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Apresentação do IFNMG
O Instituto Federal do Norte de Minas Gerai (IFNMG) foi criado em
dezembro de 2008, através da integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET) Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAFS),
instituições com mais de 50 anos de experiência na oferta da educação profissional.
Atualmente constitui-se de nove Campi: Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária,
Pirapora, Montes Claros, Salinas, Diamantina (em implantação) e Teófilo Ontoni (em
implantação).
A área de abrangência do IFNMG é distribuída em quatro mesorregiões:
Norte, Noroeste de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.
Compreendendo 170 municípios, a abrangência do IFNMG ocupa uma área de
229.250,628 km² com população total estimada de 2.851.943 mil habitantes (IBGE,
2010).

Mapa de abrangência do IFNMG
Fonte: Portal IFNMG (2013).
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O IFNMG oferece cursos técnicos de nível médio (nas modalidades integrado,
concomitante e subsequente ao ensino médio) presenciais e a distância. Também
oferece cursos técnicos PROEJA (educação de jovens e adultos) e FIC (formação
inicial e continuada). Conta, ainda, com cursos superiores (tecnologia, bacharelado e
licenciatura) em diversas áreas e pós-graduação.
O Instituto oferta educação gratuita e comprometida com a justiça social e
com o desenvolvimento da nossa região, além disso, tem como compromisso
desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica, bem como
realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico

Logomarca do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
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Apresentação do PRONATEC
O

Programa

Nacional

de

Acesso

ao

Ensino

Técnico

e

Emprego

(PRONATEC), criado em 2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para
a população brasileira. Além de ampliar as opções da educação profissional e
tecnológica no País, o programa busca elevar a escolaridade de estudantes que se
preparam para a entrada no mercado de trabalho.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)
é um programa do Governo Federal que tem como objetivo oferecer cursos de
educação profissional a estudantes, trabalhadores diversos, pessoas com
deficiência e beneficiários dos programas federais de transferência de renda. O
programa é parte de uma estratégia de desenvolvimento, em escala nacional, que
busca integrar a qualificação profissional de trabalhadores com a elevação da sua
escolaridade, constituindo-se em um instrumento de fomento ao desenvolvimento
profissional, de inclusão e de promoção do exercício da cidadania.

Logomarca do PRONATEC
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BOAS VINDAS AOS ESTUDADANTES

Prezado (a) estudante,
Bem-vindo ao IFNMG/PRONATEC !

Agora você faz parte do Instituto Federal de
Educação do Norte de Minas Gerais - IFNMG. Esta
instituição de ensino, seus servidores, professores e
parceiros acreditam que uma qualificação profissional
é capaz de promover o cidadão com capacidades
para produzir, mas também com autonomia diante
das diferentes dimensões da realidade: cultural,
social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Pronatec
Novembro de 2013

PRONATE/IFNMG/BRASIL10

Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos
APRESENTAÇÃO DO CURSO:

NOME DO CURSO: Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos.

OBJETIVOS DO CURSO:
Este curso tem como finalidade qualificar profissionais com capacidade
técnica, senso crítico e responsabilidade social, que estejam aptos a atuar no
monitoramento do uso e conservação dos recurso hídricos, além de cooperar no
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas e atividades assemelhadas de interesse
da comunidade.

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO:
O egresso (é também utilizado para designar os indivíduos que
concluíram cursos e/ou qualquer capacitação profissional em qualquer tipo de
instituições ou entidades).
O profissional que concluir o cursor em “Monitor do Uso e Conservação
dos

Recursos

Hídricos”

deverá

atuar

profissionalmente

na

busca

do

desenvolvimento sustentável, da conservação do uso da água e da qualidade de
vida. Para isso é necessário que tenha uma visão integrada do conhecimento básico
sobre recursos hídricos, monitoramento do uso da água, mata ciliar, bem como
sobre aspectos legais do uso e conservação dos recursos hídricos.
O profissional a ser formado por este curso deve, portanto, ter
capacidade para aprender de forma autônoma e crítica para exercitar suas
atividades

profissionais,

contribuindo

para

o

desenvolvimento

de

práticas

sustentáveis.
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POSSIBILIDADES (áreas) DE ATUAÇÃO:
Os egressos do curso Monitor do Uso e Conservação dos Recursos
Hídricos poderão atuar nos departamentos e secretarias das Prefeituras Municipais,
nos órgãos Estaduais e Federais, projetos de irrigação. Pode ser contratado pela
iniciativa privada, organizações não governamentais e terceiro setor. O profissional
pode atuar também em equipes multidisciplinares dentro de projetos de pesquisas,
na condução dos experimentos à campo.
Para isso, o profissional tem de se preocupar com o aprender, mas de
uma forma bem prática e aplicada. Tem de ter facilidade para comunicação e
também para trabalhar em equipe, além de estar preocupado com as causas
ambientais.
Assim, o curso qualifica profissionais aptos a reconhecer os problemas
existentes nos processos produtivos, relacionados com o mal uso dos recursos
hídricos e nas demais questões que implicam em degradação ambiental; contribui
para a execução, acompanhamento de planos, programas, projetos e atividades na
área de gestão ambiental como, por exemplo: programas de gerenciamento de
recursos hídricos, de áreas naturais protegidas.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O Curso MONITOR DO USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS, é classificado como integrante do Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
na modalidade Formação Inicial Continuada - FIC – PRONATEC.
A Matriz Curricular do curso (Tabela 1) está sistematizada em quatro
módulos sequenciais com uma carga horária total de 200 horas. O curso não terá
certificação intermediária, e o aluno que concluir os quatro módulos (todos os
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Componentes

Curriculares)

receberá

Certificado

de

Monitor

do

Uso

e

Conservação dos Recursos Hídricos.
Os programas de ensino deverão ser revistos e alterados, sempre que
se verificarem defasagens entre seus conteúdos e o nível de expectativa e exigência
profissional.
O trabalho de ensino e aprendizagem é desenvolvido através de aulas
teóricas e práticas sob orientação de docente da área específica. As aulas são
distribuídas em salas, laboratórios e unidades de projetos ambientais. Adota-se
como prática pedagógica a participação dos educandos, visitas técnicas, atividades
em equipe, aulas práticas em laboratório apropriado.

Tabela 1. Matriz do Curso: Monitor do Uso e Conservação dos Recursos
Hídricos
Carga
horária

Período da
disciplina

Dia da
semana

MÓDULO I – Recursos Hídricos

60

Agosto a
Outubro/2014

Segunda a
Sexta-feira

MÓDULO II – Monitoramento do uso e
Conservação dos Recursos Hídricos

100

Agosto a
Outubro/2014

Segunda a
Sexta-feira

MÓDULO III – Mata Ciliar

20

Agosto a
Outubro/2014

Segunda a
Sexta-feira

MÓDULO IV – Aspectos Legais do
Uso e Conservação dos Recursos
Hídricos

20

Agosto a
Outubro/2014

Segunda a
Sexta-feira

Conteúdo

Carga Horária Total

200
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METODOLOGIA DO CURSO
Como proposta metodológica, o curso se constitui de encontros em
turno matutino e/ou vespertino e/ou noturno, duas vezes por semana (sexta-feira e
sábado), tendo cada turno duração de quatro horas. Os encontros que compõe a
proposta do curso ocorrerão em aulas presenciais distribuídas em 04 (quatro)
módulos de ensino. Cada módulo possibilita a discussão de temáticas amplas.
A estrutura do trabalho de formação se dará de forma a proporcionar
articulação entre os saberes escolares e comunitários, intencionado a diminuir a
distância entre aquilo que se discute na escola e o que os alunos vivenciam no
cotidiano. São propostos, portanto, um conjunto de ações como a realização de
oficinas pedagógicas, seminários, palestras, encontros e visitas técnicas para
acompanhamento e monitoramento das vivências comunitárias, atividades que
serão realizadas a partir da participação dos alunos nos desdobramentos em sala de
aula.
O

curso

será

desenvolvido

utilizando-se

da

metodologia

de

desenvolvimento de competências, em conformidade com o conteúdo/tópico a ser
trabalhado e perfil da turma, sendo as principais: situações ativas de aprendizagem
destacando simulações, jogos, dramatizações, exposições dialogadas com o apoio
de slides e de material didático de apoio e aprofundamento dos temas relacionados
ao assunto, estudos de casos, discussões em grupo, vivências, analogias e
situações-problemas. Também estão previstas exposições dialogadas com o apoio
de textos e DVD’s, discussões sobre vídeos e situações cotidianas, aulas
expositivas com diálogos e debates contínuos entre os participantes, e utilização de
outros recursos variados na busca da otimização da aprendizagem, buscando
alternativas para atuação e melhoria pessoal e profissional dos participantes.
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação deve ser um processo contínuo, dinâmico, diagnóstico e
formativo, focado na aprendizagem e no desenvolvimento do estudante. A avaliação
compreende a verificação do rendimento ou desempenho do aluno através de
instrumentos diversificados e a apuração da freqüência.
A aplicação dos instrumentos avaliativos e o registro dos resultados da
aprendizagem dos alunos são de responsabilidade do professor, salientando-se que
os aspectos qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos. Assim, serão considerados
a participação, o comprometimento, o interesse, a motivação, a criatividade e a
iniciativa, atitude e valores no desempenho das atividades desenvolvidas. A análise
dos níveis de desenvolvimento das competências adquiridas pelos alunos será
registrada, em ficha própria, por meio dos conceitos a seguir: (DS) Desenvolvimento
Satisfatório nos objetos de aprendizagem trabalhados, (DP) Desenvolvimento
Parcial nos objetos de aprendizagem trabalhados, (DI) Desenvolvimento Incipiente
nos objetos de aprendizagem trabalhados.
A avaliação do curso será feita por meio da análise de questionário
aplicado aos alunos, ao final de cada módulo de ensino, para levantar as
percepções dos mesmos com relação ao curso. A avaliação tem como foco a
identificação de fragilidades e avanços no desenvolvimento do curso, visando à
readequação do projeto para as próximas sequências de ensino e ofertas do curso.
A certificação será feita no último dia de aula. Terá direito à certificação
o aluno que apresentar frequência igual ou superior a 75% da carga horária do curso
e desenvolvimento satisfatório em 50% das atividades, cabendo a cada módulo a
distribuição de 100 pontos.
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Palavra do professor autor
Caros Alunos (as)
Esta apostila foi escrita com o objetivo de oferecer a você
conhecimento básico sobre o monitoramento do uso e conservação dos recursos
hídricos. O conteúdo desta apostila aborda temas que estão presentes em nossas
vidas, de acordo orientações pedagógicas do IFNMG, em consonância com o
Projeto Pedagógico do curso.
A apostila foi desenvolvida com o objetivo de trazer informações sobre
a realização de atividades de monitoramento do uso e conservação dos recursos
hídricos; orientar na conservação das matas ciliares, orientar na implantação do
Novo Código Florestal e na proteção de nascentes, de acordo com a Política
Nacional de Recursos Hídricos.
Tenho certeza de que a leitura, o acompanhamento das aulas e a
reflexão sobre os temas discutidos, permitirão a todos vocês o conhecimento básico
necessário para uma boa convivência com a natureza. Por fim, proponho uma
reflexão sobre nossas atitudes individuais na direção de uma conduta que permita o
uso correto e seguro dos recursos hídricos, ou seja, vamos contribuir para a
preservação de um bem que é imprescindível a sobrevivência do ser humano na
terra, a ÁGUA.
Desejo a você, estudante, uma ótima leitura, profundas reflexões e
muita discussão com seus colegas.
Sucesso para todos e um grande abraço.

Professor Ednaldo Liberato de Oliveira
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MÓDULO I
Recursos hídricos

Nesse módulo I, você vai estudar os seguintes temas:
•

Conhecer o básico sobre recursos hídricos;

•

Ciclo da água (Ciclo hidrológico);

•

Distribuição da água no planeta;

•

Distribuição da água no Brasil;

•

Consumo de água;

•

Quem gasta mais água no Brasil;

•

Estudo de caso: Projeto Jaíba;

PRONATE/IFNMG/BRASIL17

Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos
1.1 Conhecer o básico sobre recursos hídricos
O que são Recursos Hídricos ?
São todas as águas (superficiais ou subterrâneas) disponíveis para
qualquer tipo de uso. Portanto, é sabido por todos o real valor da água no nosso dia
a dia e frases como “A água é um dos elementos essenciais à vida” são muito
utilizadas. Esta afirmação não apresenta nova informação para maioria das pessoas,
pois qualquer um pode perceber a importância da água ao ficar umas poucas horas
sem ingerir um pouco deste líquido.
A água pura é uma substância química composta de hidrogênio e
oxigênio (H2O). As águas utilizadas para consumo humano e para as outras
atividades são retiradas de rios, lagos, represas e aquíferos, também conhecidos
como águas interiores, sendo essencial para todas as formas conhecidas de vida.
É sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso
planeta. Ela é de extrema importância para a vida de todos os seres vivos que
habitam a Terra. Economizar água para que não falte no futuro é o grande desafio
da humanidade.
A água é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo
indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento
econômico, ela é um bem social indispensável à adequada qualidade de vida da
população. A conservação da quantidade e da qualidade da água depende das
condições naturais e antrópicas, ou seja, se refere a tudo aquilo que resulta da
atuação do homem. Isso porque, ao mesmo tempo em que os rios, riachos e
córregos alimentam uma determinada represa, por exemplo, eles também podem
trazer toda a sorte de detritos e materiais poluentes que tenham sido despejados
diretamente neles ou no solo por onde passaram.
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O problema é que nas áreas áridas, semi-áridas e nas grandes
cidades, esse estoque de água começa a ficar comprometido. O quadro se agrava
com a longa história de uso inadequado dos recursos hídricos, poluição de
mananciais e manejo irresponsável; deverá complicar-se ainda mais nos próximos
anos, com o aumento da concentração urbana e a conseqüente demanda por água
potável. (Revista Pesquisa Fapesp, n.137, jul.2007)
A seguir é apresentado exemplos de recursos hídricos (Figura 1)
usados para o turismo, lazer, irrigação, transporte, entre outros, desempenhando
importante papel socioeconômico para o Brasil: o rio São Francisco; Barragem do
Bico da Pedra.

Figura 1. Rio São Francisco - é um importante curso de água que percorre 2.830 km no
território brasileiro, é popularmente chamado de Velho Chico. Percorre regiões semiáridas,
com pouca chuva, mesmo assim é perene (não seca em nenhum período do ano), isso
porque seu volume é mantido por afluentes (perenes) no centro do estado de Minas Gerais.
Fonte: www.brasilescola.com/brasil/rio-sao-francisco.htm
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Figura 1.1: Barragem Bico da Pedra - é formada pelo represamento do rio Gorutuba.
Localizada a 6 km de Janaúba, com volume de 750.000.000 m³ de água que serve para
irrigação de áreas do Projeto Gorutuba com aproximadamente 5.500 hectares, abastecimento
de água para a cidade, lazer, e para lavadeiras, que o utilizam como fonte de sustento. É a
maior barragem no Norte de Minas. Fonte: www.projetojaiba.com.br

1.2 Ciclo da água (Ciclo hidrológico)
Simplificadamente, ciclo da água é o caminho que a água percorre
desde a evaporação no mar, rios e lagos, passando pelas nuvens e voltando a
Terra, ou seja, o ciclo da água (Figura 1.2) é a contínua circulação da água no
planeta.
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Figura 1.2. Ciclo da água. Fonte: www.google.com.br

O ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, tem início
com a radiação solar que incide sobre a terra. O calor provoca a evaporação da
água dos oceanos, dos rios e dos lagos. Também há evaporação de parte presente
no solo e nas plantas. Para melhor entender o Ciclo da água é necessário conhecer
o que seja: Evaporação, Transpiração e Precipitação (chuva).

1.3 Evaporação
É a passagem da água da fase líquida para a fase gasosa, ela é mais
forte nos período mais quentes do dia.
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Figura 1.3. Evaporação - O calor provoca a evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos
lagos. Também há evaporação da água presente no solo. Fonte: www.google.com.br

A transferência da água da superfície terrestre para a atmosfera
também ocorre por meio da Transpiração das plantas e dos animais.
Transpiração é o processo pelo qual a água contida em um corpo é
eliminada devido a uma elevação de temperatura (Figura 1.3.1 e 1.3.2).

Figura 1.3.1: Transpiração em planta

Figura 1.3.2: Transpiração em animal
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1.4 Precipitação (chuva)
A palavra chuva é sinônimo de precipitação, ela é formada da seguinte
maneira: quando a nuvem fica carregada de pequenas gotas, estas se reúnem
formando gotas maiores que se tornam pesadas e caem sobre a superfícies da
terra, em outras palavras, a água em forma de vapor é transportada pelas massas
de ar para regiões mais altas da atmosfera. Lá em cima, nas nuvens, ao ser
submetida a baixas temperaturas, o vapor de água volta ao formato líquido
(condensação) e cai através de chuvas.
A água que caí sobre a Terra tem diferentes destinos. Uma parte cai
diretamente nos reservatórios de água, como rios, lagos e oceanos. Outra parte cai
sobre o solo. Nesse caso, a água segue dois percursos diferentes. Uma quantidade
escoa sobre a superfície, alimentado lagos, rios e riachos que por sua vez,
desaguam no mar. Outra parte infiltra-se no solo e nas rochas, através de seus
poros e fissuras, alimentando as reservas subterrâneas de água, chamada de lençol
freático (Figura 1.4).

Figura 1.4. Escoamento superficial - alimenta lagos, rios e riachos.
Fonte: www.google.com.br
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Figura 1.4.1. Infiltração da água no solo – alimenta as reservas subterrâneas de água.
Fonte: www.google.com.br

A característica essencial de qualquer volume de água superficial
localizada em rios, lagos, tanques, represas artificiais e águas subterrâneas são a
sua instabilidade e mobilidade. Todos os componentes sólidos, líquidos e gasosos
(as três fases em que a água existe no planeta Terra – Figura 1.5) são partes do
ciclo dinâmico da água, ciclo este, perpétuo. A fase mais importante deste ciclo para
o homem é justamente a fase líquida, em que a água está disponível para a
utilização.

Figura 1.5. Água em três estados: líquido (mar), sólido (gelo) e vapor (invisível no ar). As
nuvens (são a acumulação das gotículas condensadas do vapor).
Fonte:www.pt.wikipedia.org/wiki/agua
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Em conclusão, o ciclo da água é de extrema importância para a
manutenção da vida no planeta terra. É através do ciclo hidrológico que ocorrem a
variação climática, criação de condições para o desenvolvimento de plantas e
animais e o funcionamento de rios, oceanos e lagos.
A água que existe no planete não aumenta nem diminui. Ela se
movimenta, alterando seu estado, dentro de um ciclo fechado chamado de ciclo da
água.
Para que o ciclo da água não seja alterado, temos que conservar as
florestas e os recursos hídricos. Devemos estar atentos a poluição dos oceanos,
ambiente com enorme diversidade de vida e de recursos que também a maior fonte
de evaporação de água do planeta.
Assim como a energia solar, o solo, as plantas e os animais, a água é
um recurso natural indispensável à manutenção da vida. Na vida da gente,
praticamente tudo depende da água. Sem água não há vida.

1.5 Distribuição da água no planeta
É sabido que o planeta Terra é praticamente todo coberto por água,
que está nos rios, mares, oceanos, e nas águas subterrâneas, ou seja, se
dividirmos a Terra em quatro partes, três partes seria ocupada por água e apenas
uma parte seria o que chamamos de massa de terra. Fica bem mais fácil entender
isso olhando no globo terrestre: toda a parte em azul representa a água, enquanto
que a parte em marrom representa a terra (Figura 1.6).
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Figura 1.6. A Terra: um planeta água.
Fonte: www.slideshare.net/cristinapedrogao/terra-um-planeta-de-gua

O grande problema é que do total de água existente no planeta Terra
aproximadamente 97% é água salgada, que está contida nos oceanos, mares e
apenas 3% é água doce (Figura 1.7)

Figura 1.7. Distribuição da água no planeta.
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Fonte: www.google.com.br

Para você entender melhor, imagine uma reservatório de 100 litros de
água: 97 litros seriam de água salgada e somente 3 litros de água doce, destes, 2
litros seriam água de difícil acesso (calotas polares e nas geleiras) e apenas 1 (um)
litro seria água doce de fácil acesso (barragens, lagos, rios, subterrânea, etc.), muito
pouco não é ?

1.6 Distribuição da água no Brasil
O Brasil é considerado um país que possui as maiores reservas de
água do mundo. Neste sentido é comum se dizer que o nosso País é altamente
privilegiado em termos de disponibilidade de água. O Brasil concentra em torno de
12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em volume de
água do Planeta, o rio Amazonas (Figura 1.8).
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Figura 1.8. Rio Amazonas: o volume d'água do rio Amazonas é o maior do globo, sendo
considerado um rio essencial para o planeta. A região Amazônica é, uma das regiões menos
habitadas do Brasil. Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/rio-amazonas.htm

Esta visão de abundância de água no Brasil, tem levado a uma certa
“cultura do desperdício”. A população brasileira incorporou em sua prática do dia a
dia, rotinas extremamente esbanjadoras no que se refere ao consumo de água.
Como agravante desse processo, os sistemas de coleta, tratamento e distribuição de
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água do País, possuem sérios problemas de manutenção, acumulam perdas que
variam entre 40 a 60% do total da água tratada.
A informação de que a água bem natural escasso e que deve ser
preservada contra a poluição e contaminação para assegurar a sua existência em
quantidade e qualidade adequadas para a manutenção da vida no planeta não é tão
preocupante para a maioria das pessoas. Sendo assim, é fácil observar o seu
desperdício e mau uso, tanto em áreas urbana como rurais. Este fato relaciona-se
com a concepção amplamente incorporada ao conhecimento popular de que as
reservas de águas são infinitas e de que, ao menos para uma parcela da população
que dispõe de água encanada, basta abrir uma torneira, ou ir a um poço qualquer
para obter este bem natural tão precioso.
No entanto, mesmo com grande disponibilidade de recursos hídricos, o
país sofre com a escassez de água potável em alguns lugares, isto acontece devido
a uma distribuição regional dos recursos hídricos superficiais bastante diferenciada.
Comparando os recursos hídricos disponíveis com a distribuição geográfica da
população, tem-se uma clara ideia da gravidade da situação das regiões nordeste e
sudeste. A região norte, ao contrário, apresenta grande disponibilidade de água,
quando comparada com a sua população. Observe o gráfico abaixo (Gráfico 1)
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Gráfico 1. Distribuição de água no Brasil. Fonte: https://www.google.com

A região Amazônica (Norte), onde estão as mais baixas concentrações
populacionais, possui 68% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa
relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponível 6% do
total da água. No Nordeste do Brasil, que concentram 29% da população brasileira,
ou seja, de cada 100 brasileiros 29 estão no Nordeste, tem disponível apenas 3% do
total da água no Brasil;

Em resumo:
•

No Brasil apesar de possuir um grande volume de água doce, a distribuição é
irregular, ou seja, em algumas regiões, há água abundante, suficiente para
suprir as necessidades da população. Em outras, com características áridas e
semiáridas, há escassez de água, muitas vezes até para fins mais nobres,
como o abastecimento humano;
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1.7 Consumo de água
A água é também insumo indispensável à produção e recurso
estratégico para o desenvolvimento econômico. Todas as atividades humanas
dependem da água. Agricultura, industria, geração de energia elétrica, navegação,
turismo, são alguns exemplos de seu uso econômico.
Consumo doméstico por atividade
Atividade
Descarga no vaso sanitário tradicional

Quantidade (em litros)
10 a 16

Minuto no chuveiro

15

Lavar roupa em tanque

150

Lavar as mãos
Lavar roupa com máquina de lavar
Lavar louça em lava-louça

3a5
150
20 a 25

Escovar os dentes com água correndo

11

Lavagem do automóvel com mangueira

100

Gráfico 1.1. Porcentagem do Consumo de algumas atividades dependentes da água. Fonte:
Consumo Sustentável – manual de educação (MMA/IDEC).
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Quantidade de água necessária para produzir alguns bens
Para obter

Quantidade de água
necessária (em litros)

1 kg de arroz

4.500

1 kg de trigo

1.500

1 kg de verdura

1.000

1 kg de cereal

1.500

1 kg de carne de vaga

20.000

1 kg de batata

150

1 kg de pão

150

1 kg de papel

250

1 kg de aço

300

Fonte: Christofidis, D. 2001.

1.8 Quem gasta mais água no brasil
A Agricultura é quem mais gasta água no Brasil e no mundo. Setor
imprescindível para o abastecimento mundial de alimentos, a irrigação é o insumo
que mais desperdiça água, através de seus sistemas de irrigação (Figura 1.9). A
Organização das Nações Unidas (ONU) revela que aproximadamente 70% de toda a
água disponível no mundo é utilizada para irrigação. No Brasil, esse índice chega a
72%.
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Sistema de irrigação por sulco.

Sistema de irrigação com pivô central.

Sistema de irrigação por gotejamento.

Sistema de irrigação por aspersão
convencional.

Figura 1.9. Sistema de irrigação usados no Brasil. Fonte: www.google.com.br

A agricultura é vista pelo organismo internacional como alvo prioritário
para as políticas de controle racional de água. De acordo com a Organização as
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês), cerca de
60% da água utilizada em projetos de irrigação é perdida por fenômenos como a
evaporação. Ainda segundo o órgão, uma redução de 10% no desperdício poderia
abastecer o dobro da população mundial dos dias atuais.
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A Agência Nacional de Águas (ANA) informa que a irrigação é em
disparado a maior usuária de água no Brasil, com uma área irrigável de
aproximadamente 29,6 milhões de hectares. “Apesar da agricultura irrigada ser o
principal uso no país e por isso requerer maior atenção dos órgão gestores, visando
ao uso racional da água, ela resulta em aumento da oferta de alimentos e preços
menores em relação àqueles produzidos em áreas não irrigadas devido ao aumento
substancial da produtividade”.

Para refletir:
•

No Brasil a irrigação é a maior usuária de água, cerca de 72% da água doce
do Brasil é consumida pela agricultura.

•

Segundo RAMOS & SILVA (2002), mais de 50% da população mundial
depende de produtos irrigados. Considerando que a água existente na
natureza é finita e sua disponibilidade diminui gradativamente, devido ao
crescimento populacional, sendo um recurso indispensável à agricultura
irrigada e que a sobrevivência das gerações futuras dependem diretamente
das decisões que hoje estão sendo tomadas, torna-se imprescindível usá-la
de forma racional.

uso da água na irrigação
Por ser a agricultura irrigada, a maior usuária de água no Brasil, vamos
dar um pouco mais de atenção. Neste sentido se faz necessário entender um pouco
mais sobre irrigação.
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O que é irrigação?
Irrigação é uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o
fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no
momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação.
Entretanto, muita gente, pensa que irrigação é a mesma coisa que molhar, ou seja,
fala-se que irrigar é imitar a chuva, mas não é simples assim.
Molhar: é simplesmente fornecer água de modo irregular sem se preocupar com a
quantidade fornecida até que o solo aparente estar molhado, encharcado.
Irrigação: é um método artificial de chuva pelo qual se calcula a quantidade de água
aplicada no solo para suprir as necessidades de água das plantas.

Porque usar a irrigação?
A irrigação funciona como uma técnica imprescindível para garantia de
produção com qualidade e aumento da produtividade, principalmente em regiões
onde há irregularidade na distribuição das chuvas. As plantas precisam de água
para crescer. Quando a chuva não é suficiente, a irrigação é então usada para
garantir um bom crescimento das plantas e uma boa produção (colheita).

Métodos de irrigação
A distribuição da irrigação no Brasil está representada no Gráfico 1.2.
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Gráfico 1.2. Representação da distribuição da irrigação no Brasil

Observando o Gráfico anterior, verifica-se que o método de irrigação
por superfície ou inundação, também chamado de irrigação por gravidade, é o mais
usado no Brasil. È um método de irrigação em que a água se movimenta por
gravidade diretamente sobre a superfície do solo.
Devido á forma de distribuição de água, é um método de irrigação que
consome mais água quando comparado com os outros sistemas, em razão da
menor eficiência de aplicação e distribuição de água, decorrente de grandes perdas
durante a aplicação.
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1.9 ESTUDO DE CASO: Projeto Jaíba
O Projeto Jaíba é um amplo projeto de irrigação de grande importância
para todo o Norte de Minas. Está localizado nos Municípios de Jaíba, de Matias
Cardoso e de Verdelândia, no Estado de Minas Gerais. Está na margem direita do
Rio São Francisco. As vias de acesso são a BR –122 a 27 km de Montes Claros, é
considerado o maior projeto de irrigação da América Latina.
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Figura 1.10. Projeto Jaíba: localizado no norte de minas gerais é a maior área irrigada da
América Latina seu forte é a produção de frutas e legumes, algumas exportadas para o
exterior e com grande produção de cana de açúcar que gera uma enorme produção de
álcool. Fonte: www.projetojaiba.com.br

Indicadores selecionados:
• População Beneficiada: 273.080
• Nº Empregos diretos: 65.021
• Nº Empregos indiretos: 130.042
• Rendimento (R$/ha): 10.327
Fonte: www.codevasf.gov.br/principal/perimetros-irrigados/elenco-de-projetos/jaiba

Atenção:
O Projeto Jaíba é um amplo projeto de irrigação de grande importância
para todo o Norte de Minas.
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Área em cultivo
CULTURAS

ANO 2004 (ha)

ANO 2005 (ha)

ANO 2006 (ha)

Banana

1.968,00

1.341,81

1.191,40

Tradicionais

1.258,35

843,91

1.485,79

Forrageiras

641,29

708,30

811,98

Manga

595,00

690,10

700,40

Limão

463,93

578,95

724,20

Olericulas

393,13

478,57

338,19

Mamão

106,58

92,14

96,83

Pinha

82,20

88,62

93,92

Atemóia

66,08

68,83

79,83

Outras Culturas

245,59

214,13

268,99

TOTAL

5.820,15

5.190,53

5.791,53

Fonte: EMATER/DIJ

Dados de produção
ANO

PRODUÇÃO (Ton)

VALOR
COMERCIALIZADO (R$)

2004

56.295,32

29.043.610,00

2005

59.210,07

30.144.670,00

2006

61.958,62

36.017.490,00

Fonte: EMATER/DIJ
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ALERTA:
A irrigação no Brasil, infelizmente, ainda não esta sendo praticada com
boa eficiência. Todavia, com a competição cada vez maior por “água”, pelos vários
setores da sociedade, associada aos movimentos ecológicos, conscientizando a
população da importância de um meio ambiente mais saudável e menos poluído,
haverá, sem dúvida, pressão para que a irrigação seja conduzida com maior
eficiência, de modo que cause o mínimo de impacto possível ao meio ambiente,
notadamente no que se diz respeito à disponibilidade e qualidade da “água” para as
múltiplas atividades.
Assim sendo, cada vez mais, os técnicos que tratam desse assunto
deverão ter obrigação de tomar cuidado para que a irrigação no país não seja
realizada de forma errada, e que seus benefícios não sejam ilusórios ou
momentâneos, mas sob enfoque de desenvolvimento sustentado, de modo que gere
benefícios a curto, a médio e a longo prazo, sem degradar o solo e o meio ambiente.
Precisa- se, também, conscientizar a população de que “água” é um bem nobre,
com disponibilidade cada vez mais limitada e de uso múltiplo.
RAMOS e SILVA (2001), apontam que a irrigação é o uso da água de
maior consumo, demandando cuidados e técnicas especiais para o aproveitamento
racional com o mínimo de desperdício e se utilizada de forma incorreta, além dos
problemas quantitativos, a irrigação pode afetar seriamente a qualidade dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, devido a problemas de lixiviação de
fertilizantes, corretivos e agrotóxicos
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MÓDULO II
Monitoramento do Uso e Conservação dos Recursos
Hídricos

Nesse módulo II, você ira estudar:
•

Considerações gerais sobre o Monitoramento do Uso e Conservação
dos Recursos Hídricos;

•

O que é Monitoramento;

•

O que é necessário para o Monitoramento dos Recurso Hídricos;

•

Como se medi a precipitação (chuva);

•

Pluviômetro Caseiro;

•

Instruções para a Instalação e uso do Pluviômetro Caseiro;

•

Como usar o pluviômetro caseiro;

•

Evaporação do solo;

•

Como construir um Minitanque Evaporímetro Alternativo;

•

Como estimar a evaporação
evaporimetro alternativo;

•

Aula prática: construir e instalar pluviômetro caseiro e minitanque
evaporimetro alternativo;

•

Medição de vazão em cursos de água;

•

Método direto;

•

Método do flutuador.

do

solo

utilizando

o

minitanque
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2.1 Considerações gerais sobre o Monitoramento do Uso e Conservação dos
Recursos Hídricos

O que é Monitoramento ?
Monitorar é observar, analisar e ficar atento aos possíveis sinais de que
algo não está normal.

O que é necessário para o Monitoramento dos Recurso Hídricos ?
Para o monitoramento dos recursos hídricos é indispensável saber
como quantificar, no mínimo, os seguintes termos: Precipitação (chuva), Evaporação
da água do solo e vazão dos cursos de água, o que será estudado a seguir.

Atenção:
Precipitação: quantidade de chuva, expressa em milímetros (mm). Para melhor
compreensão podemos dizer que 1 mm de chuva é igual a 1 litro de água,
derramando em uma superfície de 1 metro quadrado. Em outras palavras, um litro
de água num recipiente com um metro quadrado levantará uma lâmina d´água de
um milímetro (Figura 2).
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Figura 2. Cubo ilustrando um tanque hipotético de 1m² de área de base. Se jogarmos 1litro de
água dentro desse cubo, teríamos uma lâmina de 1mm.

Provavelmente você já tenha ouvido ou visto por aí notícias como esta:
Notícia 1: Chuva em Minas Gerais está só começando. Há muitas semanas os
mineiros não viam tantas nuvens (e chuva) como neste início de semana. Entre 9
horas de 30 de setembro e 9h de 1 de outubro de 2013, o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) registrou 54 mm de chuvas em Araxá, quase 28 mm em
Bambuí, 25 mm em Paracatu e Uberaba e 21 mm em Patos de Minas.

Notícia 2: A previsão de chuva para hoje, em Janaúba, é de 5 milímetros. Ontem,
choveu 10 milímetros.

Notícia 3: O índice pluviométrico médio anual de Janaúba é de 838,4 mm (Figura
2.1), com regime sazonal muito concentrado e chuvas mal distribuídas, sendo 85%
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nos meses de novembro a março, enquanto de maio a agosto chove apenas 2%.
pode haver alternâncias de anos muito chuvosos com anos muito secos.

Figura 2.1. Precipitação pluviométrica média observada (série histórica 1977-2005) ao longo
do ano em Janaúba (MG).

Observação: conversão de unidades.

• 1 mm de água = 1 litro por m2;
• 1 mm de água = 10 m3 por hectare (há);
• 1ha = 10.000 m2 (100m x 100m);
• 1 metro cúbico (m3) de água = 1.000 litros
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2.2. Como se medi a precipitação (chuva) ?
É sabido que a chuva é um fenômeno natural que consiste na “queda”
de gotas de água, no estado líquido, sobre a superfícies da Terra, e que a chuva
forma-se nas nuvens e a mesma tem papel importante no ciclo da água.
A quantidade de chuvas é medida usando um instrumento chamado
PLUVIÔMETRO (Figura 2.2), de funcionamento simples: a boca de um funil de área
conhecida faz a coleta das gotas de chuva e as acumula em um reservatório
colocado abaixo do funil. Um observador vem no tempo de amostragem (1 vez por
dia, quando chove), e com uma pipeta com escala graduada, mede o volume de
água acumulado no período. Por exemplo, ele pode ter medido que caiu 15mm por
metro quadrado nas últimas 24 horas.

Figura 2.2. Pluviômetro Profissional: Aparelho utilizado para medir a precipitação (chuva) em
uma determinada região. A coleta de dados é realizada de forma manual com o auxílio de
uma proveta, onde é efetuada a leitura. Fonte: o autor.
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Em resumo:
Pluviômetro é um equipamento meteorológico utilizado para medir a quantidade de
chuva em uma determinada região ou cidade. O aparelho pode ser profissional, ou
construído com material reciclável (Figura 2.3). Saiba agora como fazer um!

PLUVIÔMETRO CASEIRO:
Objetivo: Aprender a medir a chuva de uma região ou local.
Material:
•

1 garrafa pet;

•

1 tesoura;

•

1 estilete.

Como proceder:
•

Lave bem a garrafa e retire o rótulo.;

•

Faça um corte com o estilete a uma altura de 20 a 30 centímetros do fundo
dela;

•

Vire a garrafa com a tampa para baixo e pregue-a em uma haste de madeira,
de modo que a parte aberta fique para cima (Figura 2.3), afim de coletar a
água da chuva;
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Figura 2.3. Pluviômetro Caseiro: Pegue uma garrafa PET de 2 litros. (essas de refrigerante).
Corte a parte superior da garrafa a uma altura de 20 a 30 cm e encaixe-o de ponta cabeça, na
outra parte, formando um funil. Pronto! Já está criado o seu pluviômetro simples e eficiente.
Fonte: o autor.

2.2.1 Instruções para a Instalação e uso do Pluviômetro Caseiro:
•

O Pluviômetro deverá ser instalado em estaca ou poste, de maneira que a
boca do aparelho fique a uma altura do solo de 1 metro e meio e com a boca
5 centímetro acima da estaca de fixação;

•

Ele deverá ser instalado a uma distância de 15 metro de outros obstáculos.
(árvores, casas, construções, etc);

•

O Pluviômetro deverá ser fixado ao poste com dois parafusos adequados, de
maneira a permitir sua fácil retirada;

•

A leitura e anotação da quantidade de água marcada deverá ser feita todos
os dias, quando houver chuva (às 9 horas da manhã, se possível). A medida
é em milímetros;

•

Durante todo o ano, a cada dia, marque no mapa o volume pluviométrico
diário;
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•

Após a anotação no mapa, retire o Pluviômetro do suporte, jogue a água fora
e recoloque o aparelho no lugar.

•

No final do ano, guarde o mapa de anotações para acompanhamento e
comparação nos anos seguintes.

2.2.2 Como usar o Pluviômetro Caseiro:
•

Para calcular o volume de chuva despeje toda a água coletada no pluviômetro
caseiro em um copo ou recipiente que tenha marcações medidoras de mililitro
(ml), a exemplo de uma "mamadeira".

•

O número de mililitro (ml) constatado no recipiente deve ser dividido por 7,85
(fator do pluviômetro) para achar o valor da chuva em milimetro (mm).

•

O resultado será a quantidade da chuva que caiu naquele dia.

•

Recomenda-se realizar a medição após cada chuva.

Atenção: não confunda mililitro (ml) com milimetro (mm)

O que é mililitro?
O mililitro é uma unidade de volume equivalente a um milésimo do litro,
representado pelo símbolo ml;
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O que é milímetro?
O milímetro é uma unidade de medida. Está definido como um milésimo do metro
(1⁄1000 m). Sua abreviatura é mm.
Exemplo 1 - Se o volume dentro da garrafa somar 120 mililitro (ml), isto significa que
choveu 15,28 milímetros (mm).
Conta: 120 / 7,85 = 15,28.

Exemplo 2 - Se o volume dentro da garrafa somar 1000 mililitro (ml), isto significa
que choveu 127,38 milímetros (mm).
Conta: 1000 / 7,85 = 127,38mm

Exemplo 3 - Se o volume dentro da garrafa somar 750 mililitro (ml), isto significa que
choveu 95,54mm.
Conta: 750 / 7,85 = 95,54 milímetros (mm).

Exemplo 4 - Se o volume dentro da garrafa somar 100 mililitro (ml) isto significa que
choveu 12,73 milímetros (mm).
Conta: 100 / 7,85 = 12,73 mm.
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Em resumo:
Com o pluviômetro caseiro (garrafa PET de 2 litros) a chuva passa a ser
determinada pela seguinte fórmula:
Chuva (mm) = Quant. de água coletada no pluv. caseiro (ml) dividido por 7,85
A seguir será apresentado uma planilha modelo para anotações dos
dados do Pluviômetro Caseiro.
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MAPA DE ANOTAÇÕES DO PLUVIÔMETRO NO CAMPO EM MIILITRO (ml)
LOCAL: Sítio tal
MUNICÍPIO: Perdões / MG

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

JAN
353
350
235
198
349
61
----78
72
310
----14

450
38
----1260
178
94
597
12

4649

FEV
476
142
--570
--28
130
70
------490
60
------130
216
--44
------------39
505

2900

MAR
------------230
------------------1594
480
140
--110
670
1200
----------------4424

ANO: 20XX

ABR
--------------3
100
820
------------82
-----30
15
--------76
------1126

MAI
----------------------------------------------740
----0,7
146
------886,7

MÊS
JUN
------------15
------------------------------------------------15

JUL
------------------------------------10
-----------------475
------485

AGO
----------------------------------------------------------------0

SET
--------------------------------------------------------61
----61

OUT
----------------------------------1570
860
------975
360
465
390
--------1240
5860

NOV
------465
--750
200
----200
310
229
1010
90
----70
----605
------------1040
--------4969

DEZ
----------55
----70
----290
--120
350
-------

885
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MAPA DE ANOTAÇÕES DA CHUVA EM MILÍMETRO (mm)
LOCAL: Sítio tal
MUNICÍPIO: Perdões / MG

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

JAN
44,97
44,59
29,94
25,22
44,46
7,77

FEV
60,64
18,09

MAR

57,32
4,84

ABR

MAI

MÊS
JUN

JUL

AGO

SET

OUT

72,61
3,57
16,56
8,92

29,30

95,54
25,48

1,91
0,38
12,74
104,46

203,06
61,15
17,83

10,45

15,29
44,59

8,92
1,27

3,82
1,91
124,20
45,86
59,24
49,68

94,27
11,97
76,05
1,53

36,94

77,07
14,01
85,35
152,87

22,68

7,01

200,00
109,55

5,61
160,51

DEZ

8,92
25,48
39,49
29,17
128,66
11,46

62,42
7,64

16,56
27,52

NOV

59,24

9,94
9,17
39,49
1,78

ANO: 20XX

4,97
64,33

9,68

0,09
18,60

132,48
60,51
7,77

592,23

244,46

563,57

143,44

94,36

1,91

1,27

0,00

0,00

157,96
588,54

632,99

112,74

No final do ano, guarde o mapa de anotações para acompanhamento e comparação nos anos
seguintes;
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Como saber a intensidade da chuva
Por definição a intensidade da chuva é o volume de água que cai na
unidade de tempo, ou seja, é a quantidade da chuva que cai em uma hora (milímetro
por hora ou mm/h).
São 4 as categorias de intensidade da chuva:
•

Chuva fraca - quando a taxa de precipitação é menor que 5,0 milímetro por
hora.

•

Chuva moderada - quando a taxa de precipitação for de 5,0 a 10 milímetros
por hora.

•

Chuva pesada - quando a taxa de precipitação for de 10 a 50 milímetros por
hora.

•

Chuva violenta - quando a taxa de precipitação for acima de 50 milímetros
por hora

2.3. Evaporação do solo
É a perda de água do solo por evaporação. A taxa de evaporação é
normalmente expressa em milímetros (mm) por unidade de tempo. Essa taxa
representa a quantidade de água perdida de um solo.
Um

exemplo

de

aplicação

dessa

unidades para

um

melhor

entendimento: Como um hectare tem uma superfície (área) de 10.000 m² e 1 mm é
igual a 0,001 m, a perda de 1 mm de água corresponde numa perda de 10 m 3 de
água por hectare. Ou seja, 1mm dia−1 é equivalente a 10 m3 ha−1 dia−1.
Pode-se medir (estimar) a evaporação do solo através de um aparelho
chamado Tanque de Evaporação Classe A.
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O tanque de evaporação classe A (Figura 2.4). é cilíndrico , com
diâmetro de 121 cm e 25,5 cm de profundidade, construído de material galvanizado
(calibre 22), e montado sobre uma plataforma de madeira aberta, de 15 cm de
altura.

Figura 2.4. Tanque classe “A”.
Fonte:http://www.insa.gov.br

O tanque classe A. é encontrado com freqüência, particularmente nas
estações climatológicas. Assim, o manejo da evaporação do solo por meio do
tanque classe .A. é plenamente possível, pela facilidade de obtenção dos dados na
região.
A utilização do tanque classe .A. para o manejo da evaporação do solo pode
ser adotado pelo Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos sem
grandes dificuldades, pois o instrumental requerido é relativamente simples. O custo
do tanque classe .A. (R$ 1.800,00) limita a sua utilização pelos pequenos
agricultores. No entanto, diversos pesquisadores têm trabalhado objetivando o
desenvolvimento de evaporímetros de baixo custo (R$ 40 a 80,00), fácil manuseio e
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boa precisão na medição da evaporação de uma superfície livre de água. Neste
sentido temos o Minitanque Evaporímetro Alternativo (Figura 2.4.1).

2.3.1. Como construir um Minitanque Evaporímetro Alternativo ?
O minitanque evaporímetro alternativo é construído a partir de um corte
transversal em um tambor ou latão de 200 litros na altura de 30 cm. Este minitanque
foi acomodado sob um estrado de madeira.

Figura 2.4.1 Tambor de 200 L: Cortado na altura de 30 cm a partir da base, pintado de cor
branca com tinta óleo sintética. Estrado de madeira (pintado de cor branca), com 15
centímetros de altura. Fonte: o autor.

2.3.2. Como estimar a evaporação do solo utilizando o minitanque alternativo ?
Para a leitura da água evaporada no minitanque utiliza-se uma régua
graduada em milímetro, de preferência de madeira, devendo sua leitura ser
realizada diariamente e em horários pré-determinados, em geral no início da manhã.
O nível de água do tanque deve ser mantido entre 3 e 8 cm da borda
superior. A leitura do nível pode ser feita por meio de uma régua graduada acoplada
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à parede interna do tanque (Foto 2.5). A evaporação é medida calculando-se a
diferença de duas leituras sucessivas (dia2 -dia1).

Figura 2.5. Atenção: Nos dias que ocorrer chuvas os dados de evaporação devem ser
descartados. Fonte: Foto do autor.

Observação 1: O nível inicial da água deve ficar 5 cm abaixo da borda superior.
Não se deve permitir variação do nível da água maior que 2,5 cm. A água deve ser
renovada regularmente para mantê-la limpa.
Observação 2: Um pluviômetro deve ser instalado próximo ao tanque (Figura 2.6),
porque as chuvas também são consideradas no monitoramento do uso dos recursos
hídricos. Quando estas ocorrerem, se o minitanque estiver com o nível acima do
normal, deve-se esvaziá-lo até que o nível da água volte ao normal.
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Figura 2.6. Tanque Classe A e pluviômetro instalados na cachaçaria JM. Perdões, MG.
Fonte: o autor.

2.5 Medição de vazão em cursos de água
Defini-se vazão como a relação entre o volume e o tempo. Em outras
palavras a vazão é a rapidez com a qual a água escoa. A vazão é influenciada pelo
clima, aumentando durante os períodos chuvosos e diminuindo durante os períodos
secos. Também pode ser influenciada pelas estações do ano, sendo menor quando
as taxas de evaporação são maiores
Importância
A determinação da vazão é importante para conhecer a disponibilidade
de água numa propriedade ou região, de forma a atender o consumo de água para
abastecimento doméstico e de animais, para irrigação, etc.
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Atenção: A vazão deve ser medida principalmente no período seco do ano, quando
seu valor é mínimo, porque é nessa época que precisa decidir se limita o uso da
água ou não para usos como irrigação e outras atividades.

Cálculo da Vazão
A forma mais simples para se calcular a vazão é apresentada a seguir
na equação mostrada.

Qv = representa a vazão;
V = é o volume;
t = o tempo para encher o reservatório
Assim, se o volume é dado em litros, e o tempo é medido em
segundos, a vazão pode ser expressa em unidades de litros por segundo (l/s). No
caso de vazão de rios, entretanto, é mais comum expressar a vazão em metros
cúbicos por segundo (m³/s), sendo que 1 m3/s corresponde a 1000 l/s (litros por
segundo).
Relações Importantes
•

1m³=1000litros;

•

1h=3600s;

•

1min=60s
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Métodos de calcular a vazão da água
Alguns métodos de medição da vazão são bastante simples e
acessíveis, outros são mais complicados. Entretanto vamos apresentar os métodos
mais usados

Método Experimental
Um exemplo clássico para a medição de vazão é a realização do
cálculo a partir do enchimento completo de um reservatório através da água que
escoa por uma torneira aberta como mostra a figura abaixo.

Considere que ao mesmo tempo em que a torneira é aberta um
cronômetro é acionado. Supondo que o cronômetro foi desligado assim que o balde
ficou completamente cheio marcando um tempo t, uma vez conhecido o volume V do
balde e o tempo t para seu completo enchimento, a equação é facilmente aplicável
resultando na vazão desejada.
Atenção: realizar aula prática.
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2.5.1 Método Direto
O método direto é baseado na medição do tempo gasto para encher
um recipiente de volume conhecido.
Este método deve ser aplicado na medição de pequenas vazões, ou
seja, vazões de até 10 litros por segundo (10 L/s).

Material necessário: Enxadão ou enxada; pedaço de tubo ou bambu; Balde de
volume conhecido; Foice; Cronômetro.
Para medir a vazão utilizando o método direto proceda da seguinte
maneira:
1. Escolha um local apropriado, no riacho, para medir a vazão: após percorrer
as margens do riacho, escolha o local de fácil acesso e faça um barramento
da água;
2. Com a enxada ou enxadão, faça o barramento da água com altura superior à
do balde, de modo a permitir a colocação do mesmo;
3. Instale um pedaço de tubo sobre o barramento: Coloque terra até uma altura
suficiente para evitar o transbordamento da água; a altura do tubo deve ser
suficiente para que toda a água saia pelo tubo, sem transbordar. Faça a
compactação do tubo ao barramento, esta operação é importante para evitar
vazamentos que, geralmente, ocorrem ao longo do tubo.
Quando a vazão do riacho for muito grande, de tal forma que ocasione
um tempo de coleta muito pequeno, deve-se usar o artifício da instalação de dois ou
mais tubos. Neste caso, a vazão do riacho será igual à soma das vazões individuais
dos tubos.
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4. Determine o tempo médio de coleta de água:
•

Coloque o balde em baixo do tubo (bica) e, ao mesmo tempo, aciones
o cronômetro;

•

Trave o cronômetro quando o balde estiver cheio

•

Anote o tempo gasto para encher o balde.

Exemplo:
Tempo 1 = 8,30 segundos
Importante: Realizar 3 repetições e obter a média
Tempo 2 = 9,20 segundos
Tempo 3 = 8,45 segundos
O tempo médio de enchimento do balde é obtido somando-se os
valores de cada medição e dividindo o resultado pelo número de repetições.

Continuando com o Exemplo anterior:
Tempo médio = (tempo 1 + tempo 2 + tempo 3) / 3
Tempo médio = (8,30 + 9,20 + 8,45) / 3
Tempo médio = 25,95 / 3
Tempo médio = 8,65 segundos
5. Calcule a vazão:
É hora de lembra da formula de calcular a vazão:
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Logo, a vazão será calculada dividindo-se o volume do balde pelo
tempo médio de enchimento. Supondo-se que o volume do balde seja de 12 litros,
•

Tempo médio de enchimento do baldo = 8,65 segundos

•

Volume do balde = 12 litros
A vazão do riacho é:
Vazão = Volume do balde / tempo médio
Vazão = 12 litros / 8,65 segundo
Vazão = 1,387 (fazendo o arredondamento temos:)
Vazão = 1,89 L/s

Vamos supor um exemplo onde a água deste riacho vai ser usada para
irrigar um pequeno pomar formado por 80 planta frutífera, Em cada planta será
instalado um microaspersor, cuja vazão é 50 litros por hora. Portanto, a vazão
necessária para atender o projeto será: 50 L/h vezes 80 planta, isto é igual a 4.000
litros por hora. A grande pergunta é “a água do riacho é suficiente para atender as
necessidade do projeto'”.

Atenção: Veja que a vazão encontrado do riacho, no exemplo anterior, foi de:
Vazão = 1,89 L/s.
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Necessitamos da informação da vazão em Litro por Hora (L/h) e não
em litros por segundo (L/s). Para transformar L/s em L/h é só multiplicar o valor da
vazão pelo número 3600, ou seja:
Vazão = 1,89 L/s
Vazão = 1,89 x 3600
Vazão = 6.804 litros por hora

Em conclusão: a vazão do riacho corresponde a 6.804 litros por hora.
Como o projeto do pequeno poma necessita de 4.000 litros por hora, conclui-se que
a água é suficiente para atender o projeto.

2.5.2 Método do flutuador
Este método consiste em determinar a velocidade da água num trecho
escolhido do rio e a área da seção transversal do referido trecho. A vazão é
calculada multiplicando-se a velocidade pela área.
Através de flutuadores determina-se a velocidade de escoamento da
água em um rio.

Flutuador é um objeto colocado no curso d`água com a finalidade de medir a
velocidade da mesma. Este flutuador pode ser uma garrafa plástica, bola de
borracha, pedaço de madeira, etc.).
A velocidade calculada coincide, geralmente, com a velocidade máxima
do escoamento, já que o flutuador, na maioria das vezes, desloca-se na região de
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maior velocidade. Sendo assim deve-se corrigir o seu valor multiplicando-o por um
fator que depende da rugosidade do leito do rio.
Para rios com fundo pedregoso, o fator é 0,80. Par rios com fundo
barrento o fator é 0,9.

Utilização: Este método é simples e de fácil utilização, é geralmente usado em rios
de maior vazão, ou seja vazão maio que 300 litros por segundo, onde a medição
direta é impraticável.
Equação para medição da vazão pelo método do flutuador:

Vazão = (A x L x C) / T (m3/s)
Onde:
A= área do rio em metro quadrado- m2 (distância entre as margens multiplicada pela
profundidade do rio).
L= comprimento da área de medição em metro - m (utilizar o comprimento de 6,0 m).
C= coeficiente ou fator de correção (0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para
rios com fundo barrento). O coeficiente permite a correção devido ao fato de a água
se deslocar mais rápido na superfície do que na porção do fundo do rio.
Multiplicando a velocidade da superfície pelo coeficiente de correção ter-se-á uma
melhor medida da velocidade da água.
T= tempo, em segundos, que o flutuador leva para deslocar-se no comprimento L.
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Material necessário: flutuador; foice; cronômetro; trena de no mínimo 10 m; duas
cordas (as cordas serão esticadas através da seção do rio, perpendicular as
margens); quatro estacas (para fixar as cordas); martelo; fitas (para serem
amarradas nas cordas a fim de marcar intervalos); calculadora.

Atenção: Antes da ida ao campo organize os materiais acima relacionados:

Para medir a velocidade da água no rio proceda da seguinte maneira:
1. Escolha o local apropriado,
Na escolha do local , deve-se percorrer o rio e selecionar o trecho. O
trecho escolhido para medição da velocidade deve ser reto (sem curvas), ter no
mínimo 15 cm de profundidade e não ser uma área de águas paradas. Corredeiras
desobstruídas são ideais. O comprimento deste trecho será igual a L na fórmula.
Meça o comprimento e marque a parte superior e inferior do trecho esticando as
cordas e prendendo-as nas estacas. As cordas devem estar próximas à superfície
da água (Figura 2.8).
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Figura 2.8. Marcação do trecho no rio.

2. Determine o tempo de deslocamento do flutuado
Coloque o flutuador na água a uma distância de 5 metros a montante
(do lado de cima) do trecho marcado, este é o início do procedimento para a
determinação do tempo de deslocamento do flutuador na água.
3. Acione o cronômetro quando o flutuador passar sob a primeira corda (seção
superior) localizada no início do trecho selecionado.
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4. Trave o cronômetro assim que completar o percurso, quando o flutuador
estiver passando sob a segunda corda (seção inferior).
5. Registre o tempo gasto pelo flutuador para percorre a distância de 6 metros.
A medição do tempo deve ser feita no mínimo por três vezes. Quanto maior o
número de repetições mais precisos serão os resultados. O resultado do
tempo será a média do número de repetições, que é igual ao T da fórmula
para o cálculo da vazão.
Se, ao deslocar-se, o flutuador sofrer algum impedimento por galhos, pedras,
etc., está medição deverá ser descartada, sendo realizada uma nova
medição.
Exemplo: supondo-se que o tempo de deslocamento do flutuador foi:
Tempo 1 = 15 segundos
Tempo 2 = 14,5 segundo
Tempo 3 = 15,5 segundos
O tempo médio de deslocamento do flutuador será calculado somandose os três valores e dividindo-se por três.
Tempo médio = (Tempo 1 + Tempo 2 + Tempo 3) / 3
Tempo médio = (15 + 14,5 + 15,5) / 3
Tempo médio = 45 / 3
Tempo médio = 15 segundos
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Cálculo da área média do trecho do rio
A área do rio é o produto da largura do rio pela média da profundidade.
Deve ser calculada a área da seção superior e inferior do trecho do rio. Assim,
somam-se estas duas áreas e divide-se por dois para obter-se a área média do
trecho do rio.
Determine a profundidade média da seção superior e inferior
marcando-se iguais intervalos ao longo da corda (utilize as fitas). Meça a
profundidade em cada intervalo marcado (Fig. 2.8.1). Para calcular a profundidade
média de cada seção divida o total das medições pelo número de intervalos mais 1
(soma-se 1 ao cálculo da média pela necessidade de se considerar a profundidade
zero).
A determinação da largura é feita pelo esticamento da trena de
margem a margem, para cada seção.
Calcule a área média de cada seção pela multiplicação de sua largura
pela média das profundidades. O cálculo da área média do trecho será a soma da
área de cada uma das seções dividido por dois (ver Exemplo).
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Figura 2.8.1 Medição da profundidade.

Exemplo:
Seção Superior:
Largura entre as margens = 244 cm
Profundidade:
•

Profundidade no ponto A = 0,0 cm

•

Profundidade no ponto B = 30,5 cm

•

Profundidade no ponto C = 24,4 cm

•

Profundidade no ponto D = 15,25 cm

•

Profundidade no ponto E = 0,0 cm

Total da profundidade = A + B+ C + D + E
•

Total da profundidade = 0,0 + 30,5 + 24,4 + 15,25 +0,0

•

Total da profundidade = 70,15
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Profundidade Média = 70,15/5 = 14,03 cm
Área média da seção superior = Largura do rio (seção superior) vezes a
profundidade média.
Área média da seção superior = 244 x 14,03 = 3.423,32 cm2 ou 0,34 m2

Seção Inferior:
Largura entre as margens = 305 cm
Profundidade:
•

Profundidade no ponto A = 0,0 cm

•

Profundidade no ponto B = 33,5 cm

•

Profundidade no ponto C = 30,5 cm

•

Profundidade no ponto D = 12,20 cm

•

Profundidade no ponto E = 0,0 cm

Total da profundidade = A + B+ C + D + E
•

Total da profundidade = 0,0 + 33,5 + 30,5 + 12,20 +0,0

•

Total da profundidade = 76,2

Profundidade Média = 76,20 / 5 = 15,24 cm

Área média da seção inferior = Largura do rio (seção inferior) vezes a profundidade
média.
Área média da seção inferior = 305 x 15,24 = 4.648,2 cm2 ou 0,46 m2

Atenção: Conversão de unidades. Para transformar cm2 em m2:
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•

Centímetro quadrado (cm2) para metro quadrado (m2): dividi-se o valor de
cm2 por 10.000.
Exemplo: 4.648,2 cm2 / 10.000 = 0,46482 m2

Cálculo da Área Média do Trecho do Rio
De pose das áreas das duas seções transversais (seção superior e
seção inferior), calcule a área média do curso do rio somando os dois valore e
dividindo por 2.

Área Média do Trecho do Rio = Área média da seção superior + Área média da
seção inferior dividido por 2.
•

Área média da seção superior = 0,34 m2

•

Área média da seção inferior = 0,46 m2

Área Média do Trecho do Rio = (0,34 m2+ 0,46m2) / 2
Área Média do Trecho do Rio = 0,80 m2

CALCULE A VAZÃO DO RIO UTILIZANDO O FLUTUADOR
Calcule a vazão multiplicando o valor da área média do trecho do rio
(A = 0,80 m2), pelo valor do comprimento da área de medição (L = 6,0 m), pelo
coeficiente para um rio de fundo barrento (C = 0,9) e divida tudo pelo tempo, que o
flutuador leva para deslocar-se no comprimento L (T = 15 segundos).

Vazão = (A x L x C) / T
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Vazão = (0,80 x 6 x 0,9) / 15
Vazão = 4,32 / 15
Vazão = 0,288 m3/s ou 288 litros por segundo
Atenção: Conversão de unidades. Para transformar:
•

Metro cúbico (m3) para litro (L): multiplica-se o valor de m3 por 1.000.
Exemplo: 0,288 m3 x 1.000 = 288 litros;

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Para medir a vazão de um rio com fundo pedregoso, utilizou-se o
método do flutuador. Após os procedimentos usuais determinaram-se os seguintes
tempos de deslocamento do flutuador em um trecho de 6,0 metros foi: tempo 1 = 28
segundo, tempo 2 = 23 segundos e tempo 3 = 27 segundos. A largura do rio na
seções transversal superior foi de 85 cm e na seção inferior foi de 80 cm. Na tabela
abaixo encontram-se os valores das profundidades na seção superior e na seção
inferior do trecho selecionado. Rios com fundo pedregoso (coeficiente ou fator de
correção é de 0,8); lembrando que L= comprimento da área de medição é de 6,0 m).
Calcule a vazão do rio ?
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Seção superior do rio – Largura de 85 cm
Profundidade Ponto:

Valor em centímetro (cm)

A

0,0

B

17

C

22

D

20

E

0,0

Seção inferior do rio – Largura de 80 cm
Profundidade Ponto:

Valor em centímetro (cm)

A

0,0

B

15

C

28

D

35

E

0,0

SOLUÇÃO:
•

Determine o tempo de deslocamento do flutuado

Tempo 1 = 28 seguntos
Tempo 2 = 23 segundos
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Tempo 3 = 27 segundos
Tempo médio = (28+ 23 + 27) / 3
Tempo médio = 78 / 3
Tempo médio – 26 segundos

Seção Superior:

•

Largura entre as margens = 85 cm

Profundidade:
•

Profundidade no ponto A = 0,0 cm

•

Profundidade no ponto B = 17 cm

•

Profundidade no ponto C = 22 cm

•

Profundidade no ponto D = 20 cm

•

Profundidade no ponto E = 0,0 cm

Total da profundidade = A + B+ C + D + E
•

Total da profundidade = 0,0 + 17 + 22 + 20 +0,0

•

Total da profundidade = 59 cm

Profundidade Média (médias das profundidades) = 59/5 = 11,8 cm
Área média da seção superior = Largura do rio (seção superior) vezes a
profundidade média.
Área média da seção superior = 85 x 11,8 = 1.003 cm2 ou 0,1003 m2
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Atenção: Conversão de unidades. Para transformar cm2 em m2:
•

Centímetro quadrado (cm2) para metro quadrado (m2): dividi-se o valor de
cm2 por 10.000.

Seção Inferior:
•

Largura entre as margens = 80 cm

Profundidade:
•

Profundidade no ponto A = 0,0 cm

•

Profundidade no ponto B = 15 cm

•

Profundidade no ponto C = 28 cm

•

Profundidade no ponto D = 35 cm

•

Profundidade no ponto E = 0,0 cm

Total da profundidade = A + B+ C + D + E
•

Total da profundidade = 0,0 + 15 + 28+ 35 +0,0

•

Total da profundidade = 78

Profundidade Média = 78 / 5 = 15,6 cm

Área média da seção inferior = Largura do rio (seção inferior) vezes a profundidade
média.
Área média da seção inferior = 80 x 15,6 = 1.248 cm2 ou 0,1248 m2

Atenção: Conversão de unidades. Para transformar cm2 em m2:
•

Centímetro quadrado (cm2) para metro quadrado (m2): dividi-se o valor de
cm2 por 10.000.
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•

Cálculo da Área Média do Trecho do Rio

Área Média do Trecho do Rio = Área média da seção superior + Área média da
seção inferior dividido por 2.
•

Área média da seção superior = 0,1003 m2

•

Área média da seção inferior = 0,1248 m2

Área Média do Trecho do Rio = (0,1003 m2+ 0,1248 m2) / 2
Área Média do Trecho do Rio = 0,2251 / 2 = 0,11255 m2

•

CALCULE A VAZÃO DO RIO UTILIZANDO O FLUTUADOR
Calcule a vazão multiplicando o valor da área média do trecho do rio

(A = 0,112550 m2), pelo valor do comprimento da área de medição (L = 6,0 m), pelo
coeficiente para um rio de fundo barrento (C = 0,9) e divida tudo pelo tempo, que o
flutuador leva para deslocar-se no comprimento L (T = 15 segundos).

Vazão = (A x L x C) / T
Vazão = ( 0,11255 x 6 x 0,8) / 26
Vazão = 0,54024 / 26
Vazão = 0,02077 m3/s ou 20,77 litros por
segundo

Atenção: Conversão de unidades. Para transformar:
•

Metro cúbico (m3) para litro (L): multiplica-se o valor de m3 por 1.000.
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MÓDULO III
Mata Ciliar

Nesse módulo III, você ira estudar:
•

O que é mata ciliar;

•

Importância ambiental das matas ciliares;

•

Causas da degradação das matas ciliares;

•

Conservação das Matas Ciliares
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3.1 O que é Mata Ciliar ?
É a formação vegetal nas margens dos rios, córregos, lagos, represas
e nascentes. O termo Mata Ciliar (Figura 3) refere-se ao fato de que ela pode ser
tomada como uma espécie de "cílio" que protege os cursos de água do
assoreamento. Elas estão sujeitas a inundações frequentes

Figura 3. Mata ciliar. Fonte:https://www.google.com.br/#q=foto+de+mata+ciliar

Podemos definir Matas Ciliares como áreas de vegetação que ficam
logo ao redor de cursos d`água, sejam eles cursos de água correntes (rios) ou então
água parada (lagos).

3.2. Importância ambiental da mata ciliar
As matas ciliares são importantes pelas seguintes razões:
• Matas Ciliares servem de abrigo para animais na beira de cursos d`água
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• Servem como local de reprodução de diversas espécies, desde anfíbios até
pássaros.
• Frutos das Matas Ciliares podem cair nos cursos d`água e servir de alimento
para os animais.
• Matas Ciliares não deixam a terra desabar das encostas dentro dos cursos
d`água.

O que acontece sem a mata ciliar?
A falta da mata ciliar (Figura 3.1) vai altera o meio ambiente e como
consequência vai ocorrer fenômenos como:
•

Erosão;

•

Assoreamento;

•

Impede a formação de nascentes de água

Figura 3.1. Desmatamento da mata ciliar. Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/governo
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Erosão
O termo erosão, de modo geral, significa desgaste e perda de solo em
um dado local (Figura 3.2). Tecnicamente, a erosão é um processo que faz com que
as partículas do solo sejam desprendidas e transportadas pela água. É um impacto
destrutivo do solo causado pelo desmatamento, técnicas agrícolas impróprias, etc.
O impacto das chuvas e do vento, por exemplo, desagrega as
partículas do solo. Essas partículas vão então sendo removidas e transportadas
para os rios, lagos, vales e oceanos.

Figura 3.2. Efeito da Erosão. Fonte: www.google.com.br

A erosão faz com que apareçam no terreno atingido; sulcos, que são
pequenos canais com profundidade de até 10 cm, ravinas, que tem profundidade de
até 50 cm ou voçorocas que possuem mais de 50 cm de profundidade.
Atenção: A erosão é a principal causa da degradação acelerada das terras,
reduzindo seu potencial produtivo e, consequentemente, seu valor.
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O controle da erosão é fundamental para a preservação do meio
ambiente, pois o processo erosivo faz com que o solo perca suas propriedades
nutritivas, impossibilitando o crescimento de vegetação no terreno atingido e
causando sério desequilíbrio ecológico.
A mata ciliar é uma proteção natural contra a erosão. Sem ela, a
erosão das margens leva terra para dentro do rio, tornando-o barrento (Figura 3.2.2)

Figura 3.2.1 Efeito da Erosão.
Fonte: www.google.com.br

Figura 3.2.2 Rio com água barrenta.
Fonte: www.google.com.br

Observe na Figura 3.3., a estimativa da perda de solo por erosão em
quilos por hectare por ano (kg/ha/ano). Como principal consequência temos:
•

Desaparecimento de nascentes;

•

Secas e enchentes extremas;

•

desaparecimento dos peixes;

•

Assoreamento e contaminação com adubos, inseticidas, fungicidas, etc. (só
falando de agricultura). Fonte:Adaptado de Bertoni et al ( 1982).
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Figura 3.3 Estimativa da perda de solo por erosão em quilos por hectare por ano (kg/ha/ano)

Muitas ações causadas pelo homem apressam o processo de erosão,
tais como:
•

Desmatamento – pelas razões já citadas, desprotege o solo à ação da chuva;

•

Construção de favelas em encostas – que além de desmatar, tem a erosão
acelerada devido à declividade do terreno;

•

Técnicas agrícolas inadequadas – quando se promovem desmatamentos
extensivos para dar lugar a áreas plantadas. A ocupação do solo, impedindo
grandes áreas de terrenos de cumprirem com seu papel de absorvedor de
águas e aumentando, com isso, a potencialidade do transporte de materiais,
devido ao aumento do escoamento superficial.
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Consequências econômicas da erosão
•

Perda – a erosão empobrece o solo e, simultaneamente, o agricultor, porque
o custo para se alcançar elevadas produções será maior e a atividade
agrícola menos rentável devido às perdas caudas pelo processo erosivo.
Junto com o solo, que é arrastado pela enxurrada, são perdidos: adubos,
sementes,

plantas,

cercas,

e

também

diversos

produtos

químicos

(agrotóxicos) que acabam poluindo córregos, rios, lagos, etc.
•

Falhas nas lavouras – os solos vão ficando empobrecidos, rasos e
esburacados: as lavouras ficam falhadas, com raízes descobertas, plantas
tombadas e arrastadas.

•

Assoreamento de rios, reservatórios e barragens – a água, que desce
arrastando o solo, deposita-o em represas, lagos e rios, entupindo-os,
assoreando-os, provocando inundações e muitos transtornos.

•

Menor valor de venda da propriedade – no solo erodido, a planta desenvolvese mal e produz pouco; esse solo exige maior cuidado e maior gasto com
sementes (ocorrem muitas falhas) e adubos (que reagem pouco). Por outro
lado, apresenta menor valor de venda, pois fica cada vez mais raso, pobre,
seco e menos produtivo.

•

Eutrofização;

Atenção:
O que é eutrofização ?
É a fertilização excessiva da água por recebimento de nutrientes
(nitrogênio e fósforo), causando o crescimento descontrolado de algas e plantas
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aquáticas. Como desencadeadores da eutrofização natural posem-se citar os
nutrientes trazidos pelas chuvas e águas superficiais, que erodem e lavam a
superfície terrestre. Mas o homem aprendeu a reproduzir o processo natura e assim
surgiu a eutrofização artificial (Figura 3.4).
Este fenômeno ( eutrofização artificial) é resultante da poluição das
águas causada por esgoto doméstico sem tratamento prévio, vinhaça de alambique,
etc... que provocam o aumento de matéria orgânica na água e, consequentemente,
a proliferação de algas microscópicas que localizam-se na superfície.

Figura 3.4. Exemplo de eutrofização em Jacarepaguá no Rio de Janeiro.
Fonte: https://www.google.com.br

O fenômeno de eutrofização, cria-se uma camada espessa de algas
que impossibilitam à entrada de luz na água e impedem a realização da fotossíntese
pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte
das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o aumento do consumo de
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oxigênio por estes organismos. Consequentemente começa a faltar oxigênio na
água o que gera a mortandade dos peixes (figura 3.4.1).
Na

ausência do oxigênio, a decomposição orgânica torna-se

anaeróbica produzindo gases tóxicos, como sulfúrico (que causa o cheiro forte
característico do fenômeno).

Figura 3.4.1 Eutrofização da água causada por vinhaça de alambique. Tecnicamente, o que
acontece com a água do rio quando a vinhaça é jogada nele, é que o seu balanço de oxigênio
se torna sempre negativo, tornando as águas do rio completamente desoxigenada. Fonte:
www.google.com.br

A eutrofização causa a destruição da fauna e da flora de muitos
ecossistemas aquáticos, transformando-os em esgotos a céu aberto. Esse cenário
permite a proliferação de inúmeras doenças causadas por bactérias, vírus e vermes.
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A presença de eutrofização em um rio, riacho ou reservatório de água,
indica que a fonte de água está agonizante e só poderá ser salvo à custa de
investimentos elevados e uso de tecnologia moderna demonstrando que em geral os
prejuízos causados ao meio ambiente resultam em grandes gastos econômicos
para sua recuperação.

Assoreamento dos rios
O que é assoreamento?
É o acúmulo de substâncias minerais (areia, argila) ou orgânicas em
um corpo d´água (Figura 3.5), provocando a redução de sua profundidade e de seu
volume útil

Figura 3.5. Assoreamento. Fonte: http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp

PRONATE/IFNMG/BRASIL86

Monitor do Uso e Conservação dos Recursos Hídricos
Se o terreno tem muita vegetação, o impacto da chuva será atenuado
porque este estará mais protegido, bem como, a velocidade da chuva no solo ficará
diminuída devido aos obstáculos. As raízes também dão sustentação mecânica ao
solo e nele criam canais, facilitando a infiltração e diminuindo o escoamento
superficial.

Figura 3.5.1. .Causas do Assoreamento - o depósito de sedimentos no leito do rio, é uma das
causas de morte de rios. Fonte: www.google.com.br
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ATENÇÃO: O assoreamento, assim como a eutrofização, e um processo
responsável pela modificação da paisagem ao longo do tempo. O que acontece é
que as atividades humanas estão acelerando este processo, comprometendo a
qualidade da água para consumo humano, devido ao excesso de detritos.

Nascentes de água
É o afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de
água de acúmulo (represa), ou cursos d’água (ribeirões, rios). A nascente também é
chamada de olho-d'água, minas de água, ou seja, é o local onde se inicia um rio ou
córrego.

Atenção 1: Em virtude de seu valor inestimável dentro de uma propriedade, deve
ser tratada a nascente de água com cuidado todo especial.
Atenção 2: A Nascente é o começo do curso de água e o fim do curso é chamado
de foz, sendo que um curso de água corre de montante para jusante.

A nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade,
abundante e contínua, localizada próxima do local de uso e de cota topográfica
elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem gasto de energia, veja na
Figura 3.6 a nascente do Rio São Francisco.
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Figura 3.6. Nascente do Rio São Francisco: localizada no município de São Roque de Minas,
na Serra da Canastra. Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php

As nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou
ainda no nível de base representado pelo curso d’água local; podem ser perenes (de
fluxo contínuo), temporárias (de fluxo apenas na estação chuvosa) e efêmeras
(surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns dias ou horas).

Atenção: A preservação e a recuperação das nascentes dos nossos cursos d´água
não são apenas atitudes que satisfazem a legislação ou propiciam a continuidade do
aproveitamento das águas para as mais variadas atividades humanas, mas são,
acima de tudo, ações concretas em favor da vida, desta e das futuras gerações em
nosso planeta.

3.3. Causas da degradação das matas ciliares
O uso das áreas naturais e do solo para a agricultura, pecuária,
loteamentos e construção de hidrelétricas contribuíram para a redução da vegetação
original, chegando em muitos casos na ausência da mata ciliar (Figura 3.7).
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Figura 3.7 Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/Arvores.gif/ausencia_mata_ciliar

Este processo de eliminação das florestas resultou num conjunto de
problemas ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as
mudanças climáticas locais, a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos
d'água.
Muitas cidades foram formadas às margens de rios, eliminando-se todo
tipo de vegetação ciliar; e muitas acabam pagando um preço alto por isto, através de
inundações constantes.
As matas ciliares são as áreas diretamente mais afetadas na
construção de hidrelétricas; nas regiões com topografia acidentada, são as áreas
preferenciais para a abertura de estradas, para a implantação de culturas agrícolas
(Figura 3.8) e de pastagens; para os pecuaristas, representam obstáculos de acesso
do gado ao curso d'água etc.
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Figura 3.8. O MAIOR PIVÔ DO MUNDO IRRIGA CANA EM TOCANTINS: O maior pivô central
construído no país – com um raio irrigado de 1.300 m e 26 torres – foi instalado em 2009 e
está em funcionamento em Tocantins (RO), em área de 530 ha).
Fonte:http://www.clicknoticia.com.br

Este processo de degradação das matas ciliares, além de desrespeitar
a legislação, que torna obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários
problemas ambientais. As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos
agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água,
afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água e conseqüentemente a
fauna aquática e a população humana. São importantes também como corredores
ecológicos (Figura 3.9 e 3.9.1), ligando florestais e, portanto, facilitando o
deslocamento de animais silvestres. Em regiões com topografia acidentada,
exercem a proteção do solo contra os processos erosivos.
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Figura 3.9. Corredores ecológico

Figura 3.8.1. Corredores ecológico
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Em muitas matas ciliares, o processo de degradação é antigo, tendo
iniciado com o desmatamento para transformação da área em campo de cultivo ou
em pastagem. Com o passar do tempo e, dependendo da intensidade de uso, a
degradação pode ser agravada através da redução da fertilidade do solo pela
exportação de nutrientes pelas culturas e, ou, pela prática da queima de restos
vegetais e de pastagens, da compactação e da erosão do solo pelo pisoteio do gado
e pelo trânsito de máquinas agrícolas.
As principais causas da degradação das matas ciliares são:
•

Desmatamento;

•

Inundações;

•

Queimadas;

•

Instalação de fábricas;

•

Implantação de projetos de agricultura irrigada;

•

Construção de barragens;

•

Atividade agropecuárias.

Apesar da reconhecida importância das matas ciliares, as mesmas,
continuam sendo eliminadas cedendo lugar para a especulação imobiliária, para a
agricultura e a pecuária e, na maioria dos casos, sendo transformadas apenas em
áreas degradadas, sem qualquer tipo de produção. O ideal é que a mata ciliar seja
preservada (Figura 9.), pois nos pequenos riachos das cabeceiras, folhas mortas e
galhos são as fontes primárias de carbono orgânico para as cadeias alimentares
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aquáticas, chegando a representar 70% do fluxo de energia anual desses
ecossistemas.
A destruição da mata ciliar eliminará esta fonte de nutrientes e de
energia alterando a cadeia alimentar. E o aumento de sedimentos decorrentes da
erosão (areia e argila) remove por atrito as algas, fungos e bactérias que recobrem o
leito do rio, ou as enterra (assoreamento) modificando bastante o ambiente aquático,
levando ao desaparecimento de espécies de peixes que vivem nas áreas das
nascentes e cabeceiras de rios.

Figura 3.9. Mata ciliar. Fonte: “Peixes do Cerrado em perigo.” Ciência Hoje-vol.34 n 200 pg
68.2003.
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Efeitos da eliminação da mata ciliar (Figura 10)
•

Assoreamento dos córregos e rios;

•

Deslocamento e desaparecimento de nascentes;

•

Desaparecimento da fauna aquática e terrestre;

•

Agravamento das secas e das cheias;

•

Escoamento direto de resíduos de agrotóxicos das áreas agrícolas mais
elevadas diretamente para a água

Figura 3.10. Efeito da eliminação da mata ciliar. Fonte:https://www.google.com.br
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3.4 Conservação das matas CILIARES
O ideal é que todo tipo de atividade antrópica seja bem planejada, e
que principalmente a mata ciliar seja poupada de qualquer forma de degradação.

O que é atividade antrópica ?
Qualquer atividade humana que interfira nos mecanismos naturais, ou
seja, são atividades realizadas pelo “homem”, as quais impactam negativamente o
ambiente, tais como: desmatamento, queimadas, despejo de esgoto ou vinhaça de
alambique num determinado córrego, veículos que podem poluir o nosso ambiente,
dentre outros.
Durante muito tempo a natureza vem sofrendo ataques sucessivos pelo
seu maior agente de degradação, o homem.

Cuidados com a área da nascente
SILVEIRA(1984), exemplifica uma situação errada e uma situação
correta com relação a a distribuição das áreas de cultivo em propriedade agrícola
(Figura 3.11).
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Figura 3.11. Distribuição das culturas e estruturas rurais nas situações errada e correta em
função da nascente. Fonte: Adaptado de Silveira (1984).

A área imediatamente circundante à nascente, em um raio de 50 m, é
só e exclusivamente, uma Área de Preservação Permanente. A proibição de se fazer
qualquer tipo de uso dessa área, é para evitar que, com um cultivo, por exemplo, a
nascente fique sujeita à erosão e que as atividades agrícolas de preparo do solo,
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adubação, plantio, cultivos, colheita e transporte dos produtos levem trabalhadores,
máquinas e animais para o local, contaminando física, biológica e quimicamente a
água.
Assim, o pasto e os animais devem ser afastados, ao máximo, da
nascente, pois, mesmo que os animais não tenham livre acesso à água, seus
dejetos contaminam o terreno e, nos períodos de chuvas, acabam por contaminar a
água. Essa contaminação pode provocar o aumento da matéria orgânica na água, o
que acarretaria o desenvolvimento exagerado de algas bem como a contaminação
por organismos patogênicos que infestam os animais e podem atingir o homem. A
tuberculose bovina, a brucelose, a aftosa são, entre outras, doenças que podem
contaminar o homem, tendo como veículo a água contaminada (Daker, 1976).

Em resumo:
De acordo com a situação inicial (Figura 3.7 A), o proprietário de um
sítio que planta algodão, milho e pastagem, na distribuição das áreas de cultivo, está
permitindo aos animais livre acesso à água, com chiqueiros, fossas e estábulos
localizados próximos à nascente, provavelmente, terá a água contaminada,
prejudicando o meio ambiente, os animais e a si próprio.

Assim, deve-se promover as seguintes modificações e tomar os seguintes cuidados
se quiser recuperar e manter a boa condição de sua nascente:
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Isolamento da área de captação e distribuição adequada dos diferentes usos
do solo
A área adjacente à nascente (APP) deve ser toda cercada a fim de
evitar a penetração de animais, homens, veículos, etc. Todas as medidas devem ser
tomadas para favorecer seu isolamento, tais como proibir a pesca e a caça,
evitando-se a contaminação do terreno ou diretamente da água por indivíduos
inescrupulosos. Quando da realização de alguma obra ou serviço temporário, devese construir fossas secas a 30 m, no mínimo, mantendo-se uma vigilância constante
para não haver poluição da área circundante à nascente

Distribuição do uso do solo
A posição de uma nascente na propriedade pode determinar a melhor
distribuição das diferentes atividades e também da infra-estrutura do sistema
produtivo.
A área imediatamente circundante à nascente, em um raio de 50 m, é
só e exclusivamente, uma Área de Preservação Permanente. A proibição de se fazer
qualquer tipo de uso dessa área, é para evitar que, com um cultivo, por exemplo, a
nascente fique sujeita à erosão e que as atividades agrícolas de preparo do solo,
adubação, plantio, cultivos, colheita e transporte dos produtos levem trabalhadores,
máquinas e animais de tração para o local, contaminando física, biológica e
quimicamente a água.
Assim, o pasto e os animais devem ser afastados, ao máximo, da
nascente, pois, mesmo que os animais não tenham livre acesso à água, seus
dejetos contaminam o terreno e, nos períodos de chuvas, acabam por contaminar a
água. Essa contaminação pode provocar o aumento da matéria orgânica na água, o
que acarretaria o desenvolvimento exagerado de algas bem como a contaminação
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por organismos patogênicos que infestam os animais e podem atingir o homem. A
tuberculose bovina, a brucelose, a aftosa são, entre outras, doenças que podem
contaminar o homem, tendo como veículo a água contaminada (Daker, 1976).
Por outro lado, permitindo-se o acesso dos animais, o pisoteio torna a
superfície do solo próximo às nascentes compactado, diminui sua capacidade de
infiltração, ficando sujeito à erosão laminar e, consequentemente, provocando não
só a contaminação da água por partículas do solo, turvando-a, como também, e o
que é pior, provoca até mesmo soterramento da nascente. Quando a água de uma
nascente se turva facilmente após uma chuva, é sinal de que há uma deficiente
capacidade de infiltração da água na APP ou mesmo do seu terreno circundante.
Dentro da distribuição correta, apresentada no desenho B da figura 3.7,
ou seja, com os animais distanciados, duas ações complementares são indicadas:
•

1) desenvolver um programa de manejo de pastoreio para se evitar a
compactação exagerada do solo da área do pasto e,

•

2) providenciar bebedouros para os animais.
Por outro lado, a cultura de maior utilização de produtos químicos deve

ser a mais afastada, a fim de evitar que nas épocas das chuvas esses poluidores
desçam com as enxurradas para as nascentes ou se infiltrem no solo atingindo mais
facilmente o lençol freático.

Técnicas de Recuperação de Matas Ciliares
Regeneração Natural:
Através da regeneração natural, as florestas apresentam capacidade
de se recuperarem de distúrbios naturais ou antrópicos. Quando uma determinada
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área de floresta sofre um distúrbio como a abertura natural de uma clareira, um
desmatamento ou um incêndio, a sucessão secundária se encarrega de promover a
colonização da área aberta e conduzir a vegetação através de uma série de estádios
sucessionais, caracterizados por grupos de plantas quer vão se substituindo ao
longo do tempo, modificando as condições ecológicas locais até chegar a uma
comunidade bem estruturada e mais estável.
A sucessão secundária depende de uma série de fatores como a
presença de vegetação remanescente, o banco de sementes no solo, a rebrota de
espécies arbustivo-arbóreas, a proximidade de fontes de sementes e a intensidade e
a duração do distúrbio. Assim, cada área degradada apresentará uma dinâmica
sucessional específica. Em áreas onde a degradação não foi intensa, e o banco de
sementes próximas, a regeneração natural pode ser suficiente para a restauração
florestal. Nestes casos, torna-se imprescindível eliminar o fator de degradação, ou
seja, isolar a área e não praticar qualquer atividade de cultivo.
A regeneração natural tende a ser a forma de restauração de mata
ciliar de mais baixo custo, entretanto, é normalmente um processo lento. Se o
objetivo é formar uma floresta em área ciliar, num tempo relativamente curto,
visando a proteção do solo e do curso d'água, determina as técnicas que acelerem a
sucessão devem ser adotadas.
A conservação depende do grau de degradação da mata ciliar. Quanto
mais degradada estiver, maior intervenção humana será necessária, pois a
capacidade de regeneração pode estar comprometida. Portanto, é preciso avaliar as
condições da área degradada antes de decidir o melhor modo de recuperar e
conservar.
Para recuperar uma mata ciliar degradada, é necessário escolher um
método de recuperação. Essa escolha depende de vários fatores, entre eles:
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•

As pessoas envolvidas na recuperação;

•

O grau de degradação da mata ciliar;

•

A existência (ou não) de outras matas semelhantes na região e a distância
entre elas;

•

Os recursos financeiros disponíveis;

A seguir estão alguns métodos de recuperação que podem ser aplicados em matas
ciliares degradadas (Figura 3.12 e 3.12.1):

• Plantio total: plantio de todos os indivíduos florestais, em espaçamento

uniforme por toda a área a ser recuperada.
• Enriquecimento: plantio de alguns indivíduos florestais para aumentar a

diversidade das espécies pré-existentes.
• Regeneração natural: condução das condições ambientais para que a

floresta regenere por si só.
• Nucleação: combinação de elementos, tanto do meio biótico quanto do físico,

que visa proporcionar condições de nichos de regeneração e melhoria da
conectividade da paisagem, atuando como base para favorecer a sucessão
ecológica.
• Sistemas agroflorestais (SAF): sistemas de uso e ocupação do solo em que

plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas
herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras e/ou em
integração com animais.
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Figura 3.12. Cursos d’água sem mata ciliar preservada e com muitas gramíneas invasoras
Fonte: http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Default.aspx?idPagina=6492
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Figura 3.12.1. Árvores em crescimento e abertura de linhas de plantio, em áreas de plantio
total para recuperação. Fonte: http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/

Por fim, deve-se estar ciente de que a adequada conservação de uma
nascente envolve diferentes áreas do conhecimento, tais como hidrologia,
conservação do solo, reflorestamento, etc.
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Em resumo:
•

A mata ciliar reduz o assoreamento dos rios, deixa a água mais limpa,
facilitando a vida aquática;

•

A ausência da mata ciliar faz com que a água da chuva escoe sobre a
superfície, não permitindo sua infiltração e armazenamento no lençol freático.
Com isso, reduzem-se as nascentes, os córregos, os rios e os riachos;

•

Água e matas são indissociáveis. A vegetação, por ser diretamente
relacionada à permeabilidade dos solos, é determinante para a regularidade
da vazão dos rios;

•

É necessário que as autoridades responsáveis pela conservação ambiental
adotem uma postura rígida no sentido de preservarem as florestas ciliares
que ainda restam, e que os produtores rurais e a população em geral seja
conscientizada sobre a importância da conservação desta vegetação;

•

As matas ciliares exercem importante papel na proteção dos cursos d'água
contra o assoreamento e a contaminação com defensivos agrícolas, além de,
em muitos casos, se constituírem nos únicos remanescentes florestais das
propriedades rurais sendo, portanto, essenciais para a conservação da fauna.
Estas peculiaridades conferem às matas ciliares um grande aparato de leis,
decretos e resoluções visando sua preservação. Este assunto será abordado
no Capítulo 4.
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MÓDULO IV
Aspectos Legais do Uso e Conservação dos
Recurso Hídricos

Nesse módulo IV, você ira estudar:
•

Constituição federal de 1988 (dispositivos sobre recursos hídricos);

•

Outorga para o uso das águas;

•

Novo código florestal brasileiro (comentado).
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4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - Dispositivos sobre recursos hídricos

Art. 20. São bens da União:
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
VI - o mar territorial;

Art. 21. Compete à União:
XIX - instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir
critérios de outorga de direitos de seu uso;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
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Capítulo III
Dos Estados Federados

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

4.2 OUTORGA PARA O USO DAS ÁGUAS
Outorga é o instrumento pelo qual o Poder Público concede ao
particular, empresa ou pessoa física, a autorização para o uso das águas. Com a
Constituição Federal de 1988, as águas tornaram-se de domínio público, isto é,
passaram a pertencer ao Estado. Assim, foi necessário que o Poder Público
estabelecesse um instrumento através do qual pudesse autorizar o uso dos recursos
hídricos. Essa autorização é denominada de Outorga.

São três as modalidades de outorga:
Autorização:
Autorização: é estabelecida pelo prazo máximo de 5 anos para obras, serviços ou
atividades desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, e quando não se destinam
à finalidades de utilidade pública (é o caso da irrigação na agricultura);
Concessão: é estabelecida pelo prazo máximo de 20 anos,
anos, para atividades a serem
desenvolvidas por pessoas físicas ou jurídicas, quando se destinarem à finalidade
de utilidade pública, como abastecimento de cidades e vias, postos de uso coletivo
etc.
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Permissão: é concedida pelo prazo máximo de 3 anos,
anos, para pessoas físicas ou
jurídicas, em atividades sem destinação de utilidade pública, e que produzem efeitos
insignificantes nos curso de água.
Rios Estaduais e rios Federais
Rios de domínio estadual são aqueles que nascem e deságuam em
outro rio ou no mar dentro do próprio Estado. As outorgas para uso de água desses
rios são concedidas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. – IGAM.
Rios de domínio federal são aqueles que banham mais de um Estado.
As outorgas para uso das água destes rios são concedidas pela Agência Nacional
de Águas – ANA.
O interessado deve encaminhar ao IGAM seu pedido de outorga que,
após analisado, poderá ser concedido ou não.
O pedido feito em formulário próprio do IGAM, e as informações
técnicas a serem fornecidas devem ser preparadas por profissional, devidamente
registrado em seu órgão de classe, portador da ART (anotação de responsabilidade
técnica).
No caso de pequenos proprietários, o preenchimento dos formulários
será feito gratuitamente pela EMATER, pois existe um convênio entre o IGAM e
aquele órgão, para esta finalidade.
O produtor, antes da implantação de seu empreendimento que implica
na utilização da água, deve procurar saber primeiro se existe disponibilidade de
água. Pode ser que aquele corpo de água já esteja comprometido com outros
projetos, ou até mesmo que não haja disponibilidade de água.
A outorga deve ser solicitada não só para captação, como também
para derivações ou lançamento de efluentes nos corpos de água.
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Documentos necessários para a obtenção da outorga
•

Requerimento assinado pelo requerente ou procurador, neste caso,
acompanhado de procuração;

•

Formulários fornecidos pelo IGAM;

•

Relatório técnico elaborado por profissional qualificado, conforme modelo
fornecido pelo IGAM;

•

Comprovante de recolhimento dos valores relativos aos custos de análises e
publicações;

•

Cópia do CPF ou CNPJ e da carteira de identidade do requerente e do
procurador, quando for o caso;

•

Cópia do registro do imóvel ou comprovação da posse do local onde deverá
ser efetuada a captação com a atualização máxima de 60 dias;

•

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) expedida pelo CREA
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4.3 NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO - COMENTADO
O Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012) é a lei brasileira que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, entenda
como ele funciona.

Código Florestal, para que Serve ?
•

O Código Florestal Brasileiro foi criado, com o objetivo de regularizar a
exploração das Florestas no Brasil.

•

Ele cuida principalmente da questão da Agricultura. Afinal de contas, embora
agricultura e alimentação sejam questões fundamentais tanto do ponto de
vista

social

quanto

econômico,

temos

que

pensar

também

na

sustentabilidade. Afinal, de que adianta produzir alimentos e esgotar as
terras? De que adianta ganhar dinheiro e destruir o planeta ? Considerado um
dos Códigos Florestais mais avançados do mundo;

Em resumo:
As florestas são bens de interesse comum, que devem ser preservadas
e recuperadas, em uma relação sustentável com a agropecuária.
O código busca a proteção e uso sustentável das florestas e da
vegetação nativa em harmonia com o desenvolvimento econômico .
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Art. 1o. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de
Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; ….
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei
atenderá aos seguintes princípios:

Art. 2o

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de

vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei
estabelecem.

II - Área de Preservação Permanente - APP: 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;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de
modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Principais Pontos do Código Florestal:
•

Área de Preservação Permanente;

•

Reserva Legal
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Atenção: As matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente. As
APP são protegidas pelo Código Florestal

Definições de Áreas de Preservação Permanentes (APP):

•

Cursos d’água: faixa de mata com 30 m de largura para rios com até 10m de
largura; com 50m para os rios entre 10m e 50 de largura; com 100m para rios
entre 50m e 200m de largura; com 200m para os rios entre 200 e 600m de
largura; e de 500m para rios com largura superior a 600m.

•

Lagoas naturais: faixa de 100m de largura na zona rural e de 30m em zonas
urbanas.

•

Reservatórios artificiais: faixa com largura definida na licença ambiental.

•

Nascentes e olho d’água perenes : faixa mínima de 50m.

•

Encostas com declividade superior a 45º / - Terras com altitude superior
1.800m.

•

Restingas, fixadoras de dunas e/ou estabilizadoras de mangues.

•

Manguezais;

•

Veredas: faixa com largura mínima de 50m;

•

Bordas de tabuleiros ou chapadas;

•

Topos de morro com altura mínima de 100m e inclinação média maior que
25º
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CAPÍTULO II
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Seção I
Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente

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, desde a borda da calha do
leito regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima
de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte)
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
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III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa definida na
licença ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1 o e 2o;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que seja a sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da
curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado
por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetação;
XI - as veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
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§ 1o

Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento
de cursos d’água naturais.
§ 2o No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20
(vinte) hectares de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo,
15 (quinze) metros.
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um)
hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III
do caput.
§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o
inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante
de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou
lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja
conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas
de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a
infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

Atenção:
O que é módulo fiscal ? É a área mínima necessária de uma propriedade rural
para que a exploração seja economicamente viável. O tamanho varia no País. Em
Minas Gerais, oscila entre cinco e setenta hectares (5 a 70 há). No município de
Janaúba, o módulo fiscal é de 50 hectares.
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I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de
recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

Em resumo:
O Código Florestal prevê a conservação das matas ciliares (Figura 4):
•

30 m em cada margem nos rios com menos de 10 m de largura;

•

50 m em cada margem nos rios com 10 a 50 m de largura;

•

100 m em cada margem nos rios com 50 a 200 m de largura;

•

200 m em cada margem nos rios com 200 a 600 m de largura;

•

500 m em cada margem nos rios com largura superior a 600 m;

•

Raio de 50 m ao redor das Nascentes;

•

30 m ao redor do espelho d’água ,Lagos ou reservatórios em áreas urbanas;

•

50 m ao redor do espelho d’água, Lagos ou reservatórios em zona rural, com
área menor que 20 ha;
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•

100 m ao redor do espelho d’água de Lagos ou reservatórios em zona rural,
com área igual ou superior a 20 ha ;

•

100 m ao redor do espelho d’água de Represas de hidrelétricas

Figura 4. Regras de recomposição para APPs. Fonte: http://www.google.com.br

REGRAS DE RECOMPOSIÇÃO PARA APPs
Obrigatório preservar faixa de 20m, contados da borda da calha do leito regular,
para imóveis com área superior a 4 módulos fiscais e de até 10 módulos fiscais, nos
cursos d’água com até 10m de largura.
Nos demais casos, em extensão correspondente à metade da largura do curso
d’água, observados o mínimo de 30 e o máximo de 100m, contados da borda da
calha do leito regular.
Admitidas atividades consolidadas no entorno de nascentes e olhos d’água, sendo
obrigatória a recomposição do raio mínimo de 30m.
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Os Governadores dos Estados poderão exigir recomposição de faixas maiores em
propriedades localizadas, em bacias hidrográficas degradas, consideradas críticas,
ouvidos o comitê de bacia e o conselho estadual de meio ambiente.

RESERVA LEGAL
O que são Reservas Legais ?
As Reservas Legais são áreas de Floresta Natural ou Floresta Artificial
dentro de uma fazenda ou propriedade que obrigatoriamente tem que ser
preservadas. É como se cada fazendeiro tivesse a obrigação de fazer a sua parte e
preservar um pedaço das florestas das suas terras.

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a
título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação
à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 (Lei n. 12.727/2012).
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).

Todo projeto Industrial ou Agrícola de no Brasil, realizado em áreas
consideradas Rurais (fora das cidades ) deve obedecer a regra da Reserva Legal.
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Observe no quadro abaixo, a porcentagem (%) de terras de floresta que devem ser
preservadas, esta porcentagem varia de região para região.

Reservas Legais no Brasil
Amazônia
80% das Florestas devem
ser preservadas na
propriedade

Cerrado

Resto do País *

35% das Florestas devem 20% das Florestas devem
ser preservadas na
ser preservadas na
propriedade
propriedade

*: Como resto do país, estão o Litoral, a região da Mata Atlântica e as principais
regiões Urbanas do Brasil.

Para melhor compreensão, veja no mapa do Brasil (figura 4.1) onde
estão localizadas estas regiões.

Figura 4.1. Localização das regiões de reserva legal em porcentagem.
Fonte: http://www.guiadacarreira.com.br
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Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão
de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela
legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de
promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais
exigidos nesta Lei.
Além das questões específicas, citadas acima, o Novo Código Florestal
Brasileiro ainda cuida de algumas questões mistas, tais como:
• Proteção das áreas verdes urbanas;
• Supressão para uso alternativo do solo;
• Cadastro ambiental rural;
• Controle da origem dos produtos florestais
• Proibição do uso do fogo e do controle dos incêndios;
• Programa

de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio

ambiente;
• Controle do desmatamento;
• Agricultura familiar.

Atenção: Devemos ficar alerta com relação as mudanças da Lei.
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4.4 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 571, DE 25 DE MAIO DE 2012

RESERVA LEGAL:
•

Continua a mesma obrigatoriedade. Para as propriedades acima de 4
módulos fiscais os produtores terão 20 anos para recuperar a reserva legal
com mínimo de 10% a cada ano.

DESMATAMENTO:
•

Quem desmatou até 22 de julho de 2008 (Lei de crimes ambientais), não
precisará pagar multa, mas terá que recompor área desmatada. Quem
desmatou após esta data terá que pagar a multa e ainda recompor a área
desmatada. (Salvo casos de desmatamento autorizado)

CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E PLANO DE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL (PRA)
•

Todos os produtores, independente do tamanho, serão obrigados a se
cadastrar no CAR, no órgão florestal, no prazo de 02 anos. Após terão que
aderir ao PRA e terão um prazo de 02 anos para implantar o projeto.

Observação: após 05 anos (22 de julho de 2017) só terá direito ao crédito rural o
produtor que tiver inscrito no CAR.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP):
•

As APP’s continuam as mesmas para efeito de referência. No entanto, houve
mudanças para a necessidade de recomposição conforme abaixo:

Cursos de água (rios) - o texto que saiu do congresso para a Presidência
estabelecia em 15 metros a faixa a ser florestada para rios até 10 metros. Agora
existe um escalonamento de acordo com tamanho da propriedade

FAIXA A SER REFLORESTADA
TAMANHO (módulos fiscais*) LARGURA DA FAIXA A SER REFLORESTADA
Rios até 10m
Rios com mais 10m
0A1

5m

5m

1a2

8m

8m

2a4

15 m

15 m

4 a 10

20 m

30 m a 100 m*

Mais de 10

30 m

30 m a 100 m*

*Faixa de Florestas equivalente a metade da largura do rio com mínimo de 30 m e
máximo de 100 m.

•

Nascentes: o texto que saiu do congresso para a Presidência estabelecia 30
m de raio em torno da nascente independente do tamanho da propriedade.
Agora existe um escalonamento de acordo com tamanho da propriedade.
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ÁREA A SER REFLORESTADA
TAMANHO (módulos fiscais*) LARGURA DA FAIXA A SER REFLORESTADA

•

0A1

5m

1a2

8m

2a4

15 m

Maior que 4

30 m

Reservatório artificial (somente quando existe barramento em cursos da
água): o texto que saiu do congresso para a Presidência estabelecia a
necessidade de recomposição nos reservatórios artificiais de qualquer
tamanho. O novo texto isenta de recomposição para os reservatórios até
01(um) ha. Entre 01 e 20 ha de área de represa é necessária recomposição
de 15 m (não mudou).

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP):
Observação: A somatória da reserva legal mais APP não pode ultrapassar de 10%
da área da propriedade rural quando esta possuir até 02 módulos fiscais e limite de
20% quando possuir até 04 módulos fiscais;

ATENÇÃO:
•

Análise e apreciação da Medida Provisória gera novas mudanças no texto;

•

Legislação em vigor (Lei nº 12.651/2012 e MP 571/2012) deverão ser
regulamentadas e implementadas pelo Poder Executivo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Possíveis atitudes para reduzir o desperdício de água:
–

Aproveitar as águas da chuva, armazenado-as de maneira correta;

–

Fechar a torneira enquanto escova os dentes;

–

Reaproveitar o papel. Isso é muito importante, pois para produzir papel gastase muitos litros de água;

–

- Acabar com o pinga-pinga da torneira. Uma torneira gotejando, gasta, em
média, 46 litros de água por dia;

–

Reduzir o consumo doméstico de água potável;

–

Não contaminar os cursos d’água;

–

Agir como consumidores conscientes e exigir que as empresas produzam
detergentes e produtos de limpeza que diminuam a poluição do meio
ambiente (biodegradáveis);

–

Evitar o desperdício, cuidando dos vazamentos de água, e não lavar as
calçadas utilizando água potável;

–

Ao tomar banho, devemos desligar o chuveiro ao ensaboar, pois uma ducha
chega a gastar mais de 16 litros de água por minuto.

–

Todas essas mudanças de hábitos são pequenas, no entanto, geram grandes
diferenças. Faça você a sua parte, contribua para a preservação do bem mais
valioso da Terra.

A proteção dos mananciais que ainda estão conservados e a
recuperação daqueles que já estão prejudicados são modos de conservar a água
que ainda temos. Mas isso apenas não basta. É preciso fazer muito mais para
alcançarmos esse objetivo de modo que o uso se torne cada vez mais eficaz.
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Mas, o que fazer? Qual o papel de cada cidadão? Cada um de nós deve usar a água
com mais economia.
•

Na agricultura, por exemplo, o desperdício de água é muito grande. Apenas
40% da água desviada é efetivamente utilizada na irrigação. Os outros 60 por
cento são desperdiçados, porque se aplica água em excesso, se aplica fora
do período de necessidade da planta, em horários de maior evaporação do
dia, pelo uso de técnicas de irrigação inadequadas ou, ainda, pela falta de
manutenção nesses sistemas de irrigação.

•

Na indústria é possível desenvolver formas mais econômicas de utilização da
água através da recirculação ou reuso, que significa usar a água mais do que
uma vez. Por exemplo, na refrigeração de equipamentos, na limpeza das
instalações etc. Essa água reciclada pode ser usada na produção primária de
metal, nos curtumes, nas indústrias têxteis, químicas e de papel.

•

Nos sistemas de abastecimento de água uma quantidade significativa da
água tratada - 15 % ou mais - é perdida devido a vazamentos nas
canalizações, assim como dentro de nossas casas.

•

É fácil observar como a população colabora na conservação da água em
cidades que têm problemas de abastecimento ou onde existe pouca água.
Ou, ainda, onde a água é cara. Nessas cidades, as pessoas costumam usar a
mesma água para diferentes finalidades. Por exemplo, a água usada para
lavar roupa é depois usada para lavar quintal. As pessoas ainda mudam seus
hábitos para usar a água na hora em que ela está disponível; evitam
vazamentos; só regam jardins e plantas na parte da manhã ou no final da
tarde; lavam seus carros apenas eventualmente; não lavam calçadas, apenas
varrem; não instalam válvulas de descarga nos vasos sanitários e sim caixas
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de descarga, que são mais econômicas e produzem o mesmo resultado e
conforto.
O crescente agravamento da falta de água tem levado as pessoas a
estabelecer uma nova forma de pensar e agir, inclusive mudando seus hábitos, usos
e costumes. Essa forma de pensar e agir visa o crescimento econômico respeitando
a capacidade dos recursos do meio ambiente, sobretudo a água.
A conscientização e a educação do povo, do consumidor, são
fundamentais.

Racionalizar

o

uso

da

água

não

significa

ficar

sem

ela

periodicamente. Significa usá-la sem desperdício, considerá-la uma prioridade social
e ambiental, para que a água tratada, saudável, nunca falte em nossas torneiras.

ATENÇÃO:
•

Vamos evita que a carta escrita em 2070 se torne realidade.

•

Conheça o conteúdo da carta de 2070 em anexo.

•

Faça sua parte!!!!!!
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6 CARTA ESCRITA EM 2070
Documento extraído da revista biográfica "Crónicas de los Tiempos" de abril de
2002.
Um exercício de imaginação, que está para além da ficção. Preocupante por vermos
que diariamente se desperdiça um recurso tão importante e que não é inesgotável.
Ano 2070. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de
alguém com 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo muito pouca água.
Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta
sociedade.
Recordo quando tinha cinco anos. Tudo era muito diferente. Havia
muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de
um banho de chuveiro..
Agora usamos toalhas de azeite mineral para limpar a pele. Antes,
todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, devemos rapar a
cabeça para a manter limpa sem água.
Antes, o meu pai lavava o carro com a água que saía de uma
mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma.
Recordo que havia muitos anúncios que diziam CUIDA DA ÁGUA, só
que ninguém lhes ligava - pensávamos que a água jamais podia acabar. Agora,
todos os rios, barragens, lagoas e mantos aqüíferos estão Irreversivelmente
contaminados ou esgotados. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para
beber eram oito copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A
roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo e tivemos
que voltar a usar os poços sépticos (fossas) como no século passado já que as
redes de esgotos não se usam por falta de água.
A aparência da população é horrorosa; corpos desfalecidos, enrugados
pela desidratação, cheios de chagas na pele provocadas pelos raios ultravioletas
que já não tem a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos
constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados.
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A industria está paralisadas e o desemprego é dramático. As fábricas
dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-nos em água potável os
salários.
Os assaltos por um bidão de água são comuns nas ruas desertas. A
comida é 80% sintética. Pela ressequidade da pele, uma jovem de 20 anos está
como se tivesse 40.
Os cientistas investigam, mas não parece haver solução possível. Não
se pode fabricar água, o oxigênio também está degradado por falta de árvores e isso
ajuda a diminuir o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se também a
morfologia dos espermatozóides de muitos indivíduos e como conseqüência há
muitos meninos com insuficiências, mutações e deformações.
O governo cobra-nos pelo ar que respiramos (137 m3 por dia por
habitante adulto). As pessoas que não podem pagar são retiradas das "zonas
ventiladas". Estas estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam
a energia solar. Embora não sendo de boa qualidade, pode-se respirar.
A idade média é de 35 anos. Em alguns países existem manchas de
vegetação normalmente perto de um rio, que é fortemente vigiado pelo exercito. A
água tornou-se num tesouro muito cobiçado - mais do que o ouro ou os diamantes.
Aqui não há arvores, porque quase nunca chove e quando se registra precipitação, é
chuva ácida. As estações do ano tem sido severamente alteradas pelos testes
atômicos.
Advertiam-nos que devíamos cuidar do meio ambiente e ninguém fez
caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem descrevo o
bonito que eram os bosques, lhe falo da chuva, das flores, do agradável que era
tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse,
o saudável que era a gente, ela pergunta-me: Papá! Porque se acabou a água?
Então, sinto um nó na garganta; não deixo de me sentir culpado, porque pertenço à
geração que foi destruindo o meio ambiente ou simplesmente não levamos em conta
tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço alto e sinceramente creio que
a vida na terra já não será possível dentro de muito pouco tempo porque a
destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível.
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Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade
compreendesse isto, quando ainda podíamos fazer algo para salvar ao nosso
planeta Terra!

FINALMENTE:
Se a realidade hoje nos mostra um quadro adverso, com nossos
Recursos Hídricos sendo mal utilizados, em muitos casos já ameaçados de
escassez, por outro lado temos a certeza de que a mudança desse cenário não
depende somente de leis e iniciativas governamentais. A nossa convicção é de que
é necessário o conhecimento e a participação da sociedade para haver mudanças, e
transformar uma realidade preocupante num futuro cheio de possibilidades. Nesse
contexto, vale destacar, não cabe mais a postura do usuário espectador, à espera
de propostas surgidas nas esferas governamentais. A nova ordem é o cidadão, ou
grupo de cidadãos, buscar alternativas para resolver os problemas da água, levando
em conta as necessidades e dificuldades vivenciadas pelas próprias comunidades
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FIM DO CURSO
OBRIGADO PELA
ATENÇÃO !!!
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