delas receberam algum tipo de colaboração (
BRASÍLIA AMBIENTAL, 2017), seja por meio de mudas, cercamento, placas educativas.
Este programa é uma das portas de comunicação da sociedade com o órgão ambiental,
uma vez que a participação se dá voluntariamente.
Figura 2 - Nascentes mapeadas no Distrito Federal

Fonte: elaboração própria, dados extraídos do GeoPortal-DF (DISTRITO FEDERAL, 2019a)
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A atuação da sociedade é importante do ponto de vista da participação na
gestão dos recursos hídricos, sendo este um dos fundamentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos instituída pela Lei 9.433 (BRASIL, 1997), no que tange à gestão dos
recursos hídricos descentralizada e conta com a participação do Poder Público, dos
usuários e das comunidades.
Em 2018, algumas ações foram realizadas pela equipe do Programa: palestras
de divulgação; Participação no 8º Fórum Mundial da Água; Realização de Workshop
com ênfase na gestão participativa visando a proteção dos recursos hídricos. Nesse
mesmo ano foi criado um Grupo de Trabalho, responsável por definir a normatização
do Programa por meio de Instrução Normativa. Como forma de abarcar as
contribuições da comunidade, durante o Workshop foram recebida as contribuições
dos participantes e posteriormente ao evento houve a divulgação no sítio eletrônico
para que a comunidade tivesse oportunidade de participar desta construção. Esta
iniciativa aconteceu no intuito de fortalecer o diálogo do Programa com a sociedade.
Como compromisso para os próximos anos, 2019 - 2022, há o plano de ação e de
metas. Dentre as ações, consta a de incentivar a adoção de medidas de preservação de
nascentes no âmbito do Distrito Federal, estimulando a participação da sociedade civil
e integrar as ações governamentais na gestão dos recursos hídricos, sendo este escopo
destinado ao órgão ambiental, Brasília Ambiental, coordenador do Programa Adote
uma Nascente, conforme Decreto Distrital nº 32.045/2010 (DISTRITO FEDERAL,
2010).
O PAN é um exemplo de que, para funcionar, depende muito mais do
colaborador e de seu apoio, que é voluntário, do que do próprio órgão, por conta
de falta de recurso e planejamento para executar as ações do Programa. Por isso a
importância de constar no PPA, a fim de que haja previsão orçamentária destinada às
ações de proteção e conservação de nascentes.
A gestão participativa tem a finalidade de reunir pessoas em uma mútua
cooperação, segundo (LEITE, 2000) para almejar os objetivos da organização e atender
às necessidades humanas, sejam elas individuais ou coletivas. Nesse sentido, é
necessário o fortalecimento da participação social nos projetos e programas existentes
que visem a preservação e a proteção dos recursos hídricos, de conscientização e
educação ambiental, uma vez que a água é um bem essencial e escasso.
A política de recursos hídricos do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 2.725, de
13 de junho de 2001 (DISTRITO FEDERAL, 2001) tem como um dos seus fundamentos
informar continuamente a comunidade acerca da situação quantitativa e qualitativa
dos recursos hídricos, bem como promover a educação ambiental e a conscientização
sobre a importância da preservação, da conservação e do uso racional da água.
Plano de Bacia dos afluentes do rio Paranaíba - DF
De forma geral, os recursos previstos para implementação dos programas do
Plano de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos Hídricos Superficiais
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (PRH-Paranaíba) podem ser provenientes
de várias fontes (PRH PARANAÍBA DF, 2019), sendo mais recorrentes os recursos
originários da União, dos Estados e do Distrito Federal.
O Plano de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Paranaíba – DF encontra-se
em elaboração. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito
Federal (Adasa) contratou a elaboração do plano que integra a Região Hidrográfica do
Paraná, iniciando-se os trabalhos em 2018. A área de abrangência corresponde à Bacia
Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal (PRH Paranaíba DF)
que contempla as bacias dos rios Paranoá, Descoberto, São Bartolomeu, Corumbá e São
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Marcos, correspondendo a aproximadamente 67% do território. No Distrito Federal há
mais duas bacias, a dos afluentes do rio Maranhão e dos afluentes do rio Preto.
O Plano avaliará a situação atual e futura da bacia e indicará ações e investimentos
necessários para garantir a quantidade e qualidade de suas águas para os próximos
vinte anos. Para implementar o Programa de Efetivação é importante a integração
entre as políticas de recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, gestão territorial,
além da participação dos usuários e gestores locais.
Já o PRH-Paranaíba federal realizou um estudo minucioso sobre as fontes de
recursos previstas nos PPAs da União, do Distrito Federal e dos Estados de Goiás,
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Parte dos recursos corresponde a obras licitadas e
em andamento voltadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento
de resíduos sólidos urbanos.
No Distrito Federal, foram informados pela CAESB investimentos para
implantação de sistemas de abastecimento de água, dentre eles, os Sistemas de
Abastecimento de Água de Corumbá IV e do Bananal, e de ampliações nos sistemas
de esgoto sanitário, totalizando R$715,25 milhões. Outro investimento, o Programa de
Gestão de Águas e Drenagem urbana do DF (Águas DF), da ordem de R$ 200 milhões,
com recursos oriundos do Governo do Distrito Federal e da CAF – Corporação Andina
de Fomento para serem aplicados na reestruturação do sistema de drenagem de
água da chuva do plano piloto e de Taguatinga, assim como na recuperação de áreas
degradadas no DF.
Isso posto, verifica-se que, embora constem ações voltadas a recursos hídricos
no Plano Plurianual, viabilizando, assim, o lastro orçamentário fundamental à sua
implantação, é necessário aperfeiçoar processos para que conste no PPA as metas
estabelecidas no plano de bacia, refletindo a participação social exercida nesse contexto
– ainda que de forma a ser aprimorada.
Integração de políticas públicas de recursos hídricos por meio do PPA
A efetividade na implantação de políticas públicas voltadas à preservação de
recursos hídricos, em especial as nascentes, depende, em parte, da ação integrada
com as demais políticas, como a de uso e ocupação do solo, saneamento e meio
ambiente. Tal integração, no Distrito Federal, é orientada pelo Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE) e potencializada pelo processo de Licenciamento Ambiental.
Verificar se a integração reflete-se no Plano Plurianual é um meio de avaliar em que
medida as demandas provenientes da participação social constam como prioridade
governamental e, sobretudo, se constam de maneira propícia à sua efetivação.
O ZEE, regido por meio da Lei Distrital nº 6.269/2019 (DISTRITO FEDERAL,
2019b), corresponde a um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial
e suas diretrizes orientarão as políticas públicas distritais voltadas ao desenvolvimento
socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população
(DISTRITO FEDERAL, 2019b). Tem como objetivo estimular atividades produtivas
pouco intensivas no uso da água e pouco poluidoras; integrar políticas de meio
ambiente, de recursos hídricos, de desenvolvimento econômico e social, de habitação,
de mobilidade, de saneamento, etc.; promover ações de gestão e manejo para estabilizar
ou elevar os níveis de água nos aquíferos e melhorar qualidade e quantidade de águas
superficiais, reconhecendo seus usos múltiplos.
Outra característica do ZEE é que este organiza o Distrito Federal em Zonas
Ecológico-Econômicas com características ambientais, sociais e econômicas próprias,
definidas a partir das unidades hidrográficas, dos corredores ecológicos, dos riscos
ambientais e das dinâmicas sociais e econômicas a elas inerentes. Em algumas
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subdivisões encontra-se a promoção de proteção de nascentes, como é o exemplo da
Diretriz específica (SZSE 7), que determina a implantação de programa de proteção
ambiental com vistas à garantia da integridade ecológica das áreas de nascentes dos
Córregos do Mato Seco e do Cedro.
O licenciamento ambiental, instrumento presente na Política de Meio Ambiente,
Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), é outra ferramenta importante para integrar as
políticas, onde a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de
prévio licenciamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental, o licenciamento
e os espaços territoriais protegidos são instrumentos que têm um impacto direto na
conformação do uso e ocupação do solo, bem como impõem restrições a essa ocupação
de forma a proteger o ambiente de usos não conformes com a sua vulnerabilidade ou
potenciais riscos.
Já a política de Saneamento Ambiental, ressalta o que dispõe o Decreto nº
7217/2010, no qual determina que suas as ações devem ser compatíveis com os planos
de recursos hídricos.
Diante de todos os desafios de integração entre as políticas, faz-se necessário que
os órgãos que compõem o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito
Federal criem meios para também dialogar quanto ao planejamento e execução do
PPA, para que as ações possam também ser integradas visando a proteção, qualidade
e quantidade das águas do Distrito Federal.
Consta no PPA-DF 2016-2019 que a gestão ambiental e a gestão de resíduos
sólidos destacam-se como importantes vetores das atividades a serem implementadas
na proteção dos recursos hídricos do DF – quer seja na urbanização, quer seja no
fechamento do lixão do jóquei – e apoio ao plano de gestão de resíduos sólidos do DF.
Quanto aos critérios de uso e ocupação do solo, atualmente encontra-se em
revisão o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. O PDOT é o
instrumento básico da política urbana e da orientação dos agentes públicos e privados
que atuam no DF. A participação da sociedade, por meio de movimentos sociais e
demais órgãos do governo é importante para que as decisões e ações sejam realizadas
democraticamente.
O movimento social traz para o processo, além da democratização e publicização
do Estado, a necessidade do controle social, em cinco dimensões: formulação,
deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento das políticas públicas
(MORONI, 2005)
Especificamente em atenção à participação no processo de elaboração do novo
PDOT, é disposto em seu sítio eletrônico que a participação efetiva exige a construção
de uma rede capaz de conectar os principais atores da sociedade civil organizada,
órgãos do Governo Distrital e órgãos externos ao Governo local como, articulados
em todas as etapas de elaboração do novo PDOT, trazendo para o centro do debate a
cidade como um bem comum (DISTRITO FEDERAL, 2019c).
O incentivo à participação tem gerado possibilidades para uma efetiva
democratização nos procedimentos de gestão dos assuntos públicos. A participação
se torna um meio fundamental de institucionalizar relações mais diretas e flexíveis e
transparentes que reconheçam os direitos dos cidadãos, assim como de reforçar laços de
solidariedade num contexto de pressão social e polarização política na direção de uma
cidadania ativa que disponha dos instrumentos para o questionamento permanente
da ordem estabelecida (JACOBI, 2006).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo evidenciou a participação social na gestão de recursos
hídricos do Distrito Federal. Foram identificados aspectos de sua integração com
o Plano Plurianual (PPA), sinalizando que esse instrumento apresenta potencial
articulador entre reivindicações da sociedade e o atendimento dessas reivindicações
pelo Estado no contexto da gestão de recursos hídricos. Constataram-se convergências
entre a gestão participativa, a gestão de recursos hídricos e o PPA em relação ao Plano
de Bacia Hidrográfica dos afluentes do Rio Paranaíba, o programa de proteção de
nascentes e outras políticas como a de meio ambiente a de uso e ocupação do solo.
No entanto, pesquisas nas principais bases de dados brasileiras para acesso a
artigos científicos evidenciam a escassez de estudos acadêmicos que vinculem a gestão
de recursos hídricos aos instrumentos de Planejamento e Orçamento Público, como o
PPA, indicando que a temática abordada neste trabalho tem sido pouco explorada nos
últimos dez anos.
O incentivo a novos estudos a esse respeito permite maior compreensão do PPA
como articulador não só entre a gestão participativa e a gestão de recursos hídricos,
mas entre a Administração Pública e os novos modelos de gestão.
O aperfeiçoamento do processo que envolve o ciclo do PPA, capacitando comunidade
e gestores públicos a trabalharem de forma conjunta, sem perder de vista a necessária
integração de políticas públicas de recursos hídricos no âmbito do Poder Executivo,
consiste em um tema a ser estudado em maior profundidade quanto à execução de
políticas públicas que incluam demandas geradas de modo participativo.
Por fim, esse aperfeiçoamento aponta para melhorias diretas e indiretas
na implementação de ações voltadas à disponibilidade de água em quantidade e
qualidade no território, visto que a inclusão dos respectivos programas no PPA é um
requisito para a disponibilidade orçamentária e implica comprometimento dos órgãos
responsáveis em sua execução. Além disso, promove maior transparência decorrente
da obrigatoriedade quanto à publicação dos planos e ações governamentais; maior
controle, tanto dos órgãos fiscalizadores, quanto da população; alinhamento aos
parâmetros de boa governança em cenário internacional reconhecidos pela ONU, o
que indica maior confiabilidade perante organismos internacionais; e, por fim, maior
perspectiva de captação de recursos para investimentos.
AGRADECIMENTOS
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, agradeço
também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua, Projeto CAPES/ANA AUXPE Nº.
2717/2015, pelo apoio técnico científico aportado até o momento.
4 REFERENCIAS

BRAGA, B. P. F. et al. Pacto federativo e gestão de águas. Estudos Avançados, v. 22, n.
63, p. 17–42, 2008.

1702

BRASIL. Presidência da República. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente.Diário Oficial da União, 1981. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 15 jul. 2019
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.Diário Oficial da União, 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em:
15 jul. 2019
BRASIL. Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos.Diário Oficial da União, , 1997. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/
imprensa/core/consulta.action>
BRASIL. Presidência da República. Decreto no 2.829, de 29 de outubro de 1998.
Estabelece normas para a elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos
da UniãoDiário Oficial da União, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/D2829.htm>. Acesso em: 15 jul. 2019
BRASIL. Presidência da República. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o
acesso a informações.Diário Oficial da União, 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.
Acesso em: 15 jul. 2019
BRASIL. Agência Nacional de Águas. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio
Paranaíba: Resumo executivo - 2013. Brasília: [s.n.].
BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Ação
Exploratória - Enfrentamento de situações de escassez hídrica: Obras estruturantes
para ampliação de oferta de água nos grandes centros populacionais. Brasília: [s.n.].
Disponível em:
<https://auditoria.cgu.gov.br/download/10709.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019.
CAMPOS, J. E. G. Hidrogeologia do Distrito Federal: Bases para a Gestão dos Recursos
Hídricos Subterrâneos. Revista Brasileira de Geociências, v. 34, n. 1, p. 41–48, 5 out.
2004.
CARDOSO JÚNIOR, J. C. Política e Planejamento no Brasil: balanço histórico e
propostas ao Plano Plurianual 2016-2019. 2014.
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANOÁ. Mapas. Disponível em:
<http://www.cbhparanoa.df.gov.br/mapas.asp>. Acesso em: 15 jul. 2019.
DINIZ, N. S. DE M.; MARANHÃO, R. R. Educação ambiental, participação e Gestão das
Águas. In: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (Ed.). . Política de Águas e Educação
Ambiental: processos dialógicos e formativos em planejamento e gestão de recursos
hídricos. 2. ed. Brasília: MMA, 2011. p. 73–78.
DISTRITO FEDERAL. Lei 2.725 de 13 de junho de 2001. Institui a Política de
Recursos Hídricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do
Distrito Federal. Disponível em: <https://www.tc.df.gov.br/SINJ/Norma/50682/
Lei_2725_13_06_2001.html>. Acesso em: 15 jul. 2019.

1703

DISTRITO FEDERAL. Decreto no 32.045, de 10 de agosto de 2010. Institui o Programa
Adote uma Nascente, no âmbito do Distrito Federal.Diário Oficial do Distrito
Federal, 2010. Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/SINJ//Diario/23518f78c46b-3fc9-85f5-159c4c4b0978/d1c7a894.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2019
DISTRITO FEDERAL. Lei no 5.602, de 30 de dezembro de 2015. Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2016-2019BrasíliaDiário Oficial
[do] Distrito Federal, , 2015. Disponível em: <http://www.buriti.df.gov.br/ftp/
diariooficial/2015/12_Dezembro/DODF No 250 de 31-12-2015 SUPLEMENTO B/
SUPLEMENTO B.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2019
DISTRITO FEDERAL. GeoPortal - DF. Disponível em: <https://www.geoportal.
seduh.df.gov.br/mapa/#>. Acesso em: 15 jul. 2019a.
DISTRITO FEDERAL. Lei no 6.269 de 29 de janeiro de 2019. Institui o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF.Diário Oficial do Distrito Federal,
2019b. Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/912a61dfc1134ffebb69
1aa3e864673e/Lei_6269_29_01_2019.html>. Acesso em: 15 jul. 2019
DISTRITO FEDERAL. PDOT: Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Disponível
em: <http://www.pdot.seduh.df.gov.br/>. Acesso em: 15 jul. 2019c.
FADUL, E.; VITORIA, F. T.; CERQUEIRA, L. S. A governança participativa na gstão de
recursos hídricos no Brasil: uma análise da realidade do Estado da Bahia. SINERGIA
- Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, v. 21, n.
1, p. 79–90, 23 out. 2017.
FERREIRA FILHO, W. R. A Importância do Plano Plurianual Participativo na Gestão
Pública. Revista Controle, v. 12, n. 2, p. 147–164, 2014.
BRASÍLIA AMBIENTAL. Programa Adote uma Nascente. Disponível em: <http://
www.ibram.df.gov.br/programa-adote-uma-nascente/>. Acesso em: 15 jul. 2019.
JACOBI, P. R. Gestão Participativa das Águas, 2006.
LEITE, F. T. LEITE, F. T. (org). Por uma teoria da gestão participativa. Novo
paradigma de administração para o século XXI.FortalezaUnifor, , 2000. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S19849230200900020000400023&lng=pt>. Acesso em: 15 jul. 2019
MORONI, J. A. Participamos, e daí?Observatório doa Cidadania, , 2005.
PRH PARANAÍBA DF. Relatórios. Disponível em: <https://www.cbhparanaibadf.
org/relatórios>. Acesso em: 15 jul. 2019.
SAITO, C. H. As mútuas interfaces entre projetos e ações de educação ambiental e de
gestão de recursos hídricos: subsídios para políticas de estado. Ambiente & Sociedade,
v. 14, n. 1, p. 213–227, jun. 2011.

1704

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA A GESTÃO DE
CONFLITOS PELO O USO DA ÁGUA
Nataluzo da Silva Balbino1
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Daniela Nogueira Soares3
Eixo: Comitê de Bacias Hidrográficas e Gestão Participativa.
1 INTRODUÇÃO

Os conflitos socioambientais decorrem de disputas em relação ao uso dos
recursos naturais. O aumento de diversas atividades pelo uso da água contribui
para o aumento da poluição e da escassez hídrica, gerando e agravando os conflitos
relativos ao uso da água (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016). A Fundação
Futuro Latino-Americano (FFLA) define o conflito socioambiental como um processo
de interação coletiva caracterizado por uma dinâmica de oposição e controvérsia entre
grupos de interesses, resultante de suas incompatibilidades, reais ou percebidas, em
torno do controle, uso ou acesso ao ambiente e seus recursos (DUMAS & LUNA, 2008).
ACSERALD (2004), por sua vez, enfatiza que o uso dos recursos naturais é
sujeito a conflitos entre distintos projetos de interesse social. Dessa forma, o autor
afirma que a questão ambiental é intrinsecamente conflituosa, embora nem sempre
seja reconhecida como deveria. Os conflitos socioambientais não se diferenciam dos
demais conflitos, eles envolvem disputas em torno das relações entre os recursos
naturais e os seus usos.
A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional dos Recursos
Hídricos, segundo a Lei 9.433/97 (Lei das Águas). A referida Lei enfatiza a prática de
planejamento do uso e conservação dos recursos hídricos, determinando a elaboração
de planos de bacia hidrográfica e de um plano nacional que os consolide. A legislação
propõe uma política participativa e um processo decisório aberto aos diferentes atores
sociais vinculados ao uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão
das atribuições do Estado, e o papel de protagonismo dos próprios usuários da água
(GUIVANT & JACOBI, 2003).
A participação social configura-se como um conjunto de práticas dos movimentos
organizados, das entidades civis ou simplesmente de cidadãos, mobilizados através
de fóruns e de espaços públicos múltiplos e diferenciados, nos quais direitos e
demandas coletivas são apresentados como questões a serem incluídas na agenda
pública. Os movimentos sociais organizados, apesar dos argumentos em torno da
sua fragmentação, dispersão e fragilidade, colocaram na agenda da democratização a
necessidade de garantir direitos sociais básicos como parte componente da conquista
1
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de cidadania. A constituição de cidadãos consubstancia-se a partir da mudança
das práticas sociais existentes e a sua substituição por novas formas de referências,
que têm na participação um componente essencial. Isto ocorre na medida em que o
impacto dessas práticas na constituição de uma arena societária em expansão permite,
aos sujeitos sociais ativos, perceber que a multiplicação de práticas democratizantes
pode gerar mudanças nas suas vidas cotidianas (JACOBI & BARBI, 2007).
A Educação Ambiental (EA) vem dialogar e contribuir com a gestão dos recursos
hídricos na perspectivas central da construção e problematização de conhecimentos.
A EA crítica pode ser concebida como um processo político de apropriação crítica e
reflexões de conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos que têm como objetivo
a construção de uma sociedade sustentável do ponto de vista ambiental e social. O
processo de uma EA crítica, transformadora e emancipatória, e de uma perspectiva
adaptadora, parte de uma análise das relações sociais dos sujeitos com o ambiente
em que vivem e que são determinados pelas formas históricas da organização das
sociedades, cuja marca tem sido a desigualdade social (TOZONI-REIS, 2005).
Educação Ambiental crítica é um vocábulo composto por um substantivo
e um adjetivo, que envolvem, respectivamente, o campo da Educação e o campo
Ambiental. Enquanto o substantivo Educação confere a essência do vocábulo Educação
Ambiental, definindo os próprios fazeres pedagógicos necessários a esta prática
educativa, o adjetivo Ambiental anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, o
enquadramento motivador da ação pedagógica (BRASIL, 2004).
A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 que instituiu a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), deixa claro que se entende por educação ambiental, os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à igualdade social, preza pela qualidade de
vida e pela a sustentabilidade dos recursos naturais.
Em relação aos objetivos da PNEA, destaca-se o incentivo à participação
individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável
do exercício da cidadania.
Diante de tais conceitos, percebe-se que a EA é o nome que historicamente
se convencionou dar às práticas educativas relacionadas à questão ambiental. Ela
designa uma qualidade especial que define uma classe de características que, juntas,
permitem o reconhecimento de sua identidade, diante de uma Educação que antes não
era ambiental (BRASIL, 2004).
Assim, a EA surgiu como uma política pública no Brasil com o estabelecimento
da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA (Lei nº 6.938, de 1981), no contexto da
Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi (1977), que destacou
o processo educativo como dinâmico, integrativo, permanente e transformador,
justamente porque possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades de forma
participativa (BRASIL, 2014).
Acrescenta-se ainda que, a EA, a partir da noção de Campo Social, é composta
por uma variedade de atores e instituições sociais que corroboram um núcleo de valores
e normas comuns. Entretanto, tais atores também se diferenciam em suas concepções
sobre a questão ambiental e nas propostas políticas, pedagógicas e epistemológicas
que defendem para abordar os problemas ambientais. Esses diferentes grupos sociais
disputam a hegemonia do campo e a possibilidade de orientá-lo de acordo com sua
interpretação da realidade e seus interesses que oscilam entre tendências à conservação
ou à transformação das relações sociais e das relações que a sociedade mantém com o
seu ambiente (LAYRARGUES & COSTA LIMA, 2014).

1706

A Educação Ambiental crítica propõe fundamentos políticos, sociais, ações
políticas, ações participativas, em especial, a necessidade de superar um modelo de
ciência fundada na separação entre o saber cientifico e o saber popular. As práticas
inovadoras de pesquisa em educação ambiental têm a importância de contribuir para
a construção de instrumentos de produção e apropriação social e democrática dos
conhecimentos na construção de uma sociedade mais justa ambientalmente.
Diante desse contexto, a EA crítica é um instrumento que contribui para
a gestão participativa dos recursos hídricos. Ela proporciona o engajamento e o
empoderamento dos atores envolvidos no processo de gestão das águas. O processo
educativo-ambiental favorece a troca de um conjunto de saberes ambientais construídos
e assimilados, e promove a reflexão crítica sobre a realidade em questão. Isso habilita
os atores envolvidos nos movimentos participativos nas mais variadas instâncias de
discussão e também nos processos de tomada de decisão.
A Educação Ambiental crítica tem a capacidade de promover ações educativas,
capazes de impulsionar o debate e a participação das comunidades na gestão das
águas. Essa ferramenta educativa contribui diretamente com a implementação dos
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos nos Comitês de Bacias. Ela
vem qualificar, articular e incentivar as trocas de saberes entre os entes envolvidos. A
gestão das águas requer mediação de conflitos pelo uso da água. A Educação Ambiental
crítica contribui para a discussão e definição de acordos, buscando sempre os meios de
avançar no planejamento com a produção de conhecimentos e promove a igualdade
social nas tomadas de decisões.
2 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO
ISNTRUMENTO PARA GESTÃO DE CONFLITOS SOBRE USO DA ÁGUA
A água e a crescente preocupação em relação à crise mundial chama a atenção
para discussões governamentais e debates na sociedade civil para a necessidade urgente
de soluções para o risco da escassez. O aumento exponencial da demanda pela água,
a poluição, a contaminação ambiental, as mudanças climáticas e as catástrofes, podem
acarretar diversos conflitos pelo acesso e pelo uso da água (GOMES & LOUREIRO,
2012).
Os movimentos sociais e ambientais e a sua preocupação com a resiliência
dos recursos naturais reivindicam uma maior regulação estatal sobre o ambiente por
meio de sistema legislativo e de normatização. CAMDESSUS, (2005) ex-diretor do
Fundo Monetário Internacional (FMI), ressalta que a água, desigualmente distribuída
e muitas vezes mal utilizada, acarretará em um estresse hídrico em alguns decênios.
Nesse viés, inúmeros estudiosos e ativistas ambientais corroboram para denunciar
como os recursos naturais são mal geridos.
A proposta da EA crítica pode ser uma ferramenta de gestão dos recursos
hídricos. Ela promove o processo de gestão, de articulação, de sensibilização da
população para a mudança de cultura pelo uso da água. A Educação Ambiental crítica
deve ser centrada na transmissão de conhecimentos, como um processo político de
apropriação críticas e reflexões de conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos
que têm como objetivo a construção de uma sociedade sustentável do ponto de vista
ambiental e social.
Atualmente, a utilização da água está associada exclusivamente à mercantilização
e não há um senso comum na sociedade sob o ponto de vista da água como um bem
da coletividade. O nosso sistema administrativo adota a política de exploração dos
recursos naturais como um bem de arrecadação do Estado. Por outro lado, movimentos
sociais e ambientais defendem a água como um direito à vida e à saúde, sendo um bem
público (GOMES & LOUREIRO, 2012).
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O Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) menciona que um
ambiente equilibrado e saudável é um direito fundamental. A doutrina civilista atrelase à concepção privada da gestão das águas, fundamentada no Código Civil de 1916 e
no Código das Águas de 1934, na qual é admitida a existência de águas particulares. Já
a CF/1988 altera esse entendimento, definindo as águas como um bem de uso comum,
sendo esta a interpretação predominante atual (DI PIETRO, 2005).
A CF/1988 legisla que a água deve ser utilizada livremente sem necessidade de
prévia autorização pela Administração. Já a Lei nº 9433/1997 traz um entendimento
divergente, ao dispor sobre a outorga prévia para o uso de recursos hídricos, à exceção
apenas para volumes insignificantes. Alguns autores defendem a superação da
dicotomia existente no direito positivo brasileiro, e se expressam na classificação dos
bens públicos ou privados como, por exemplo, uma classificação da água como bem
ambiental (SILVA, 2000).
A indefinição é tamanha que alguns autores preferem ignorar a natureza jurídica
da água e destacar apenas a importância do regime jurídico aplicado à gestão das águas.
Estabelecer a natureza jurídica da água, no marco legal de 1988, como bem público,
privado ou difuso ambiental, requer análise das relações históricas e sociais entre os
homens nas quais o Direito é apenas uma das suas múltiplas dimensões. O legislador
definiu uso das águas como um bem comum: dignidade humana, ambiental e a vida em
inalienável (Art° 225 da CF 88). Nos princípios pelo uso da água, a Constituição explicita
como decorre o uso prioritário da água, quanto à indisponibilidade, participação dos
usuários, a sociedade acompanha as decisões, democracia participativa, paridade
entre entes do conselho, informação, e que sem a informação e sem publicidade não
existe participação (DI PIETRO, 2005)
Diante desse cenário legal e administrativo, os desafios para a implementação
da Política Nacional de Recursos Hídricos vão além das diretrizes da lei. A Lei das
Águas orienta que a gestão dos recursos hídricos seja integrada e participativa. As
decisões devem ser tomadas na instância colegiada do comitê de bacias. Entretanto, o
plano de bacia é um instrumento técnico e não atende as especificidades regionais, às
diversidade fisiográfica, hidrográfica, geomorfológica, hidrológica, socioeconômica,
nem às especificidades das populações e dos usos de cada região (CARVALHO &
TEIXEIRA, 2000; DAGNINO, 2002).
A gestão da água requer desafios à participação e ao engajamento social dos
entes envolvidos. É fundamental a participação para construção de um arcabouço
normativo administrativo com o objetivo de legitimar os interesses dos usuários
de uma forma compartilhada e benéfica à coletividade. Essas discussões e decisões
estabelecem uma política de gestão compartilhada dos recursos hídricos permitindo
contemplar seus usos múltiplos. Entretanto, as decisões nem sempre atendem aos
interesses sociais. Em muitos casos, as decisões tomadas nos comitês de bacias são
tendenciosas, atendendo aos agentes com maior poder de influência. Interesses de
grupos minoritários e detentores de poder econômico e político sobressaem em relação
às necessidades dos demais grupos, prejudicando os interesses sociais e políticos,
aflorando os conflitos sociais sobre o uso dos recursos naturais. Assim, estas relações
de poder podem comprometer a gestão dos recursos de uma unidade hídrica sem
considerar as necessidades da população (MACHADO, 2003).
Dessa forma, a participação social contribui para dimensionar e fortalecer o
significado democrático da gestão hídrica, considerando o arranjo institucional (o
Sistema de Gerenciamento) e os mecanismos gerenciais (instrumentos de gestão) como
meios para se promover o alcance de objetivos e finalidades comprometidos com a
melhora da qualidade de vida nos territórios (JUNIOR, 2014).
A partir dessas questões, é possível afirmar que a EA é um instrumento de
gestão por sua capacidade de intervir no processo de construção social da realidade,
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portanto para a gestão participativa dos recursos hídricos, que pretenda superar os
problemas ambientais é pertinente uma EA crítica.
A EA crítica teoria sobre as raízes das desigualdades sociais e dos desequilíbrios
nas relações entre sociedade e natureza. Ela pontua que os problemas ambientais
são decorrentes dos conflitos entre interesses privados e coletivos, mediados por
relações desiguais de poder que estruturam a sociedade contemporânea. Esse campo
do conhecimento tem como proposta inovadora à sociedade para despertar o senso
crítico, a cidadania, o empoderamento social para reivindicar seus direitos que estão
garantidos na CF/1988. Desse modo, ela é fundamentada em um posicionamento
crítico e vista como essencial ao uso sustentável das águas.
Dentro do contexto de gestão dos conflitos pelo uso da água, a educação
ambiental é uma ferramenta fundamental. Ela fomenta e estimula a participação ativa
dos atores envolvidos no processo de gestão dos recursos hídricos. Os conhecimentos
advindos da educação ambiental contribuem e se fazem necessários nos comitês de
bacias hídricas. Assim a educação ambiental reforça as discussões na perspectivas de
deliberação pública. Esta se concretizará principalmente pela presença crescente de
uma pluralidade de atores. Eles terão seu potencial de participação ativo e podem
intervir consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de interesse público.
Dessa forma, este público legitima e consolida propostas de gestão baseada na garantia
do acesso à informação, e na sedimentação de canais abertos para a participação social,
requisitos básicos para a institucionalização do controle social (JACOBI, 2006).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do estudo se deu através de referencial teórico. Este artigo
foi de natureza descritiva e analítica, fundamentou-se na interpretação e análise das
concepções de autores que permeiam os campos dos conhecimentos da participação
social, nos aspectos legislativos e da abordagem teórica da Educação Ambiental crítica,
caracterizando a técnica de análise de conteúdo. A análise dos artigos mostrou como a
Educação Ambiental crítica pode contribuir com a gestão dos recursos hídricos. Durante
essa análise, foram consultadas referências com abordagem educativas relacionadas
ao engajamento social e sua participação efetiva no processo de gestão dos recursos
naturais. A educação ambiental abrange concepções pedagógicas na perspectiva da
inter, multi e transdisciplinaridade. As abordagens articuladas da Educação Ambiental
críticas sobre as questões ambientais locais, atuam como estratégias de gestão
participativa. Verificou-se que educação ambiental e o meio ambiente são campos
do conhecimento que devem ser trabalhados em ações em prol da coletividade para
atenuar os conflitos socioambientais ocasionados pelo uso da água.
No decorrer desse artigo evidenciou-se que a EA crítica pode ser um
instrumento capaz de fortalecer a participação social dos atores envolvidos na gestão
das águas. A análise discorre através do empoderamento dos atores sociais em relação
ao conhecimento dos recursos hídricos. Atenuando aos usuários sobre a sensibilização
quanto ao uso da água, bem como demonstrar a eles a importância de uma visão crítica
em relação a essa questão, possibilita que haja uma maior participação política ativa
nos mais variados espaços colegiados.
Mediante essa proposta educativa, a Educação Ambiental demostra como
pode contribuir com envolvimento e engajamento social de fato. É possível trabalhar
a gestão integrada e compartilhada dos recursos naturais. Ser apenas um membro
passivo, apenas acatar decisões, não é indicativo de participação efetiva. Deve-se
estimular a contestação, os questionamentos e as contradições por parte dos atores
sociais. Essas discussões são fundamentais para analisar as causas dos conflitos, e as
possíveis soluções, e a EA é parte fundamental para estimular trocas de conhecimentos
e o empoderamento social na gestão hídrica em situações de conflitos.
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ARRANJO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE GESTÃO DAS ÁGUAS NO ESTADO
DE RONDÔNIA
Tathyana Rodrigues Leal Rocha1
Nubia Deborah Araújo Caramello2

Eixo: Comitês de Bacias Hidrográficas e gestão participativa
1 INTRODUÇÃO
Historicamente no Brasil, os grandes investimentos no setor hídrico estavam
voltados para a instalação de hidroelétricas (Tucci, 2004). Desde a primeira década do
século 20 até o advento do Código das Águas publicado em 1934, não havia nenhuma legislação que tratasse do uso e proteção dos recursos hídricos. Araújo e Barbosa
(2008) asseveram que num período inicial, pouco se debatia sobre a questão ambiental,
o Poder Público e a legislação pátria seguiam uma orientação de exploração econômica
da água, sem mensurarem-se os danos ecológicos e o grau de poluição hídrica. A partir
do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 iniciou-se a regulamentação e logo após,
com a ocorrência de inúmeros conflitos hídricos e consequente necessidade de considerar os usos múltiplos da água, ocorreu uma evolução que perpassou pela instituição
da Constituição Federal de 1988 e pela instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos por meio da Lei 9.433/1997. Esta Lei Federal de recursos hídricos inseriu o viés
da descentralização e da participação social ao permitir que as instâncias denominadas
conselhos de recursos hídricos e comitês de bacia hidrográfica pudessem também influenciar na tomada de decisão na gestão de recursos hídricos.
Com o advento desta nova lei brasileira de recursos hídricos as legislações estaduais foram instituídas e seguiram a mesma linha de gestão descentralizada e participativa preconizada pela norma federal. No Estado de Rondônia, foi a Lei Complementar
nº 255, de 25 de janeiro de 2002, que instituiu a Política de Recursos Hídricos Estadual
– SEGREH e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (RONDÔNIA, 2002).
A partir da instituição da Política Estadual de Recursos Hídricos foi possível
dar início à sua implementação por meio das instituições que compõem o SEGREH e
ainda tornou possível a articulação com as demais instituições que exercem funções
vinculadas ao setor de recursos hídricos, como podemos citar no âmbito estadual a
Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD/RO e no âmbito federal o Serviço Geológico do Brasil.
Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as principais instituições que integram o arranjo político-institucional com enfoque
na atuação na gestão das águas no estado de Rondônia.
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2 DESENVOLVIMENTO
1.1 Metodologia
Esta pesquisa foi realizada por meio do levantamento bibliográfico e documental com investigação de natureza descritiva e exploratória. Para o levantamento de
dados bibliográficos e, especialmente o documental, foi realizado consulta junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO e em portais governamentais da Agência Nacional de Águas – ANA, Ministério do Desenvolvimento
Regional - MDR, entre outros.
Quanto às informações relacionadas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH/RO foi realizada busca em memórias de reuniões ordinárias bem como
extraordinárias, com a pauta e as principais deliberações. Em seguida foi realizado a
sistematização de todas as informações e realizada a análise de conteúdo (BARDIN,
1977) correlacionando com o material bibliográfico.
2.1 Resultados e Discussão
Diante da complexidade da implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos é imprescindível o desenvolvimento de ações articuladas e integradas com
variadas instituições. Primeiramente, é válido destacar as instituições previstas na Lei
Complementar 255/2002 que integram o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SEGREH, quais sejam o Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
CRH/RO, o Órgão Gestor de Recursos Hídricos – a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, os comitês de bacia hidrográfica e as agências de bacia.
No SEGREH há uma instituição singular que agrega em sua estrutura um conjunto instituições que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO, formado por 28 instituições de diversos segmentos da sociedade, previstas tanto na Lei
Complementar 255/2002 quanto no Decreto 10.114/2002 que regulamenta a referida
lei. Entre essas instituições podemos citar o Conselho Regional de Biologia – CRBIO,
a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO, Federação da Colônia de Pescadores,
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, entre outras instituições.
Salienta-se que neste estudo as ações destas instituições foram consideradas
como sendo do próprio CRH/RO e não de forma individualizada, em razão de integrarem uma única instância consultiva e deliberativa do SEGREH. Com exceção das
instituições que exercem parceria especialmente por meio de cooperação técnica, como
a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
- CPRM; bem como a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – CAERD que se
constitui numa instituição singular que atua como prestadora de serviço público e é
também usuária de recursos hídricos.
Além destas instituições pertencentes ao SEGREH em atuação no estado de
Rondônia, na estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
- SINGREH, exercem papel de destaque o Ministério do Desenvolvimento Regional
– MDR - que no sistema nacional substituiu recentemente o Ministério do Meio Ambiente – MMA, e a Agência Nacional de Águas – ANA.
Outra instituição do âmbito federal que vem desenvolvendo ações vinculadas
ao setor de recursos hídricos, mas que não pertence ao SINGREH é o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM. E no âmbito estadual,
a Defesa Civil é uma instituição que também não pertencente a nenhum dos sistemas
referidos, mas que tem exercido trabalhos vinculados ao gerenciamento de recursos hídricos no estado. Estas duas instituições desenvolvem ações integradas com a SEDAM
especialmente no período de cheia do Rio Madeira, em conjunto com outras instituições da defesa civil e assistência social estadual e municipal.
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2.2.1 Principais Instituições envolvidas com a gestão dos recursos hídricos e a atuação
na gestão das águas em Rondônia
No estado de Rondônia podemos observar que tem ocorrido o desenvolvimento de ações de forma cooperada com diversas instituições (Quadro 1), constituindo-se
num aspecto importante na implementação da política de recursos hídricos de Rondônia. Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
(2015) o SIPAM e a CPRM firmaram acordo de cooperação técnica com a organização, estabelecendo contratos com o Pacto Nacional pela Gestão das Águas - Progestão/
ANA e com o Ministério do Meio Ambiente, contribuindo com o sistema de gestão de
recursos hídricos.
Para melhor disposição das informações, foram sistematizadas as informações acerca
de cada instituição que atuam no gerenciamento dos recursos hídricos no estado de
Rondônia no quadro 1.
Quadro 1 - Principais instituições que atuam no gerenciamento dos recursos hídricos
no estado de Rondônia.
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Fonte: Organização própria.
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Pode-se observar que cada instituição que exerce papel vinculado à gestão das
águas no estado de Rondônia, seja no âmbito federal como no âmbito estadual, dentro
das suas competências tem trabalhado de forma integrada e articulada. A princípio,
ressaltamos o recém-criado MDR que lançou o Plano Nacional de Segurança Hídrica
com um programa de investimentos levando-se em conta a prioridade e o impacto sobre as principais questões relacionadas ao tema água, que irá impactar positivamente
as ações em recursos hídricos no país. Desta forma, ANA (2019) explicita que o MDR
fortaleceu o arcabouço institucional para planejamento, execução, operação e manutenção da infraestrutura hídrica estratégica para o Brasil, que está atuando em parceria
com a ANA. Como consequência, garantirá disponibilidade hídrica estratégica para as
necessidades humanas bem como das atividades produtivas e ainda poderá reduzir os
impactos dos eventos hidrológicos críticos, como secas e cheias.
Entre as instituições parceiras no estado de Rondônia vale destacar em especial
a ANA, instituição federal que tem atuado fortemente em parceria com os estados
brasileiros através da articulação com os órgãos gestores. O que segundo preceitua
Costa (2003), esse tipo de atuação é relevante ao levar em conta as especificidades
regionais, regime político federativo e a titularidade das águas, que faz com que os
órgãos gestores estaduais sejam parceiros fundamentais na implementação de um Sistema integrado e competente. No entanto, conforme OCDE (2015), embora a ANA seja
muito reconhecida e respeitada, na sua atuação o tema água ainda recebe muito pouca
atenção na agenda política nacional em comparação com outras questões de “segurança nacional”.
Como instituição parceira da ANA, a Sedam vem desenvolvendo ações de forma participativa através do CRH/RO, com a realização de debates com a sociedade
acerca da forma mais adequada de implementar a Gestão e o funcionamento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. (ROCHA, 2016). Mesmo tendo
empreendido esforços na gestão das águas, a Sedam ainda não implantou todos os
instrumentos de gestão previstos em lei, somente a outorga foi implantada e o Plano
Estadual foi discutido e aprovado pelo CRH/RO. Por outro lado, o IPEA (2017), ressalta a dificuldade do órgão gestor de recursos hídricos referente à instabilidade de recursos humanos por falta de contratação adicional de servidores por concurso público,
o que traz muitas vezes a descontinuidade dos trabalhos por conta da rotatividade de
servidores no órgão.
Apesar da atuação com algumas lacunas de governança, a Sedam vem exercendo seu papel de secretaria executiva do CRH/RO com a obtenção de resultados importantes. O CRH/RO teve sua reativação no ano de 2011, culminando com a implantação
dos primeiros cinco Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs (Fig. 1) em 2014 (Rocha,
2016).
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Figura – Espacialização dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Rondônia.

Fonte:)Portal Progestão/ANA. Apud IPEA, 2017.

Como ponto a ser melhorado, segundo relatório do IPEA (2017), podemos citar
que o conselho ainda não dispõe de orçamento próprio, haja vista que atualmente o
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH não se encontra em operacionalização. O
que acarreta dependência orçamentária e financeira do órgão gestor de recursos hídricos, que por sua vez tem a maior parte de seu recurso disponível atrelado à convênios
com a ANA que poderão ser encerrados no futuro.
Ainda no que se refere às instituições que integram o SEGREH, ressalta-se os
Comitês de bacia hidrográfica - CBHs criados no estado de Rondônia. Essas instâncias
têm grande potencial para a melhoria da gestão dos recursos hídricos, segundo IPEA
(2017), a maioria dos gestores e membros do CRH/RO entrevistados considerou que
os CBHs poderão contribuir muito, pois estão mais próximos às peculiaridades da
bacia hidrográfica, podendo desta forma apontar as demandas locais para a maior
efetividade da gestão hídrica. No entanto, os CBHs instalados no estado enfrentam
dificuldades na sua atuação principalmente com relação à disponibilidade de recursos
humanos e materiais em razão da falta de sustentabilidade financeira, devido ao
fato de ainda não possuírem agência de bacia e consequentemente dependerem exclusivamente do órgão gestor para atendimento de suas demandas administrativas e
financeiras.
A auto sustentabilidade financeira é de suma importância para o desenvolvimento de ações de todo o SEGREH. Neste sentido, para implementação dessas ações
no estado de Rondônia existe o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FRH, que foi
instituído por lei em 2002 e regulamentado no ano de 2015, no entanto encontra-se
ainda em processo de operacionalização. Segundo relatório do IPEA (2017), essa operacionalização do fundo é um dos principais desafios do estado, tendo em vista que sua
regulamentação deverá fornecer grande aporte de recurso para o setor, em detrimento

1717

de outros setores que atualmente vem recebendo esse recurso, que em sua maioria é
proveniente do aproveitamento hidroelétrico no estado.
No que diz respeito às instituições que não integram o SEGREH mas que exercem papel importante na gestão das águas em Rondônia, podemos destacar a Companhia de Água e Esgoto – CAERD, que é responsável pela prestação de serviços públicos relacionados à água e esgoto no estado. A empresa, segundo BRASIL (2019), é
destaque entre os estados brasileiros com elevados crescimentos nos investimentos,
quando os valores de 2017 são comparados com os do ano de 2016, com o percentual de 846,2%, enquanto que outros estados não alcançaram 30%, como o Maranhão
(25,2%) e Amazonas (24,3%).
No entanto, o existe déficit de saneamento básico no estado, que inclusive não
acompanhou o desenvolvimento econômico apresentado pelo estado. Ainda conforme
Brasil (2019), Rondônia está entre os estados com indicadores mais preocupantes nos
serviços de água e esgotamento sanitário, o que comprova que as autoridades não se
atentaram ainda para o grande problema que a falta de saneamento traz à saúde das
pessoas e ao meio ambiente.
Por outro lado, no estado de Rondônia existe também uma rede de instituições
que se articulam para desenvolver ações integradas para a prevenção de desastres
naturais relacionados a eventos hidrológicos críticos. Dentre as principais instituições
figuram a Defesa Civil Estadual, a CPRM e o CENSIPAM.
No caso do CENSIPAM, segundo o relatório de atividades de 2017, as reuniões promovidas atingem os objetivos a medida há o encontro entre diversos setores do governo e órgãos responsáveis pelas ações de defesa civil, gestão, monitoramento de recursos
hídricos, representantes de instituições de pesquisa e fiscalização do Acre e Rondônia,
para intercâmbio de experiências e elaboração de estratégias. Um ponto que merece
melhorias é no SipamHidro, constituindo-se numa ferramenta construída pelo CENSIPAM que propicia às instituições públicas que atuam na região, principalmente as
defesas civis estaduais e municipais, informação em tempo real sobre ocorrências de
inundações e secas severas ocasionadas pela sazonalidade do clima da região, no entanto não abrange todo os municípios que sofrem com os efeitos das inundações e
enchentes no estado. Já a Defesa Civil no âmbito estadual tem atuado nos eventos
hidrológicos críticos no período de cheia dos rios, mesmo sendo comandado pelo mesmo dirigente do Corpo de Bombeiros Militar, atuando com os recursos humanos e materiais da instituição militar, atende de forma eficaz quando são acionados. Segundo
o relatório da Controladoria Geral da União – CGU elaborado sobre a Cheia histórica
do Rio Madeira de 2014, todos os procedimentos que se fizeram necessários quanto ao
requerimento de reconhecimento de situação de emergência foram realizados dentro
do prazo conforme a legislação em vigor.
Enquanto que a CPRM tem atuado em parceria com o CENSIPAM e com a Defesa Civil em reuniões de trabalho subsidiando as estratégias de atuação para prevenção de desastres naturais com o fornecimento de dados das suas plataformas hidrometereológicas. Sendo a parceria também com a Sedam na instalação de infraestrutura
de monitoramento de recursos hídricos, na manutenção das estações automáticas e no
treinamento para os técnicos. No entanto, conforme IPEA (2017) mesmo com a vantagem de os dados serem disponibilizados atualmente diariamente e em tempo real,
esses dados carecem da disponibilização para as instituições de pesquisa, gestores e
para a sociedade em geral.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições que exercem ações vinculadas à gestão das águas no estado de
Rondônia são variadas e cada uma dentro de suas competências consegue se articu-
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lar para trabalhar de forma integrada para o enfrentamento dos desafios atinentes ao
tema água.
Neste sentido, os esforços empreendidos pelo Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos têm sido no sentido de fortalecer a gestão das águas no
estado. O órgão gestor dos recursos hídricos – Sedam tem firmado importantes parcerias especialmente com a Agência Nacional de Águas – ANA. Tem atuado para que a
tomada de decisão seja de forma participativa e descentralizada, realizando reuniões
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH/RO para as discussões sobre a
gestão das águas, bem como apoiando administrativamente e financeiramente os comitês de bacia hidrográfica. Mesmo em estágio inicial, os comitês de bacia criados vêm
tentando se estruturar para que possam atuar em sua plenitude, sendo que os comitês
instalados em sua maioria mobilizam a sociedade para discussão das questões locais.
Em outra perspectiva, as instituições não integrantes do SEGREH no geral têm atuado
de forma satisfatória em suas ações vinculas à gestão das águas no estado, como em
ações conjuntas de prevenção à desastres naturais. Cada uma dentro das suas possibilidades e com desafios de fortalecimento em termos de gestão interna que se for
trabalhado com o enfoque necessário as suas ações integradas trarão mais resultados
efetivos à gestão das águas pretendidos com relação à qualidade dos recursos hídricos,
do meio ambiente e consequentemente à qualidade de vida da população.
São esses arranjos cooperativos entre instituições que poderão dar o suporte
necessário a um efetivo processo de gestão integrada em nível das bacias hidrográficas decretadas legalmente como unidade de gestão, através da implantação de seus
respectivos comitês. O desafio para uma gestão eficiente nessas unidades de gestão
está atrelado ao grau de participação e envolvimentos de seus atores hidrográficos e
do processo de implantação da capacitação continuada necessária para que a eficiência
almejada possa se estabelecer, culminando no processo de implantação da Agencia de
aguas, gerando subsidio para o desenvolvimento de projetos voltados a uma política
de sustentabilidade hídrica inserindo o direito de uso múltiplo.
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