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Identidade 

 (...) 
recolhi 

teu rosto 
do rio 

  
um azul te espreitava 

  
esfreguei os olhos para 

ver melhor 
mas já não vi nada 

  
só a água 

  
ali 
  

parada 
parada 

 (Herbert Emanuel ) 
 

Travessia 

O homem que empurra o carrinho de peixe 
atravessa a rua correndo. Ele não apregoa 
mais o seu bordão. A rua é bem diferente do 
rio que abriu seus caminhos. O homem 
dribla os automóveis, fixa o olhar no outro 
lado, não grita mais, quer atravessar, 
apenas. Também o peixe segue por outra via 
agora. O peixe transita no carrinho do 
homem: um barco com rodas. O peixe passa 
para o outro lado da rua de boca aberta e lá 
se vão os dois com a garganta ferida. 

       (Adriana Abreu) 
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O CONVITE AO DIÁLOGO TRANSVERSAL 

Os organizadores  

O desafio socioambiental do século XXI está na construção de 
um diálogo profícuo que oportunize uma visão crítica acerca das 
diversas perspectivas e possibilidades de trabalho em torno da 
gestão dos recursos hídricos. Desse modo, torna-se imprescindível 
e urgente a ampliação de discussões que dinamizem, a partir de um 
olhar integrador e contextualizado, a análise dos diferentes fatores 
que constituem a dinâmica gestora das águas, considerando que as 
ciências precisam se fortalecer por meio da integração de seus 
objetos de análise. Além disso, esse fato é ainda mais essencial 
quando o objetivo é analisar os indicadores sociais, econômicos e 
ambientais que permeiam uma bacia hidrográfica. Nesse caso, há 
a necessidade de articulação de um projeto geográfico 
socioespacial, engendrado a partir do conceito da 
interdisciplinaridade e que envolva, também, a transversalidade, 
com o objetivo de trabalhar a questão da sustentabilidade em 
diferentes escalas de análise. 

Chegamos em uma década de diálogo intenso com todos os 
setores da sociedade. Por esse motivo, acreditamos que juntos 
podemos propor diálogos científicos que podem contribuir, de 
forma sistemática e metodológica, para a compreensão acerca da 
realidade que estamos vivenciando na Amazônia e no Mundo. 
Conforme nos lembra o educador Paulo Freire, a busca do 
conhecimento é um caminho de libertação, e é pensando na 
construção desse trajeto libertador, que buscamos a participação 
de pesquisadores e alunos de diferentes instituições e órgão sociais 
para juntos investirmos na difusão do conhecimento e na 
visibilidade dos Simpósios de Recursos Hídricos, enquanto espaço 
de formação temática para a Gestão dos Rios e das Águas.  

Cada um que compõe essa equipe chegou em um momento 
distinto, porém, ao integrar o processo passou fazer parte de um 
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grupo que acredita que somente é possível falar em 
desenvolvimento sustentável na Amazônia, quando discutirmos 
juntos tópicos importantes para além das fronteiras, como por 
exemplo, os que se referem aos direitos humanos (ODS1 1, 2, 3, 10), 
às temáticas acerca da igualdade de gênero (ODS 5), ao 
protagonismo dos Rios, das Águas e dos Oceanos sendo integrado 
ao uso de uma bacia hidrográfica (ODS 14 e 15), ao empoderamento 
territorial de comunidades ribeirinhas, extrativistas e dos povos 
indígenas (ODS 11 e 16), ao saneamento básico nas médias e 
pequenas cidades (ODS 6 e 11), à preservação e manutenção  da 
floresta reconhecendo seu valor para os povos que a habita e para 
a dinâmica climática  (ODS 13 e 15), ao papel da educação básica, 
técnica, científica e tecnológica para o desenvolvimento integrado 
à ética da sustentabilidade (ODS 4) e ao comprometimento de 
cooperação, o qual precisa ser firmado constantemente nas esferas 
que possam intermediar a elaboração e a execução de projetos 
(ODS 17). 

Enquanto isso, o comprometimento com o diálogo sobre 
esses temas se reflete na urgência de elaboração de novas 
diretrizes, as quais revelem ao mundo as realidades que aqui são 
contempladas, como os rios, as águas e os recursos hídricos. Dessa 
maneira, intitulamos essa  discussão teórica de diálogo híbrido, 
pelo fato de ela conectar em uma mesma rede científica um 
conjunto de fatores sociais, econômicos e ambientais que integram 
a modelagem constante de cada bacia hidrográfica, objeto de 
estudo das pesquisas trazidas nesta obra. 

Cada participante foi convidado(a) a estar aqui porque possui 
uma história como pesquisador(a), como militante de um povo, de 
uma causa, como empreendedor (a) de uma ação ou de uma 
empresa, e juntos somam-se aos leitores que se propõem a dedicar 

                                                           
1 Constituem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos 
pela Organização das Nações Unidas em 2015. 



 

12 
 

algumas horas ou dias na leitura dessa obra. Assim, teremos cada 
vez mais vozes ecoando sobre esse diálogo frutífero, e que conjuga 
experiências tão diversificadas e ricas desenvolvidas em todo 
território fluvial brasileiro, como também na Espanha. 

Ao longo da construção desta obra houve uma nova onda 
pandêmica e muitos desafios foram colocados na articulação e 
construção teórica de cada artigo, porém dentro do princípio da 
resiliência adotada, fomos nos reinventando e trazendo novos 
pesquisadores para contribuir com a discussão proposta. Dentre os 
novos convidados estão os filhos e filhas do Rio Jari, que são os 
estudantes e pesquisadores do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), somando-se ao Mestrado 
em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, 
Campus – Ji-Paraná / RO, junto às demais Instituições de Ensino 
Superior associadas à rede, distribuídas nas cinco regiões do Brasil, 
a Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, a 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Murcia,  
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal de 
Rondônia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Grupo de Pesquisa em 
Geografia e Ordenamento do Território na Amazônia (GOT-
Amazônia), Sindicato Rural de Rolim de Moura, Associação 
Rondoniense dos Engenheiros Ambientais, Associação Nacional de 
Municípios e Meio Ambiente, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Branco e Colorado, Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Ambiental de Rondônia, Agência Nacional das Águas, o Grupo de 
Pesquisa Água, Território e Sustentabilidade - GRATs, Grupo de 
Pesquisa Engenharia Ambiental (DEA-UNIR), o Centro de Estudos 
em Manejo e Ecologia na Amazônia que adotou o Grupo 
Experimental Diálogo Hídrico Multidisciplinar como linha de 
pesquisa institucionalizando o grupo, entre outros que se 
propuseram a dialogar durante essa caminhada. 

O comprometimento com uma ciência cidadã, que 
compartilha o resultado de suas pesquisas e os diálogos 
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desenvolvidos em um constante processo de mobilização e 
motivação científica, nos leva a unir forças e a disponibilizar a 
presente obra gratuitamente, como forma de socializarmos novas 
possibilidades e juntos encontrarmos o caminho para uma gestão 
hídrica, que seja difundida por todas as vozes que possam se fazer 
presente nesse diálogo contínuo e fundamental. 
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El CONVITE Al DIÁLOGO HÍDRICO TRANSVERSAL 

Los organizadores 

El desafío socioambiental del siglo XXI está en la 
construcción de un diálogo proficuo que ofrezca oportunidad a una 
visión crítica sobre las diversas perspectivas y posibilidades de 
trabajo en torno de la gestión de los recursos hídricos. De este 
modo, se vuelve imprescindible y urgente la ampliación de 
discusiones que dinamicen, a partir de una mirada integradora y 
contextualizada, el análisis de los diferentes factores que 
constituyen la dinámica gestora de las aguas, considerando que las 
ciencias precisan fortalecer por medio de la integración de sus 
objetos de análisis. Además de eso, ese hecho es todavía más 
esencial cuando el objetivo es analizar los indicadores sociales, 
económicos y ambientales que permean una cuenca hidrográfica. 
En ese caso, hay las necesidades de articulación de un proyecto 
geográfico socioespacial, engendrado a partir del concepto de la 
interdisciplinaridad y que envuelva, también, la transversalidad, 
con el objetivo de trabajar la cuestión de la sustentabilidad en 
diferentes escalas de análisis. 

Llegamos en una década de diálogo intenso con todos los 
sectores de la sociedad. Por ese motivo, creemos que juntos 
podemos proponer diálogos científicos que pueden contribuir, de 
forma sistemática y metodológica, para la comprensión sobre la 
realidad que estamos vivenciando en la Amazonia y en el Mundo. 
Conforme nos recuerda el educador Paulo Freire, la busca del 
conocimiento es un camino de liberación, y es pensando en la 
construcción de ese trayecto libertador, que buscamos la 
participación de investigadores y alumnos de diferentes 
instituciones y órganos sociales para juntos investir en la difusión 
del conocimiento y en la visibilidad de los Simposios de Recursos 
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Hídricos, en cuanto espacio de formación temática para la Gestión 
de los Ríos y de las Aguas.  

Cada uno que compone ese equipo llego en un momento 
distinto, aunque, al integrar el proceso pasó a hacer parte de un 
grupo que piensa que solamente es posible hablar en 
desenvolvimiento sustentable en Amazonia, cuando discutimos 
juntos tópicos importantes más allá de las fronteras, como por 
ejemplo, los que se refieren a los derechos humanos (ODS2 1, 2, 3, 
10), a las temáticas acerca de la igualdad de género (ODS 5), al 
protagonismo de los Ríos, de las Aguas y de los Océanos siendo 
integrado al uso de una cuenca hidrográfica (ODS 14 y 15), al 
empoderamiento territorial de comunidades ribeiriñas, 
extractivistas y de los pueblos indígenas (ODS 11 y 16), al 
saneamiento básico en las medias y pequeñas ciudades (ODS 6 y 
11), a la preservación y manutención  de la floresta reconociendo 
su valor para los pueblos que la habita y para la dinámica climática  
(ODS 13 y 15), al papel de la educación básica, técnica, científica y 
tecnológica para el desenvolvimiento integrado a la ética de la 
sustentabilidad (ODS 4) y al comprometimiento de cooperación, el 
cual precisa ser firmado constantemente en las esferas que puedan 
intermediar la elaboración y la ejecución de proyectos (ODS 17). 

En cuanto eso, el comprometimiento con el diálogo sobre 
esos temas se refleja en la urgencia de elaboración de nuevas 
directrices, las cuales revelen al mundo las realidades que aquí son 
contempladas, como los ríos, las aguas y los recursos hídricos. De 
esa manera, intitulamos esa discusión teórica de diálogo híbrido, 
por el hecho de ella conectar en una misma red científica un 
conjunto de factores sociales, económicos y ambientales que 
integran el modelaje constante de cada cuenca hidrográfica, objeto 
de estudio de las pesquisas traídas en esta obra. 

                                                           
2 Constituyen los Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable 
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015. 
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Cada participante fue convidado(a) a estar aquí porque tiene 
una historia como investigador(a), como militante de un pueblo, de 
una causa, como emprendedor (a) de una acción o de una empresa, 
y juntos se suman a los lectores que se proponen dedicar algunas 
horas o días a la lectura de esa obra. Así, tenemos cada vez más 
voces sobre ese diálogo frutífero, y que conjuga experiencias tan 
diversificadas y ricas desarrolladas en todo territorio fluvial 
brasileño, como también en España. 

A lo largo de la construcción de esta obra hubo una nueva 
onda pandémica y muchos desafíos fueron colocados en 
articulación y construcción teórica de cada artículo, aunque dentro 
del principio de la resiliencia adoptada, fuimos reinventándonos y 
trayendo nuevos investigadores para contribuir con la discusión 
propuesta. De entre los nuevos convidados están los hijos e hijas 
del Río Jari, que son los estudiantes e investigadores del Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Amapá (IFAP), 
sumándose al Máster en Rede Nacional en Gestión y Regulación de 
Recursos Hídricos, Campus – Ji-Paraná / RO, junto a las demás 
Instituciones de Enseño Superior asociadas a la red, distribuidas en 
las cinco regiones de Brasil, la Red Internacional de Pesquisa 
Resiliencia Climática, la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Murcia,  Universidad Estadual de Rio de Janeiro, 
Universidad Federal de Rondonia, Universidad Federal Rural de 
Río de Janeiro, y la Universidad Federal de Río de Janeiro, Grupo 
de Pesquisa en Geografía y Ordenamiento del Territorio en 
Amazonia (GOT-Amazonia), Sindicato Rural de Rolim de Moura, 
Asociación Rondoniense de los Ingenieros Ambientales, 
Asociación Nacional de Municipios y Medio Ambiente, Comité de 
Cuenca Hidrográfica del Río Blanco y Colorado, Secretaria del 
Estado de Desenvolvimiento Ambiental de Rondonia, Agencia 
Nacional de las Aguas, al Grupo de Pesquisa Agua, Territorio y 
Sustentabilidad - GRATs, Grupo de Pesquisa Ingeniería Ambiental 
(DEA-UNIR), el Centro de Estudios en Manejo y Ecología en 
Amazonia que adoptó el Grupo Experimental Diálogo Hídrico 
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Multidisciplinar como línea de pesquisa institucionalizando el 
grupo, entre otros que se propusieron a dialogar durante esa 
caminada. 

El comprometimiento con una ciencia ciudadana, que 
comparte el resultado de sus investigaciones y los diálogos 
desarrollados en un constante proceso de movilización y 
motivación científica, nos lleva a unir fuerzas y a disponibilizar la 
presente obra gratuitamente, como forma de socializar nuevas 
posibilidades y juntos encontrar el camino para una gestión 
hídrica, que sea difundida por todas las voces que puedan hacerse 
presente en ese diálogo continuo y fundamental.  
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THE INVITATION TO TRANSVERSAL WATER DIALOGUE 

The organizers 

The socio-environmental challenge of the 21st century lies in 
the construction of a fruitful dialogue that provides an opportunity 
for a critical view of the different perspectives and possibilities of 
work around the management of water resources. In this way, it is 
essential and urgent to expand discussions that dynamize, from an 
integrative and contextualized perspective, the analysis of the 
different factors that constitute the dynamics of water 
management, considering that the sciences need to be 
strengthened through the integration of its objects of analysis. 
Furthermore, this fact is even more essential when the objective is 
to analyze the social, economic and environmental indicators that 
permeate a watershed. In this case, there is a need to articulate a 
socio-spatial geographic project, engendered from the concept of 
interdisciplinarity and that also involves transversality, working 
the issue of sustainability at different scales of analysis as the main 
objective. 

We have reached a decade of intense dialogue with all sectors 
of society. For this reason, we believe that together we can propose 
scientific dialogues that can contribute in a systematic and 
methodological way to the understanding of the reality we are 
experiencing in the Amazon and in the world. As educator Paulo 
Freire reminds us, the search for knowledge is a path of freedom, 
and it is thinking about the construction of this redemptive path 
that we seek the participation of researchers and students from 
different institutions and social bodies to invest together in the 
dissemination of knowledge and in the visibility of the Water 
Resources Symposia, as a space for thematic training for Rivers 
and Water Management. 

Each one that makes up this team arrived at a different 
moment, however, by integrating the process, they became part of 
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a group that believes that it is only possible to talk about 
sustainable development in the Amazon, when we discuss together 
important topics beyond borders, such as those referring to human 
rights (SDGs¹ 1, 2, 3, 10), gender equality issues (SDG 5), the leading 
role of Rivers, Waters and Oceans being integrated into the use of 
a hydrographic basin (SDGs 14 and 15), territorial empowerment of 
riverside communities, extractivists and indigenous peoples (SDGs 
11 and 16), basic sanitation in medium and small cities (SDGs 6 and 
11), preservation and maintenance of the forest, recognizing its 
value for the peoples who inhabit it and for the climate dynamics 
(SDGs 13 and 15), the role of basic, technical, scientific and 
technological education for integrated development with the ethics 
of sustainability (SDG 4) and the commitment to cooperation, the 
which needs to be constantly established in the spheres that can 
intermediate the elaboration and execution of projects (SDG 17). 

Meanwhile, the commitment to dialogue on these topics is 
reflected in the urgency of drawing up new guidelines, which 
reveal to the world the realities that are contemplated here, such 
as rivers, water and water resources. In this way, we call this 
theoretical discussion hybrid dialogue, because it connects in the 
same scientific network a set of social, economic and 
environmental factors that integrate the constant modeling of each 
watershed, object of study of the research presented in this work. 

Each participant was invited to be here because they have a 
history as a researcher, as an activist for a people, for a cause, as 
an entrepreneur of an action or a company, and together they add 
to the readers who propose to dedicate a few hours or days to 
reading this work. Thus, we will have more and more voices 
echoing about this fruitful dialogue, which combines such diverse 
and rich experiences developed throughout Brazilian river 
territory and Spain. 

During the construction of this work, there was a new 
pandemic wave and many challenges were posed in the 
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articulation and theoretical construction of each article, but within 
the adopted principle of resilience, we reinvented ourselves and 
brought in new researchers to contribute to the proposed 
discussion. Among the new guests are the sons and daughters of 
Jari River, who are students and researchers at the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Amapá (IFAP), joining the 
Master in National Network in Management and Regulation of 
Water Resources, Campus – Ji-Paraná / RO, together with the other 
Higher Education Institutions associated with the network, 
distributed in the five regions of Brazil, the International Climate 
Resilience Research Network, the Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad de Murcia, State University of Rio de 
Janeiro, Federal University of Rondônia, Federal Rural University 
of Rio de Janeiro, and the Federal University of Rio de Janeiro, 
Research Group on Geography and Territorial Planning in the 
Amazon (GOT-Amazônia), Rural Union of Rolim de Moura, 
Rondoniense Association of Environmental Engineers, National 
Association of Municipalities and the Environment, Rio Branco 
and Colorado River Basin Committee, State Secretariate for 
Environmental Development Rondônia, National Water Agency, 
the Water, Territory and Sustainability Research Group - GRATs, 
Environmental Engineering Research Group (DEA-UNIR), the 
Center for Studies in Management and Ecology in the Amazon that 
adopted the Multidisciplinary Water Dialogue Experimental Group 
as a line of research institutionalizing the group, among others who 
proposed to dialogue during this journey. 

The commitment to citizen science, which shares the results 
of its research and the dialogues developed in a constant process of 
mobilization and scientific motivation, leads us to join forces and 
make this work available free of charge, as a way of socializing new 
possibilities and together finding the path towards water 
management, which is spread by all the voices that can be present 
in this continuous and fundamental dialogue. 
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PREFÁCIO 

Demetrios Christofidis 

As mensagens decorrentes dos múltiplos diálogos deste 
livro proporcionam a ampliação dos entendimentos hídricos em 
uma dimensão inicial que corresponde ao conhecimento dos 
desafios e das potencialidades das realidades regionais, de suas 
populações e de seus conjuntos de saberes, culturas e 
sentimentos, de modo que, possam nutrir os agentes para que 
ocorra a adoção de indutores de transformações pela dedicação, 
ampliação do discernimento e sabedoria.  

Esse saber, oriundo das diversas fontes, propicia o 
entender às águas, os ecossistemas hídricos e as relações com os 
demais reinos, com maturidade e lucidez na adoção de atitudes 
coerentes com nossa evolução como espécie humana.  

Os diálogos multidimensionais que os autores apresentam 
nas partes e capítulos deste livro estão relacionados com a 
natureza dos corpos hídricos, como um colar de pérolas 
formado pelas características hídricas, ecossistêmicas, éticas e 
morais, diversidades relacionadas aos valores das culturas 
locais, que envolvem os modos de sentir, de ver e de perceber as 
mensagens dos povos e das águas Diálogos entre com os reinos, 
que nutrem um entendimento pleno que potencializa a Vida. 

Primeira Parte: Diálogos a partir dos Rios, o capítulo de 
“As Lições que o Rio Branco Ensinou ...”  apresenta as que os povos 
e comunidades tradicionais vivenciam em suas dinâmicas no 
trecho do baixo Rio Branco, onde ocorrem dois mundos 
diversos, que são enaltecidos pelos destaques que existem entre 
a estação de chuvas e a de secas. No diálogo inicial, os autores 
destacam a percepção das nuances do Rio Branco, que sempre 
ofertou condições vida e de atender aos habitantes e os demais 
entes, com seus fluxos e de prover um servir que está sendo 
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afetado pelo lançamento de resíduos de diversas origens que 
atingem os ambientes circunvizinhos; afetando os minerais, os 
vegetais e os animais e as populações. O texto destaca as 
principais causas das situações descritas pelas expedições e 
indica possibilidades alternativas de soluções para evitar 
degradação. 

No capítulo das “Dinâmicas dos Ambientes Fluviais:” ... Há 
uma rica apresentação com “Análise e Sugestões de Manejo das 
Bacias Hidrográficas” dos rios Aguapeí e Peixe, na bacia 
hidrográfica do rio Paraná, apresentando a Área de Estudo, a 
Metodologia, e as diversas Considerações, decorrentes de Análises 
Hidrológicas e limnológicas das águas desses dois rios, 
propiciando que haja atitudes de valorização das águas. 

O capítulo de “Análise de Perda de Solo e Seleção de Práticas 
Conservacionistas na Sub-Bacia do rio Branco, na Amazônia 
Ocidental; cita que; “as práticas conservacionistas (...) envolvendo a 
cultura de soja são fundamentais para diminuir as perdas de solo” e 
que; “as áreas mais críticas estão em locais de predominância de solos 
arenosos”, possibilita, assim que haja um adequado plano integrado 
de desenvolvimento na bacia. 

O texto de “Análise do Alto Curso do rio Purus - Porção Acre, 
e a Revisão Bibliográfica de uma Bacia Transfronteiriça”, 
apresentam conhecimentos a partir da Análise Bibliográfica e do 
Estado da Arte das Águas Superficiais e das Bacias Hidrográficas do 
Estado do Acre, evoluindo para tratar da Legislação e da 
Caracterização da Bacia do Rio Purus, por meio da utilização de 
sistemas de informação geográfica, identificando aspectos de 
ampliação a partir da consideração de diálogos que reconhecem e 
valorizam os saberes locais. 

O “Projeto Conexões com os Rios com Games e 
Ressignificação das Relações entre Rios e Sociedade na Educação 
Básica” desperta nossa atenção no referente a invisibilidade dos 
rios e a necessidade de ressignificação das relações entre as 
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sociedades e os rios, propondo construção de diálogos de 
aperfeiçoamento desses vínculos, ampliando as uniões, tanto 
afetivas entre o seres humanos-águas-rios, como efetivas pelo 
Potencial de Utilização de Jogos na Educação Básica “pelas 
contribuições dos jogos” que proporcionam conduzir “as crianças ao 
exercício de sua autonomia por meio da possibilidade de superação dos 
desafios existentes numa reorganização do olhar que tem sobre si 
mesmas” e pelo “caráter lúdico e potencial de engajamento”; 
denominado por “protagonismo dos estudantes e a possibilidade de um 
‘feedback’ instantâneo”, que, pelo “caráter lúdico, explora a dimensão 
imaginária, da fantasia e da diversão.”  O texto traz ‘Questões-
Reflexivas’ à nossa ‘Consciência Hídrica’, tais como: “Qual é o nome 
do rio mais Próximo à sua Casa?  Você já o percebeu na paisagem?  Como 
ele é?  Quais são as suas vivências relacionadas a esse rio?”  O leitor 
pode observar outras perguntas ao longo do texto: “É possível 
ressignificar as relações entre rios e Sociedade por meio dos jogos? Como 
construímos nosso jogo? Qual é o nome do jogo?”  O Jogo potencializa 
os diálogos e atrai a atenção do leitor, pela denominação adotada: 
“O Chamado do Rio!”  

No Capítulo sobre o “Ensino por Pesquisa dos Rios e Meio 
Ambiente”; destaco a frase: “O ato de aprender pode ocorrer em 
variados lugares e situações do cotidiano, como em um diálogo entre 
amigos ou ao longo de uma viagem, pois no decorrer de sua vida, uma 
pessoa acumula e adquirir diversos conhecimentos que transpõe o 
processo formal, presente nas escolas e academias.”   O texto, destaca o 
Ensino por Pesquisa – EPP, uma metodologia que visa aproximar o 
estudante “do fazer científico, logo, aplicá-la com a temática ambiental 
e de rios, o acercará dessa realidade fazendo uso de toda a estrutura 
típica do método científico para a obtenção de respostas.”   Reforçam os 
atributos da metodologia pela alta possibilidade de que: “o 
desenvolvimento do projeto crie um estreitamento entre os atores 
envolvidos e o conhecimento a ser adquirido, ao ser levado ao contexto 
ambiental”, pelo poder de inserir o educando na “realidade do meio 
ambiente que o cerca, despertando um senso crítico e investigativo a 
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partir das questões-problema que foram formuladas, o que viabilizam a 
alfabetização científica e a consciência ambiental.”   

Pelo capítulo do “Mapeamento de Indicadores de Bacias 
Hidrográfica do Alto e Médio Rio Machado – RO”, pode-se apreciar 
e entender a metodologia; PEIR: Pressão - Estado - Impacto - 
Resposta.  Possui o objetivo de sensibilizar sobre questões 
ambientais, ofertando “opções para ações, através das quais é possível, 
dentre outras atribuições, fazer análise de medidas corretivas, adotar 
novos rumos no enfrentamento dos problemas ambientais” e identificar 
competências e níveis de responsabilidade dos agentes sociais 
comprometidos. O método possui indicadores, em cada um de seus 
componentes, e “proporciona uma análise razoavelmente eficaz ao 
permitir, em suas dimensões (Pressão – Estado – Impacto – Resposta), 
as distribuições de indicadores identificados para cada realidade, seja 
ela social, ambiental, econômica, política, espacial, entre outras.” 

O capítulo que aborda a “Identificação de Territorialidades 
Existentes na Bacia Hidrográfica do rio Mamoré”, situado na 
Região Amazônica Boliviana; conclui que: a Bacia Hidrográfica do 
Rio Mamoré, requer “uma atenção especial pelos gestores públicos e 
sociedade para com as questões políticas e institucionais, e a formulação 
dos critérios para criação e implementação dos comitês de bacias 
hidrográficas em Rios fronteiriços.”  A Bacia Hidrográfica 
compreende oito unidades de conservação e sete terras indígenas, 
o que "leva a refletir sobre a importância do território fluvial para essas 
comunidades tradicionais”, destacando que “a identidade histórica 
da população local merece ser representada e escutada. Aprofunda 
em detalhes que possibilitam “Compreender a importância dos 
territórios fluviais do Rio Mamoré que vão muito além das relações de 
poder e de limite territorial.”  Nesta porção de riqueza hídrica do 
território, destacam-se os seguintes aspectos: “Outro ponto 
preocupante é a questão da soberania já que a porção a Oeste do Estado 
de Rondônia é toda delimitada por Rios que servem de fronteira com 
outros países.”   O relato dos autores destaca que: “Quando se 
relaciona toda uma diversidade cultural, ambiental e política na região 
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do Rio Mamoré, entende-se que essas relações de poder estão sobrepostas 
às questões culturais, ou melhor, a identidade da população local.”  É 
ainda essencial considerar a afirmação, de que “a fim de tornar a 
gestão dos recursos hídricos compartilhada mais eficaz”, pelo fato das 
nascentes do Rio Mamoré estarem em outro país, no caso da 
Bolívia, que “a fronteira tem mais funções do que ser apenas limite, ela 
pode ser considerada uma zona de comunicação e multiculturalidade, 
que, no entendimento, é o necessário para se tornar um dos critérios na 
criação dos comitês estaduais fronteiriços de bacias hidrográficas no 
estado de Rondônia”. 

O capítulo sobre “A Gestão do Rio Iratapuru na Experiência 
Comunitária da Cooperativa Mista de Produtores e Extrativistas”; 
apresenta a experiência comunitária na cidade de Laranjal do Jari, 
Estado do Amapá, “que possui como finalidade precípua extrair 
castanhas do Brasil ... desde sua fundação, em 1992.” O texto descreve 
que: “Além dessa finalidade principal, a comunidade de extrativistas 
possui uma ligação íntima com o rio Iratapuru, um dos braços do Rio 
Jari, localizado ao Sul do Amapá”. E que: “a gestão do rio pela 
comunidade possui múltiplos sentidos desde aspectos de sobrevivência 
alimentar, higiene, logística e entretenimento.”  O Rio Iratapuru 
“representa vida para os castanheiros do Jari”.   

A Primeira Parte do Livro: “Os Diálogos a partir dos Rios” é 
finalizada com os “Diários de Bordo da 2ª Expedição em Busca de 
Árvores Gigantes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Rio Iratapuru na Amazônia Legal – Amapá.”   Capítulo que 
possibilita compreender o valor das árvores gigantes; “consideradas 
como “árvores mães” da floresta, e representam uma estratégia única de 
história de vida física, funcional e ecológica, que não pode ser 
substituída por outros grupos funcionais de plantas”. Árvores que 
“sustentam várias outras formas de vida e apoiam várias funções 
ecológicas essenciais ao bom funcionamento dos ecossistemas, 
fornecendo também produtos florestais e benefícios culturais.”  
Associadas à floresta, prestam “vários serviços ecossistêmicos à 
humanidade, como a conservação da diversidade biológica, estoque de 



 

26 
 

carbono e regulação climática.” Nas Considerações Finais, os autores 
informam que: “Um novo santuário de árvores gigantes foi descoberto 
na região Sul do Amapá. A descoberta se deu em uma expedição 
realizada entre os dias 18 a 23 de janeiro de 2021 por professores do 
Instituto Federal do Amapá (IFAP) e instituições parceiras. A ação faz 
parte do projeto Árvores Gigantes, que é coordenado pelo IFAP, em 
Laranjal do Jari, e oriundo do Fundo Iratapuru, com parceria do Centro 
de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - CGPD.” 

Segunda Parte: Diálogos a partir das Águas 
Os Diálogos a partir das Águas, incluem a apresentam o “O 

Aqueduto Tajo-Segura: Conflitos e Guerras del Agua en el Sureste 
de España”, descrevendo a região onde a utilização das águas 
elevou-se nos últimos anos em decorrência do atendimento das 
demandas agrícolas. Mostra que, apesar dos sistemas de irrigação 
existentes, terem apresentado uma contínua melhoria de 
eficiência, o que se observa é que a superfície cultivada, sob 
irrigação, ampliou-se ano a ano.  Fato que, no contexto de 
mudanças climáticas, mostra a necessidade de considerar que as 
transposições de água, entre bacias,  como a do ‘Tajo-Segura’, 
deixam de ser as únicas soluções viáveis e se convertem em 
problemas, uma vez que os recursos hídricos disponíveis se 
reduzem a cada ano e as possibilidades de realizar as 
transferências de águas entre bacias se restringem, gerando 
tensões entre as populações dos territórios das bacias doadoras e 
as das receptoras, com situações que, de modo geral, culminam em 
diversos conflitos e de ‘guerras pela água’. Parece evidente haver a 
necessidade de reformular a política hidráulica hídrica da região 
que foi baseada no Plano Hidrológico Nacional, realizado há cerca 
de duas décadas, e concentrar na promoção junto aos irrigantes 
para alcançar um uso mais sustentável dos recursos hídricos, 
próprios de cada bacia hidrográfica, e, em caso desses recursos não 
serem suficientes, optar por ampliar na utilização de águas de 
reúso ou águas dessalinizadas. 
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No capítulo sobre a exemplificação do “Uso de 
Geotecnologias para o Manejo de Águas Urbanas e Rurais”; os 
autores mostram que; “a demanda hídrica é maximizada pela pressão 
populacional”, e que, “apesar da evolução tecnológica, que apresenta 
inúmeras maneiras de maximizar o uso dos recursos hídricos nos vários 
setores fundamentais para a vida, surge uma indagação crucial”: 
“Teremos água suficiente às necessidades das gerações futuras, ao final 
de um igual período temporal (21 anos),” conforme “aqui 
finalizado”?  O capítulo contém recomendações, que salienta ser 
“importante que as novas gerações de analistas de dados hidrológicos 
sejam treinadas e capacitadas quanto ao uso de geotecnologias e análise 
geográfica a fim de aumentar o poder de análise, rapidez nos 
diagnósticos e agilidade no processo de decisão.”  

Destacam que: “com o uso de satélites, drones, sensores 
embarcados e redes de transmissão de dados as aplicações rurais e 
urbanas das geotecnologias, em recursos hídricos, tendem a se tornar 
cotidianas, resultando em uma quebra de paradigma não só em; como 
analisar os dados, mas principalmente em; como educar os profissionais 
para fazerem um uso pleno, correto e éticos desses dados.” 

O capítulo que finaliza a parte sobre os Diálogos a partir das 
Águas, apresenta “As vantagens da destinação do Lodo de Estações 
de Tratamento de Água para produção de mudas''.      O trabalho 
com o lodo da ETA de Porto Velho foi classificado como resíduo de 
Classe II A – não perigoso, não inerte.  A incorporação do lodo ao 
solo e areia melhorou as concentrações dos atributos físicos e 
químicos avaliados. Os melhores valores encontrados para os 
parâmetros altura e diâmetro de coleto foram nos tratamentos com 
30% e 45% de lodo de ETA.” 

Terceira Parte: Diálogos a partir de Recursos Hídricos 
O capítulo sobre as “Ferramentas para Gestão dos Recursos 

Hídricos em Meio Urbano: Diagnóstico Ambiental e Tomada de 
Decisão”, capta a atenção do leitor, em especial, pelo principal 
objetivo do estudo que “foi aplicar duas ferramentas de gestão em uma 
microbacia urbana visando conhecer e ordenar as relações causa-efeito 
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que podem estar alterando a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas. As ferramentas escolhidas foram o “Diagnóstico 
Ambiental da Microbacia e Análise Multicritério TOPSIS.”   

O capítulo: “Vegetação; erosão; resíduos sólidos; águas 
superficiais; águas subterrâneas; e habitação,” possibilitou 
resultados para diagnosticar e concluir que: “A aplicação do Método 
Multicritério TOPSIS permitiu a ordenação dos impactos do mais ao 
menos significativo: Habitação, Resíduos Sólidos, Erosão e Vegetação”. 
Mostrando que: “Apesar do diagnóstico ambiental apontar impactos 
na qualidade advindos de atividades antrópicas como lançamento 
inadequado de esgotos sanitários in natura, a ferramenta multicritério 
apresentou o mesmo resultado, porém em menos tempo.” Esses 
resultados, “possibilitaram indicar quais os problemas críticos que 
precisam de medidas de solução prioritárias em face do aumento da 
poluição das águas, facilitando aos gestores a tomada de decisão mais 
rápida e eficiente para gestão dos recursos hídricos.”   E proporcionam 
concluir que ao se “identificar os problemas ambientais mais críticos 
em bacias urbanas, é possível que o gestor trace um plano de gestão, com 
ações preventivas aplicadas a esses elementos em bacias com mesmas 
similaridades fisiográficas e de uso e ocupação do solo.” 

O texto sobre os Sistemas Inteligentes na Gestão dos Recursos 
Hídricos; apresenta as vantagens da aplicação de Uma Ferramenta 
de Capacitação Contínua para Gestão Hídrica, apoiando-se no fato 
que: “Do ponto de vista dos recursos hídricos, é importante pensar de 
que modo as tecnologias inteligentes contribuem para uma melhor 
gestão, especialmente considerando a participação integrada e 
participativa, preconizada pela Lei de Águas (Lei 9.433/1997). Isto 
exige considerar também, por exemplo, que o rio é mais do que um 
simples corpo d’água, como aponta Caramello (2016), envolvendo 
relações de troca e pertencimento ao território, como em caso de 
comunidades de pescadores ou mesmo comunidade tradicionais e 
indígenas,” que se utilizam os recursos hídricos de maneiras 
diferentes das que acontecem, nos centros urbanos e nos fins 
produtivos em larga escala. 
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Os Autores deste capítulo associaram “os sistemas inteligentes 
à gestão de recursos hídricos,” por terem observado a “debilidade que 
as áreas fluviais apresentam quanto ao uso das potencialidades das 
tecnologias para a gestão hídrica.”  Basearam-se na Comunidade Rolim 
de Moura do Guaporé, impactada pela gestão de recursos hídricos, na 
medida em que se trata de uma comunidade ribeirinha e que em teoria 
deveria participar ativamente da tomada de decisão”, onde 
observaram “que a limitante informacional, somadas às distâncias dos 
centros de decisão são limitadores da efetiva participação.”   As 
afirmações dos autores ao dizerem: “Sabemos também que a 
disponibilidade de recursos informacionais não é a garantia de que 
haverá maior participação ou possibilidade de um ou outro agente do 
território ser ouvido.” [...] “No entanto, também não podemos descartar 
a potencialidade que a maior conectividade asseguraria a que uma 
parcela ainda maior da população, e nisso se inclui a população da 
comunidade, teria de ser ouvida, mesmo que nem sempre isso signifique 
que suas demandas fossem atendidas”, demonstram o alto nível de 
lucidez no texto. 

Nos Diálogos a partir dos Recursos Hídricos houve o capítulo:  
Startup Socioambiental: uma Ferramenta de Capacitação 
Contínua para Gestão Hídrica que resgatou o histórico,  do tema 
meio ambiente, desde a Constituição Federal de 1988, reforçando 
aspectos de sua transversalidade, Cita desde o ano de 1999, ocasião 
em que o tema foi inserido no currículo do ensino fundamental, 
destaca o primeiro pacto global, da Conferência da ONU, no Rio de 
Janeiro, 1992, na essência do desenvolvimento sustentável, destaca 
a criação da Agenda 21 Global e os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável-ODS, nos propósitos de mitigar  
questões ambientais, sociais, políticos e econômicos mais 
urgentes. 

O Capítulo foca nos quatro componentes do saneamento 
básico, destacando como pode contribuir para o êxito nas 
atividades relacionadas à universalização do conhecimento sobre 
os ODS, destacando a importância do diálogo entre eles, nas três 
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dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social 
e a ambiental, nos seus vínculos diretos com as ações de Educação 
Ambiental e elos com a Agenda 21 brasileira.  

Há destaque para a importância das práticas educativas 
dedicadas à preservação do meio ambiente, para além da escola e 
mostra o suporte ofertado pela Política Nacional de Educação 
Ambiental. Todos esses instrumentos preparatórios reforçam a 
proposta de Startup que propõe uma ação de educação ambiental 
integrada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 
especial o ODS 04 – Educação de Qualidade, o ODS 06 - Água Potável 
e Saneamento e o ODS 10 - Redução das Desigualdades, ressalta o 
caráter indissociável dessa Ferramenta de Capacitação Contínua, 
com os demais ODS.  

O Capítulo descreve sobre a implementação do Plano 
Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, na porção urbana do município de 
Porto Velho, capital do estado de Rondônia, que constituiu-se na 
base prática para a Startup-Socioambiental “Conhecimento é 
poder” apresentar os resultados obtidos no curso de capacitação 
sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, que foi 
realizado com o corpo docente da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Bela Vista, localizada na Zona Sul da cidade de Porto 
Velho - RO, com uma população estimada em cerca de 549 mil 
habitantes (2021), situada na Amazônia Ocidental. O texto 
esclarece que após a estruturação do material teórico sobre 
contexto geral do saneamento básico, foi realizada a exposição 
sobre o Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico, 
(PMSB), de Porto Velho, concluído em 2021, destacando 
prioridades em apenas um problema em cada um dos quatro 
componentes do saneamento básico, que vivenciado por cada 
participante da capacitação, foi fator de incentivo para elencar os 
aspectos que mais interferem no seu cotidiano, indica que houve a 
socialização das questões e agrupamento em nuvens de problemas, 
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propiciando diagnóstico e percepção coletiva do saneamento 
básico. 

As práticas incluíram as metas e horizontes temporais de 
imediato, curto, médio e longo prazo, a exibição de vídeos das 
situações envolvendo o manejo dos resíduos sólidos e do processo 
de construção participativa da revisão do PMSB, presente nos 
quatorze distritos do Município de Porto Velho e destaca a ampla 
integração entre os educadores.  

Finaliza confirmando que a Ferramenta gera alta 
proatividade entre os docentes e eleva o interesse pela temática, 
embasando soluções e providências dos órgãos públicos. Sugere 
bases para novas capacitações em saneamento e em meio 
ambiente e potencializa os interesses em formação continuada no 
modo presencial ou virtual.  

Quarta Parte: Diálogos a partir de Recursos Hídricos Híbridos 
Os Diálogos Hídricos Híbridos oferecem harmonia hídrica pela 

adoção da “Paradiplomacia na Bacia do Prata” pois citam as novas 
realidades decorrentes do contexto da pandemia associada ao 
COVID-19 que; “redefiniu padrões e comportamentos, bem como, 
mudanças legais e normativas, principalmente em regiões 
transfronteiriças para fazer frente ao controle sanitário. Tal contexto 
acabou por colocar em “estado de acirramento” todas as estruturas de 
governança, tanto interna dos estados e municípios, quanto externa dos 
193 países que têm assento nas Organizações das Nações Unidas (ONU), 
bem como, no Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de 
Desastres que coordena as ações da Estratégia Internacional de Redução 
de Riscos de Desastres (EIRRD).”  

O capítulo apresenta que: “Diante desse contexto, as normas 
vigentes de um lado não puderam ser aplicadas, e, de outro, inexistiam 
normas e/ou procedimentos operacionais padrões para gestão da 
continuidade dos processos e serviços, sejam eles públicos, privados ou 
estratégicos.” 

Os Autores ressaltaram; “que esses contextos vêm se repetindo ao 
longo das últimas décadas, nas diversas escalas da gestão pública, sejam 
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elas: a) internacionais, nacionais, regionais, estaduais ou municipais; 
b) nas diversas áreas da atividade pública (saúde, educação, meio 
ambiente, etc); c) em diferentes instâncias (executivo, legislativo e 
judiciário), e, d) com diferentes tempos e movimentos de gestão das 
políticas, planos, programas e projetos, exatamente pela ausência de 
“procedimentos operacionais padrões para gestão de continuidade”, 
tanto das atividades, quanto dos processos, produtos, serviços, 
protocolos e ações realizadas pelos diversos agentes públicos e setores da 
sociedade civil.”  

Para superar esse tipo de situação apresenta “uma experiência 
paradiplomática exitosa realizada em 2004, com três países (Brasil, 
Paraguai e Argentina) da Bacia do Prata, para tratamento da gestão de 
conflitos ambientais transfronteiriços, protagonizada pelo Ministério 
Público do Estado do Paraná, com os Ministérios Públicos do Paraguai 
e da Argentina, com o apoio técnico de Grupo de Pesquisa do CNPq da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e premiada 
internacionalmente pela Universidade de Nice Sophie Antipolis na 
França em 2007. (LEPRI, SILVA, 2011). Entretanto, não se discutirá a 
paradiplomacia enquanto processo, mais os resultados decorrentes de 
sua utilização na Bacia do Prata.” 

Defendem que a “paradiplomacia deve ser compreendida uma 
perspectiva de resolução de conflitos ambientais transfronteiriços, a 
partir da atuação de estados e municípios, numa escala espacial 
subnacional, no caso em questão, através de uma instituição pública 
estadual, neste caso, o Ministério Público do Estado do Paraná.” 

Apontaram que, pelo fato do estuário do Prata ser o maior do 
mundo, integrando “5 países, 5 sistemas legislativos, 5 governos, 5 
regimes jurídicos distintos, 5 ministérios públicos, e, diferentes 
estruturas de governança nacionais e transfronteiriças não 
consolidadas, que militam em torno de protocolos internacionais, 
muitos deles não ratificados pelos 5 países, que desenvolveram políticas, 
planos, programas e projetos com diferentes graus de 
institucionalização. O Capítulo reforça argumentos afirmando que: 
“A paradiplomacia não é algo novo, desde os tempos imemoriais as 
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populações da Bacia do Prata (charruas, minuanos, guaranis e 
caingangues, europeus, árabes, argentinos, brasileiros, paraguaios e 
uruguaios), vem utilizando diversos mecanismos.”    Os Autores 
lembram que: “quileiros”, “chibeiros”, “laranjas” e “passeras” 
estabeleceram uma rede de comércio informal, que é fonte de vida e de 
renda para muitas famílias e sustentáculo de toda uma rede social e de 
vida misturando práticas legais e ilegais”. Destaco que vale a pena 
apreciar esse Capítulo com amplos argumentos e aberturas para 
realizar a hidrodiplomacia, a harmonia entre a diversidade de 
povos e as águas, pela Paradiplomacia. O Capítulo é riquíssimo em 
aspectos a serem adequadamente observados  pelos leitores pela 
sua alta importância ao tema, destacado que, a partir das 
intervenções realizadas na Bacia do Prata, em 2004, foram 
identificadas quinze ‘não conformidades legais e operacionais”, que 
serviram de base para a estrutura da Rede Internacional de Gestão 
de Conflitos Ambientais e projetos a serem desenvolvidos.  
Apresenta itens essenciais para a promoção do respeito à 
amplitude de temas e diversidade existente na Bacia do Prata.  

A “Evolução Temporal da Legislação Ambiental e Aquícola 
no Estado de Rondônia”, encontra-se em um capítulo riquíssimo 
em informações sobre os aspectos regionais e estaduais. Os autores 
citam que: “A aquicultura brasileira é responsável pelo sustento de 150 
mil famílias de aquicultores, tornando viável o sustento de pequenos 
produtores e ainda contendo ou mesmo revertendo fluxos migratórios.”  
Destacam que Rondônia “apresenta características e condições 
favoráveis ao desempenho das pisciculturas, tais como a disponibilidade 
de recursos hídricos, a presença de indústrias frigoríficas e de ração, boa 
aceitação do produto pelo consumidor interno e externo, exportando 
pescado para 12 estados da federação.”   Após comentarem sobre as 
características da piscicultura, os aspectos econômicos, 
ambientais e sociais, associados ao pacto global denominado 
“Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”, fortalecem o papel fundamental da 
piscicultura para o país, pois tem influência direta na geração de 
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empregos e de renda, contribuindo para a meta de igualdade 
social. Apresentam, também, aspectos de governança, os atos 
normativos pertinentes à piscicultura e a “conjuntura de ações que 
visam à definição e a aplicação de normas ambientais e ecológicas 
sujeitas às atividades humanas, objetivando a preservação do meio 
ambiente.”   

No Capítulo sobre o GOOGLE EARTH PRO, como Subsídio 
para o Conceito de Cidades Resilientes e suas Bacias 
Hidrográficas os Autores adotaram o “recorte de uma bacia 
hidrográfica urbano-rural, para compreender o conceito Cidades 
Resilientes apresentada entre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS 11) proposto pela Organização das Nações Unidas 
(ONU, 2015) procurando refletir sobre: quais eventos ocorrem nesta 
bacia hidrográfica, como é a minha cidade, como ela funciona e como 
participo nesta gestão e se o modelo de gestão urbana praticado, leva em 
consideração a Agenda 2030 e os ODS.”  Comentam como o ‘Google 
Earth Pro’ poderá contribuir na educação e ensino apoiando os 
professores, possibilitando; “dizer, o que, onde e quando se deu o 
fenômeno ou fato geográfico que está sendo estudado e suas 
consequências na paisagem e para a sociedade, principalmente no bairro 
onde a escola está inserida.”  O Capítulo é cativante e nos conduz a 
uma ‘verdadeira viagem’, destacando a operacionalização no 
recortar a área de interesse, na elaboração da leitura visual, na 
identificação dos “elementos de interesse estão inseridos na paisagem 
observada; no caso das bacias hidrográficas, dependendo dos objetivos 
do estudo, identificam-se as nascentes, cursos de água primários e 
secundários, o grau dos desmatamentos e dos diversos usos.”      Usam 
questões ‘chave’, para destacar que “a população precisa pensar a 
cidade na perspectiva da sustentabilidade a longo prazo e caminhar 
para a busca da mudança de paradigmas visando atender as metas da 
Agenda Urbana e do ponto de vista econômico, buscando a Economia 
Circular.” Assim, sugerem perguntas: “sobre a cidade que temos e a 
cidade que queremos?” Citam que a prática “permitiu refletir sobre a 
Agenda Urbana 2030 e o atendimento ao ODS-11 e levantar questões 
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sobre a gestão da cidade que ‘temos e a cidade que queremos’, quanto à 
definição de usos e buscas de soluções para qualificar a cidade quanto ao 
saneamento, oferta de equipamentos públicos, políticas de inclusão 
social, moradia popular para as populações afetadas por enchentes e as 
demais questões ambientais.”  

Na sessão ‘Os Diálogos Hídricos Híbridos’ apresentou-se o 
capítulo sobre Hidrologia Urbana – Modelos, Ação Humana e 
Descentralização com as lógicas e tendências adotadas na 
definição das cidades citando as vantagens e desvantagens dos 
modos de realizar urbanismo. Os autores vislumbram “a 
necessidade de uma mudança de paradigmas em que a expansão urbana 
sai das mãos do poder público, apresentam preciosos textos com “AÇÃO 
HUMANA – CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA AUSTRÍACA DE 
ECONOMIA” e a “DESCENTRALIZAÇÃO” e as CONCLUSÕES 
destacam: “O modelo atual de gestão hídrica em ambientes urbanos no 
Brasil está absolutamente ultrapassado, não consegue sequer resolver 
problemas [...] como saneamento.”  

O capítulo sobre a Voz do Povo da Floresta, com A Importância 
da Pesquisa das Parcerias para Desenvolvimento Comunitário nos 
apresenta a experiência do autor na comunidade de São Francisco 
do Iratapuru, “abordando a importância da Pesquisa e das Parcerias 
para Desenvolvimento Comunitário, após a professora Núbia Caramelo 
ter realizado visita técnica e ouvido a voz de homens, mulheres e 
crianças da comunidade, ocasião em que se acreditou que mais pessoas 
deveriam conhecer  ‘o verdadeiro desenvolvimento sustentável’.  O texto 
apresenta, identifica e contextualiza quais são as comunidades 
tradicionais na Amazônia e com o título. “QUEM SÃO OS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS?” Destaca que: “São grupos 
culturalmente diferenciados, que possuem condições sociais, culturais e 
econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e 
com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam também o 
princípio da sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações 
presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como 
assegurando as mesmas possibilidades para as próximas gerações.”  O 
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autor apresenta o histórico da Reserva, com sua produção de 
benefícios e de um Fundo administrado pelo Comitê Gestor e uma 
Secretária Executiva, destaca a divisão de recursos e conclui o 
capítulo com “CONSIDERAÇÕES PARA NOVOS DIÁLOGOS” [...] “em 
prol da sustentabilidade do Rio Jari e do Povo Iratapuru, que seguirá 
sempre em frente com a resiliência necessária e sabedoria construída por 
nós e pela academia.”  

O capítulo sobre as Hidrelétricas e os Reassentamentos 
Rurais na Amazônia analisa o “processo de construção dos 
reassentamentos efetivados para receber as famílias 
desterritorializadas.”   Apresenta o histórico da implantação das 
USINAS HIDRELÉTRICAS DE SANTO ANTÔNIO, no RIO MADEIRA 
(RO) e de BELO MONTE, no RIO XINGU (PA), destacando “O choque 
de interesses frente à implantação das usinas hidrelétricas é convertido 
em tensões ambientais e sociais”, e cita que: “Essas tensões geraram a 
desterritorialização de diversas famílias tradicionais que foram 
reassentadas em outro território, dando origem aos reassentamentos 
Santa Rita (RO) e RRC (PA).”    Em suas ‘CONSIDERAÇÕES FINAIS’ 
destaca que: “Os grupos populacionais tradicionais na Amazônia, 
como ribeirinhos, pescadores, extrativistas, pequenos agricultores que 
vivem à margem dos rios, dependem deste elemento para dar 
continuidade ao seu modo de viver no território amazônico. Mas o 
planejamento do setor elétrico junto às empresas construtoras para a 
expansão energética na região amazônica, visando uma lógica 
globalizante, sobrepõe os interesses da população local.”   Destaca que 
as transferências “não garantem a reparação, a reconstrução do direito 
à moradia e à retomada das atividades produtivas, muito menos o 
acesso à infraestrutura adequada, a serviços básicos como saúde e 
educação de qualidade, à acessibilidade ao transporte para a produção, 
à área de lazer, principalmente para a juventude, como também, acesso 
à água potável para o consumo diário dos moradores”  e afirma que: 
“As relações sociais e afetivas de parentescos e vínculos de amizades são 
destruídas, com poucas possibilidades de reconstrução, com ressalva 
para aquelas situações em que algumas famílias reconstroem estas 



 

37 
 

relações, adquirindo propriedade no reassentamento para trazer os 
familiares que moram em outros locais para o aconchego parental.”   

 

Todos esses Diálogos geram padrões de Sintonia, 
além dos sentidos físicos, constituídos de anéis 

vibratórios decorrentes de elos de identificação, 
de interação de sentimentos, que existem entre 

diversos reinos, que ocorrem em harmonia, pelo 
fluir dos sentidos sensoriais.  

Demetrios Christofidis (2022) 

 

A sensibilidade da floresta e seus conectores fluviais 
podem ser sentidos por múltiplas dimensões entre elas 

a científica e a espiritual. 
 

No Coração da Floresta* 
 
“As águas para mim são sublimes. 
São o espírito da Terra. 
Eu comparo a Terra ao corpo humano. 
O que o corpo humano possui? 
Ele tem pequenas veias que vão  
alimentando o coração. 
Como as águas fazem? 
Tem pequenas vertentes  
que vão para os igarapés. 
São as veias da Terra. 
Vão formando todo o ciclo das Águas,  
para fazer uma alimentação que chega ao mar.” 
 
M. Florêncio de Carvalho 

*Fonte:   CARVALHO, F.  No Coração da Floresta: Vivências de um 
Caboclo da Amazônia.  Editora: Dreams Gráfica e Editora. Brasilia, 
2006, p.109. 
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PREFACIO 

Demetrios Christofidis 

Los mensajes decurrentes de los múltiples diálogos de este 
libro proporcionan la ampliación de los conocimientos hídricos en 
una dimensión inicial que corresponde a la comprensión de los 
desafíos y de las potencialidades de las realidades regionales, de 
sus poblaciones y de sus conjuntos de saberes, culturas y 
sentimientos, de modo que, puedan nutrir los agentes para que 
ocurra la adopción de inductores de transformaciones por la 
dedicación, ampliación del discernimiento y la sabiduría.  

Ese saber, proveniente de las diversas fuentes, proporciona 
el entender de las aguas, los ecosistemas hídricos y las relaciones 
con los demás reinos, con madurez y lucidez en la adopción de 
actitudes coherentes con nuestra evolución como especie humana.  

Los diálogos multidimensionales que los autores presentan 
en las partes y capítulos de este libro están relacionados con la 
naturaleza de los cuerpos hídricos, como un collar de perlas 
formado por las características hídricas, ecosistémicas, éticas y 
morales, diversidades relacionadas a los valores de las culturas 
locales, que envuelven los modos de sentir, de ver y de percibir los 
mensajes de los pueblos y de las aguas. Diálogos entre los reinos, 
que nutren un entendimiento pleno que potencializa la Vida. 

Primera Parte: Diálogos a partir de los Ríos 
El capítulo de “Las Lecciones que el Río Branco Enseñó ...”  

presenta las que los pueblos y comunidades tradicionales 
vivencian en sus dinámicas en el trecho del bajo Río Branco – 
Roraima/Brasil, donde ocurren dos mundos diversos, que son 
enaltecidos por los destaques que existen entre la estación de 
lluvias y la de secas. En el diálogo inicial, el autor destacan la 
percepción de los matices del Río Branco, que siempre ofertó 
condiciones de vida y de atender a los habitantes y los demás entes, 
con sus flujos y de proveer un servir que está siendo afectado por 
el lanzamiento de residuos de diversos orígenes que alcanzan los 
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ambientes circunvecinos; afectando los minerales, los vegetales y 
los animales y las poblaciones. El texto destaca las principales 
causas de las situaciones descritas por las expediciones e indica 
posibilidades alternativas de soluciones para evitar la degradación. 

En el capítulo de las “Dinámicas de los Ambientes Fluviales” 
Hay una rica presentación con “Análisis y Sugestiones de Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas” de los Ríos Aguapey y Pez, en la 
cuenca hidrográfica del Río Paraná, presentando el Área de 
estudio, la metodología, y las diversas consideraciones, 
decurrentes de análisis hidrológicas y limnológicas de las aguas de 
eses dos ríos, propiciando que haya actitudes de valoración de las 
aguas. 

El capítulo de “Análisis de Perdida de Suelo y Selección de 
Prácticas Conservacionistas en la Sub-Cuenca del Río Branco, en la 
Amazonia Occidental; cita que; “las prácticas conservacionistas (...) 
envolviendo la cultura de soja son fundamentales para disminuir las 
pérdidas de suelo” y que; “las áreas más críticas están en lugares de 
predominancia de suelos arenosos”, posibilita, así que haya un 
adecuado plano integrado de desenvolvimiento en la cuenca. 

El texto de “Análisis del Alto Curso del Río Purus - Porción 
Acre, y la Revisión Bibliográfica de una cuenca Transfronteiriza”, 
presentan conocimientos a partir del análisis bibliográfico y del 
estado del arte de las aguas superficiales y de la cuencas 
hidrográficas del estado del acre, evolucionando para tratar de la 
Legislación y de la caracterización de la cuenca del Río Purus, por 
medio de la utilización de sistemas de información geográfica, 
identificando aspectos de ampliación a partir de la consideración 
de diálogos que reconocen  y valoran los saberes locales. 

El “Proyecto Conexiones con los Ríos con Games y 
Resignificación de las Relaciones entre Ríos y Sociedad en la 
Educación Básica”, despierta nuestra atención en lo referente a la 
invisibilidad de los Ríos y a la necesidad de resignificación de las 
relaciones entre las sociedades y los Ríos, proponiendo 
construcción de diálogos de mejorías de esos vínculos, ampliando 
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las uniones, tanto afectivas entre los seres humanos-aguas-ríos, 
como efectivas por el Potencial de Utilización de Juegos en la 
Educación Básica “por las contribuciones de los juegos” que 
proporcionan conducir “a los niños al ejercicio de su autonomía por 
medio de las posibilidades de superación de los desafíos existentes en una 
reorganización de observar lo que tienen sobre si mismas” y por el 
“carácter lúdico y potencial de compromiso”; denominado por 
“protagonismo de los estudiantes y la posibilidad de un ‘feedback’ 
instantáneo”, que, por el “carácter lúdico, explora la dimensión 
imaginaria, de la fantasía y de la diversión.” El texto trae ‘Cuestiones-
Reflexivas’ a nuestra ‘Consciencia Hídrica’, tales como: “¿Cuál es el o 
nombre del Río más Próximo a su Casa?  ¿Ya se dio cuenta de él en el 
paisaje?  ¿Cómo es?  ¿Cuáles son sus vivencias relacionadas a ese río?”  
El lector puede observar otras preguntas a lo largo del texto: “¿Es 
posible resignificar las relaciones entre ríos y Sociedad por medio de los 
juegos? ¿Cómo construimos nuestro juego? ¿Cuál es el nombre del 
juego?”  El juego potencializa los diálogos y atrae la atención del 
lector, por la denominación adoptada: “¡La Llamada del Río!”. 

En el Capítulo sobre el “Enseño por Pesquisa de los Ríos y 
Medio Ambiente”; destaco la frase: “El acto de aprender puede ocurrir 
en variados lugares y situaciones del cotidiano, como en un diálogo entre 
amigos o a lo largo de un viaje, pues en el recorrer de su vida, una 
persona acumula y adquiere diversos conocimientos que transpone el 
proceso formal, presente en las escuelas y academias.”  El texto, destaca 
el Enseño por Pesquisa – EPP, una metodología que visa aproximar 
al estudiante “del hacer científico, por lo cual, la aplica con la temática 
ambiental y de Ríos, lo acercará de esa realidad haciendo uso de toda la 
estructura típica del método científico para la obtención de respuestas.”  
Reforman los atributos de la metodología por la alta posibilidad de 
que: “el desenvolvimiento del proyecto crie un estrechamiento entre los 
actores envueltos y el conocimiento a ser adquirido, al ser llevado al 
contexto ambiental”, por el poder de inserir el educando en la 
“realidad del medio ambiente que lo rodea, despertando un sentido 
crítico e investigativo a partir de las cuestiones-problema que fueran 
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formuladas, lo que viabilizan la alfabetización científica y la 
consciencia ambiental”.   

Por el capítulo del “Mapeamiento de Indicadores de Cuencas 
Hidrográfica del Alto y Medio Río Machado – RO”, se puede 
apreciar y entender la metodología; PEIR: Presión - Estado - 
Impacto - Respuesta. Tiene el objetivo de sensibilizar sobre 
cuestiones ambientales, ofertando “opciones para acciones, a través 
de las cuales es posible, de entre otras atribuciones, realizar análisis de 
medidas correctivas, adoptar nuevos rumbos en el enfrentamiento de los 
problemas ambientales” e identificar competencias y niveles de 
responsabilidad de los agentes sociales comprometidos. El método 
tiene indicadores, en cada uno de sus componentes, y “proporciona 
un análisis razonablemente eficaz al permitir, en sus dimensiones 
(Presión – Estado – Impacto – Respuesta), las distribuciones de 
indicadores identificados para cada realidad, sea ella social, ambiental, 
económica, política, espacial, entre otras”. 

El capítulo que aborda la “Identificación de Territorialidades 
Existentes en la Cuenca Hidrográfica del río Mamoré”, situado en 
la Región Amazónica Boliviana; concluye que: la Cuenca 
Hidrográfica del Río Mamoré, requiere “una atención especial de los 
gestores públicos y de la sociedad con las cuestiones políticas e 
institucionales, y la formulación de los criterios para creación e 
implementación de los comités de cuencas hidrográficas en Ríos 
fronterizos.”  La Cuenca Hidrográfica comprende ocho unidades de 
conservación y siete tierras indígenas, lo que; “lleva a reflexionar 
sobre la importancia del territorio fluvial para esas comunidades 
tradicionales”, destacando que “la identidad histórica de la 
población local merece ser representada y escuchada”. Profundiza 
en detalles que posibilitan “Comprender la importancia de los 
territorios fluviales del Río Mamoré que van mucho más allá de las 
relaciones de poder y de límite territorial”.  En esta porción de riqueza 
hídrica del territorio, se destacan los siguientes aspectos: “Otro 
punto preocupante es la cuestión de la soberanía ya que la porción Oeste 
del Estado de Rondônia es toda delimitada por Ríos que sirven de 
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fronteras con otros países.”  El relato de los autores destaca que: 
“Cuando se relaciona toda una diversidad cultural, ambiental y política 
en la región del Río Mamoré, se entiende que esas relaciones de poder 
están sobrepuestas a las cuestiones culturales, o mejor, a la identidad de 
la población local.”  Es todavía esencial considerar la afirmación, de 
que “a fin de volver la gestión de los recursos hídricos compartida más 
eficaz”, por el hecho de las nacientes del Río Mamoré estar en otro 
país, en el caso de Bolivia, que “la frontera tiene más funciones de lo 
que ser apenas limite, ella puede ser considerada una zona de 
comunicación y multiculturalidad, que, en el entendimiento, es lo 
necesario para ser uno de los criterios en la creación de los comités 
estaduales fronterizos de cuencas hidrográficas en la provincia de 
Rondonia”. 

El capítulo sobre “La Gestión del Río Iratapuru en la 
Experiencia Comunitaria de la Cooperativa Mixta de Productores 
y Extractivistas”; presenta la experiencia comunitaria en la ciudad 
de Laranjal del Jari, Estado de Amapá, “que tiene como finalidad 
precipua extraer castañas del Brasil ... desde su fundación, en 1992.” El 
texto describe que: “Además de esa finalidad principal, la comunidad 
de extractivistas tiene una ligación íntima con el Río Iratapuru, uno de 
los brazos del Río Jari, localizado al Sul de Amapá”. Y que: “La gestión 
del Río por la comunidad posee múltiples sentidos desde aspectos de 
sobrevivencia alimentar, higiene, logística y entretenimiento.”  El Río 
Iratapuru, “representa vida para los castañeros del Jari”.   

La Primera Parte del Libro: “Los Diálogos a partir de los Ríos” 
es finalizada con los “Diarios de a Bordo de la 2ª Expedición en 
Busca de Árboles Gigantes en la Reserva de Desenvolvimiento 
Sostenible del Río Iratapuru en la Amazonia Legal – Amapá.”   
Capítulo que posibilita comprender el valor de los árboles gigantes; 
“considerados como “árboles madres” de la floresta, y representan una 
estrategia única de historia de vida física, funcional y ecológica, que no 
puede ser sustituida por otros grupos funcionales de plantas”. Árboles 
que “sustentan varias otras formas de vida y apoyan varias funciones 
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ecológicas esenciales al buen funcionamiento de los ecosistemas, 
forneciendo también productos florestales y beneficios culturales.”   

Asociadas a la floresta, prestan “varios servicios ecosistémicos a 
la humanidad, como la conservación de la diversidad biológica, estoque 
de carbono y regulación climática.” En las Consideraciones Finales, 
los autores informan que: “Un nuevo santuario de árboles gigantes fue 
descubierto en la región Sul del Amapá. La descubierta se dio en una 
expedición realizada entre los días 18 a 23 de enero de 2021 por 
profesores del Instituto Federal del Amapá (IFAP) e instituciones 
asociadas. La acción hace parte del proyecto Árboles Gigantes, que es 
coordinado por el IFAP, en Laranjal de Jari, y oriundo del Fondo 
Iratapuru, asociada al Centro de Gestión de Pesquisa, Desenvolvimiento 
e Innovación - CGPD.” 

Segunda Parte: Diálogos a partir de las Aguas 
Los Diálogos a partir de las Aguas, incluyen y presentan el “El 

Acueducto Tajo-Segura: Conflictos y Guerras del Agua en el Sureste 
de España”, describiendo la región donde la utilización de las aguas 
se elevó en los últimos años en recurrencia del atendimiento de las 
demandas agrícolas. Muestra que, a pesar de los sistemas de 
irrigación existentes, tienen presentado una continua mejoría de 
eficiencia, lo que se observa es que la superficie cultivada, sobre 
irrigación, se amplió año a año.  Hecho que, en el contexto de 
cambios climáticos, muestran la necesidad de considerar que las 
transposiciones de agua, entre cuencas,  como la del ‘Tajo-Segura’, 
dejan de ser las únicas soluciones viables y se convierten en 
problemas, una vez que los recursos hídricos disponibles se 
reducen a cada año y las posibilidades de realizar las transferencias 
de aguas entre cuencas se restringen, generando tensiones entre 
las poblaciones de los territorios de las cuencas donadoras y las de 
las receptoras, con situaciones que, de modo general, culminan en 
diversos conflictos y de ‘guerras por la agua’. Parece evidente haber 
la necesidad de reformular la política hidráulica hídrica de la 
región que fue basada en el Plano Hidrológico Nacional, realizado 
cerca de dos décadas, y concentrar en la promoción junto a los 
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irrigadores para alcanzar un uso más sustentable de los recursos 
hídricos, propios de cada cuenca hidrográfica, y, en caso de esos 
recursos no ser suficientes, optar por ampliar en la utilización de 
aguas de reúso o aguas desalinizadas. 

En el capítulo sobre la ejemplificación del “Uso de 
Geotecnologías para el Manejo de Aguas Urbanas y Rurales”; los 
autores muestran que; “la demanda hídrica es maximizada por la 
presión poblacional”, y que, “a pesar de la evolución tecnológica, que 
presenta inúmeras maneras de maximizar el uso de los recursos hídricos 
en varios sectores fundamentales para a vida, surge una indagación 
crucial”: “¿Tendremos agua suficiente a las necesidades de las 
generaciones futuras, al final de un igual período temporal (21 años),” 
conforme “aquí finalizado”?  El capítulo contiene 
recomendaciones, que alientan ser “importante que las nuevas 
generaciones de analistas de dados hidrológicos sean entrenadas y 
capacitadas cuanto al uso de geotecnologías y análisis geográfico a fin 
de aumentar el poder de análisis, rapidez en los diagnósticos y agilidad 
en el proceso de decisión”.  

Destacan que: “con el uso de satélites, drones, sensores 
embarcados y redes de transmisión de datos las aplicaciones rurales y 
urbanas de las geotecnologías, en recursos hídricos, tienden a volverse 
cotidianas, resultando en una quiebra de paradigma en el suelo en; 
como analizar los dados, mas, principalmente en; como educar los 
profesionales para realizar un uso pleno, correcto y éticos de esos datos.” 

El capítulo que finaliza la parte sobre los Diálogos a partir de 
las Aguas, presenta “Las ventajas de la destinación del Lodo de 
Estaciones de Tratamiento de Agua para producción de Mudas. El 
trabajo con el lodo de la ETA de Puerto Viejo fue clasificado como 
residuo de Clase II A – no peligroso, no inerte.  La incorporación 
de lodo al suelo y arena mejoró las concentraciones de los atributos 
físicos y químicos avaliados. Los mejores valores encontrados para 
los parámetros altura y diámetro de coleto fueron en los 
tratamientos con 30% y 45% de lodo de ETA.” 

Tercera Parte: Diálogos a partir de Recursos Hídricos 
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El capítulo sobre las “Herramientas para Gestión de los 
Recursos Hídricos en Medio Urbano: Diagnóstico Ambiental y 
Tomada de Decisión”, capta la atención del lector, en especial, por 
el principal objetivo del estudio que “fue aplicar dos herramientas de 
gestión en una microcuenca urbana visando conocer y ordenar las 
relaciones causa-efecto que pueden estar alterando la cualidad de las 
aguas superficiales y subterráneas. Las herramientas escogidas 
fueron el “Diagnóstico Ambiental de la Microcuenca y el Análisis 
Multicriterio TOPSIS.”   

El capítulo: “Vegetación; erosión; residuos sólidos; aguas 
superficiales; aguas subterráneas; y habitación,” posibilitó 
resultados para diagnosticar y concluir que: “La aplicación del 
Método Multicriterio TOPSIS permitió la ordenación de los impactos del 
más al menos significativo: Habitación, Residuos Sólidos, Erosión y 
Vegetación”. Mostrando que: “A pesar del diagnóstico ambiental 
apuntar impactos en las cualidades advenidos de actividades antrópicas 
como lanzamiento inadecuado de alcantarillado sanitarios in natura, 
la herramienta multicriterio presentó el mismo resultado, pero en menos 
tiempo.” Esos resultados, “posibilitaran indicar cuáles son los 
problemas críticos que precisan de medidas de solución prioritarias en 
vista del aumento de la polución de las aguas, facilitando a los gestores 
la tomada de decisión más rápida y eficiente para gestión de los recursos 
hídricos.” Y proporcionan concluir que al sé “identificar los 
problemas ambientales más críticos en cuencas urbanas, es posible que 
el gestor trae un plano de gestión, con acciones preventivas aplicadas a 
esos elementos en cuencas con mismas similitudes fisiográficas y de uso 
e ocupación del suelo.” 

El texto sobre los “Sistemas Inteligentes en la Gestión de los 
Recursos Hídricos”, presenta las ventajas de la aplicación de “Una 
Herramienta de Capacitación Continua para Gestión Hídrica, se 
apoyando en el hecho que: “Del punto de vista de los recursos hídricos, 
es importante pensar de qué modo las tecnologías inteligentes 
contribuyen para una mejor gestión, especialmente considerando la 
participación integrada y participativa, preconizada por la Ley de 
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Aguas (Ley 9.433/1997). Esto exige considerar también, por ejemplo, 
que el Río es más que un simples cuerpo del agua, como apunta 
Caramello (2016), envolviendo relaciones de cambio y perteneciente al 
territorio, como en caso de comunidades de pescadores o también 
comunidades tradicionales e indígenas,” que se utilizan los recursos 
hídricos de maneras diferentes de las que acontecen, en los centros 
urbanos y en los fines productivos en larga escala. 

Los Autores de este capítulo asociaran “los sistemas 
inteligentes la gestión de recursos hídricos,” por haber observado 
la “debilidad que las áreas fluviales presentan cuanto al uso de las 
potencialidades de las tecnologías para la gestión hídrica.”  Se basaron 
en la Comunidad Rolim de Moura de Guaporé, impactada pela gestión 
de recursos hídricos, en la medida en que se trata de una comunidad 
ribeiriña y que en teoría debería participar activamente de la tomada de 
decisión”, donde observaran “que la limitante informacional, 
sumadas a las distancias de los centros de decisión son limitadores de la 
efectiva participación.” Las afirmaciones de los autores al decir: 
“Sabemos también que la disponibilidad de recursos informacionales no 
es la garantía de que habrá mayor participación o posibilidad de un u 
otro agente del territorio ser escuchado.” [...] “No en tanto, también no 
podemos descartar las potencialidades que la mayor conectividad 
aseguraría la que una parcela todavía mayor de la población, y en eso 
se incluye la población de la comunidad, tendría que ser escuchada, 
aunque que ni siempre eso signifique que sus demandas fueran 
atendidas”, demuestran el alto nivel de lucidez en el texto. 

En los Diálogos a partir de los Recursos Hídricos hubo el 
capítulo:  Startup Socioambiental: una herramienta de 
Capacitación Continua para Gestión Hídrica que rescató el 
histórico, del tema medio ambiente, desde la Constitución Federal 
de 1988, reforzando aspectos de su transversalidad, cita desde el 
año de 1999, ocasión en que el tema fue inserido en el currículo del 
enseño fundamental, destaca el primero pacto global, de la 
Conferencia de la ONU, en Río de Janeiro, 1992, en la esencia del 
desenvolvimiento sostenible, destaca la creación de la Agenda 21 
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Global y los 17 Objetivos de Desenvolvimiento Sostenible - ODS, en 
los propósitos de mitigar cuestiones ambientales, sociales, 
políticos y económicos más urgentes. 

El Capítulo foca en los cuatro componentes del saneamiento 
básico, destacando como puede contribuir para el éxito en las 
actividades relacionadas a la universalización del conocimiento 
sobre los ODS, destacando la importancia del diálogo entre ellos, 
en las tres dimensiones del desenvolvimiento sustentable: la 
económica, la social y la ambiental, en sus vínculos directos con las 
acciones de Educación Ambiental y ellos con la Agenda 21 
brasileña.  

Hay destaque para la importancia de las prácticas educativas 
dedicadas a la preservación del medio ambiente, más allá de la 
escuela y muestra el soporte ofertado por la Política Nacional de 
Educación Ambiental. Todos esos instrumentos preparatorios 
refuerzan la propuesta de Startup que propone una acción de 
educación ambiental integrada con los Objetivos de 
Desenvolvimiento Sustentable, en especial el ODS 04 – Educación 
de Cualidad, el ODS 06 - Agua Potable y Saneamiento y el ODS 10 - 
Reducción de las Desigualdades, resalta el carácter indisociable de 
esa Herramienta de Capacitación Continua, con los demás ODS.  

El Capitulo describe la implementación del Plano Municipal 
de Saneamiento Básico y Plano Municipal de Gestión Integrada de 
Residuos Sólidos, en la porción urbana del municipio de Puerto 
Viejo, capital del estado de Rondonía, que se constituye en la base 
práctica para la Startup-Socioambiental “Conocimiento es poder” 
presentar los resultados obtenidos en el curso de capacitación 
sobre el Plano Municipal de Saneamiento Básico y Plano Municipal 
de Gestión Integrada de Residuos Sólidos del municipio, que fue 
realizado con el cuerpo docente de la Escuela Estadual de Enseño 
Fundamental Bela Vista, localizada en la Zona Sul de la ciudad de 
Puerto Viejo - RO, con una población estimada de cerca de 549 mil 
habitantes (2021), situada en Amazonia Occidental. El texto 
esclarece que después de la estructuración del material teórico 
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sobre el contexto general del saneamiento básico, fue realizada la 
exposición sobre el Informe Final del Plano Municipal de 
Saneamiento Básico, (PMSB), de Puerto Viejo, concluido en 2021, 
destacando prioridades en apenas un problema en cada uno de los 
cuatro componentes del saneamiento básico, que vivenciado por 
cada participante de la capacitación, fue factor de incentivo para 
listar los aspectos que más interfieren en su cotidiano, indica que 
hubo la socialización de las cuestiones y agrupamiento en nubes de 
problemas, propiciando diagnóstico y percepción colectiva del 
saneamiento básico. 

Las prácticas incluirán las metas y horizontes temporales de 
inmediato, corto, medio y largo plazo, la exhibición de videos de 
las situaciones envolviendo el manejo de los residuos sólidos y del 
proceso de construcción participativa de la revisión del PMSB, 
presente en los catorce distritos del Municipio de Puerto Viejo y 
destaca la amplía integración entre los educadores.  

Finaliza confirmando que la herramienta genera alta 
proactividad entre los docentes y eleva el interés por la temática, 
envasando soluciones y providencias de los órganos públicos. 
Sugiere bases para nuevas capacitaciones en saneamiento y en 
medio ambiente y potencializa los intereses en formación 
continuada a modo presencial o virtual.  

Quarta Parte: Diálogos a partir de Recursos Hídricos 
Híbridos 

Los Diálogos Hídricos Híbridos ofrecen harmonía hídrica por 
la adopción de la “Paradiplomacia en la Cuenca del Plata”, pues 
citan las nuevas realidades decurrentes del contexto de la 
pandemia asociada al COVID-19 que; “redefinió padrones y 
comportamientos, así como, mudanzas legales y normativas, 
principalmente en regiones transfronterizas para hacer frente al control 
sanitario. Tal contexto acabó por colocar en “estado de agravación” 
todas las estructuras de gobierno, tanto interna de los estados y 
municipios, cuanto externa de los 193 países que tienen asiento en las 
Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), bien como, en el 
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Escritorio de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de 
Desastres que coordina las acciones de la Estrategia Internacional de 
Reducción de Riesgos de Desastres (EIRRD).”  

El capítulo presenta que: “Delante de ese contexto, las normas 
vigentes de un lado no pudieron ser aplicadas, y, de otro, inexistían 
normas y/o procedimientos operacionales padrones para gestión de la 
continuidad de los procesos y servicios, sean ellos, públicos, privados o 
estratégicos.” 

Los Autores resaltaron; “que esos contextos vienen repitiéndose 
a lo largo de las últimas décadas, en las diversas escalas de la gestión 
pública, sean ellas: a) internacionales, nacionales, regionales, 
estaduales o municipales; b) en las diversas áreas de la actividad pública 
(salud, educación, medio ambiente, etc); c) en diferentes instancias 
(ejecutivo, legislativo y judiciario), y, d) con diferentes tiempos y 
movimientos de gestión de las políticas, planos, programas y proyectos, 
exactamente por la ausencia de “procedimientos operacionales padrones 
para gestión de continuidad”, tanto de las actividades, cuanto de los 
procesos, productos, servicios, protocolos y acciones realizadas por los 
diversos agentes públicos y sectores de la sociedad civil.”  

Para superar ese tipo de situación presenta “una experiencia 
paradiplomática exitosa realizada en 2004, con tres países (Brasil, 
Paraguay y Argentina) de la Cuenca de Plata, para tratamiento de la 
gestión de conflictos ambientales transfronterizos, protagonizada por el 
Ministerio Público del Estado de Paraná, con los Ministerios Públicos de 
Paraguay y de Argentina, con el apoyo técnico de Grupo de Pesquisa de 
CNPq de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), y premiada 
internacionalmente por la Universidad de Nice Sophie Antipolis en 
Francia en 2007. (LEPRI, SILVA, 2011). Entre tanto, no se discutirá la 
paradiplomacia en cuanto proceso, más los resultados decurrentes de su 
utilización en la Cuenca de Plata”. 

Defienden que la “paradiplomacia debe ser comprendida en una 
perspectiva de resolución de conflictos ambientales transfronterizos, a 
partir de la actuación de estados y municipios, en una escala espacial 
subnacional, en el caso en cuestión, a través de una institución pública 
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estadual, en este caso, el Ministerio Público del Estado de Paraná.” 
Apuntaran que, por el hecho del estuario de Plata ser el mayor del 
mundo, integrando “5 países, 5 sistemas legislativos, 5 gobiernos, 5 
regímenes jurídicos distintos, 5 ministerios públicos, y, diferentes 
estructuras de gobernanza nacionales y transfronterizas no 
consolidadas, que militan en torno de protocolos internacionales, 
muchos de ellos no ratificados por los 5 países, que desenvolvieran 
políticas, planos, programas y proyectos con diferentes grados de 
institucionalización. El Capítulo refuerza argumentos afirmando 
que: “La paradiplomacia no es algo nuevo, desde los tiempos 
inmemoriales a las poblaciones de la Cuenca del Plata (charrúas, 
minuanos, guaranís y caingangues, europeos, árabes, argentinos, 
brasileños, paraguayos y uruguayos), vienen utilizando diversos 
mecanismos.”  Los Autores recuerdan que: “quileiros”, “chibeiros”, 
“laranjas” y “paseras” establecieron una red de comercio informal, que 
es fuente de vida y de renta para muchas familias y sustentáculo de toda 
una red social y de vida misturando prácticas legales e ilegales”. 
Destacó que vale la pena apreciar ese Capítulo con amplios 
argumentos y aberturas para realizar la hidrodiplomacia, la 
harmonía entre la diversidad de pueblos y las aguas, por la 
Paradiplomacia.  

El Capítulo es riquísimo en aspectos que son adecuadamente 
observados por los lectores por su alta importancia al tema, 
destacado que, a partir de las intervenciones realizadas en la 
Cuenca de Plata, en 2004, fueron identificadas quince ‘en 
conformidades legales y operacionales”, que servirán de base para la 
estructura de la Red Internacional de Gestión de Conflictos 
Ambientales y proyectos a ser desarrollados.  Presenta ítems 
esenciales para la promoción del respecto a la amplitud de temas y 
diversidad existente en la Cuenca del Plata.  

La “Evolución Temporal de la Legislación Ambiental y 
Aquícola en el Estado de Rondonia”, se encuentra en un capítulo 
riquísimo en informaciones sobre los aspectos regionales y 
estaduales. Los autores citan que: “La acuicultura brasileña es 
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responsable por el sustento de 150 mil familias de acuicultores, tornando 
viable el sustento de pequeños productores y todavía conteniendo o 
mismo revirtiendo flujos migratorios.”  Destacan que Rondonia; 
“presenta características y condiciones favorables al desempeño de las 
pisciculturas, tales como la disponibilidad de recursos hídricos, la 
presencia de industrias frigoríficas y de ración, buena aceptación del 
producto por el consumidor interno y externo, exportando pescado para 
12 estados de la federación.” Después comentar sobre las 
características de la piscicultura, los aspectos económicos, 
ambientales y sociales, asociados al pacto global denominado 
“Transformando Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el 
Desenvolvimiento Sustentable”, fortalece el papel fundamental de 
la piscicultura para el país, pues tiene influencia directa en la 
generación de empleos y de renta, contribuyendo para la meta de 
igualdad social. Presentan, también, aspectos de gobernanza, los 
actos normativos pertinentes a la piscicultura y la “conjuntura de 
acciones que visan a la definición y la aplicación de normas 
ambientales y ecológicas sujetas a las actividades humanas, 
objetivando la preservación del medio ambiente.”   

En el Capítulo sobre el “GOOGLE EARTH PRO, como 
Subsidio para el Concepto de Ciudades Resilientes y sus Cuencas 
Hidrográficas”, los Autores adoptaran el “recorte de una cuenca 
hidrográfica urbano-rural, para comprender el concepto Ciudades 
Resilientes presentada entre los Objetivos de Desenvolvimiento 
Sustentable (ODS 11) propuesto por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2015) procurando reflexionar sobre: cuáles eventos 
ocurren en esta cuenca hidrográfica, como es mi ciudad, como funciona 
y como participo en esta gestión y si el modelo de gestión urbana 
practicado, lleva en consideración la Agenda 2030 y los ODS.”  
Comentan como el ‘Google Earth Pro’ podrá contribuir en la 
educación y enseño apoyando los profesores, posibilitando; “decir, 
qué, dónde y cuándo se dio el fenómeno el hecho geográfico que está 
siendo estudiado y sus consecuencias en el paisaje y para la sociedad, 
principalmente el barrio donde la escuela está inserida.”  El Capítulo es 



 

52 
 

cautivador y nos conduce a un ‘verdadero viaje’, destacando la 
operacionalización al recortar el área de intereses, en la 
elaboración de la lectura visual, en la identificación de los 
“elementos de interés están inseridos en el paisaje observado; en el caso 
de las cuencas hidrográficas, dependiendo de los objetivos de estudio, se 
identifican las nacientes, cursos de agua primarios y secundarios, el 
grado de los desatamientos y de los diversos usos”. 

 Usan cuestiones ‘llave’, para destacar que “la población 
precisa pensar la ciudad en la perspectiva de la sustentabilidad a largo 
plazo y caminar para la busca de la mudanza de paradigmas visando 
atender las metas de la Agenda Urbana y del punto de vista económico, 
buscando la Economía Circular.” Así, sugieren preguntas: “sobre la 
ciudad que tenemos ¿y la ciudad que queremos?” Citan que la práctica 
“permitió reflexionar sobre la Agenda Urbana 2030 y el atendimiento al 
ODS-11 y levantar cuestiones sobre la gestión de la ciudad que ‘tenemos 
y la ciudad que queremos’, cuanto a la definición de usos y búsquedas de 
soluciones para cualificar la ciudad cuanto, al saneamiento, oferta de 
equipamientos públicos, políticas de inclusión social, morada popular 
para las poblaciones afectadas por inundaciones y las demás cuestiones 
ambientales.”  

En la sesión ‘Los Diálogos Hídricos Híbridos’ se presentó el 
capítulo sobre Hidrologia Urbana – Modelos, Acción Humana y 
Descentralización con las lógicas y tendencias adoptadas en la 
definición de las ciudades citando las ventajas y desventajas de los 
modos de realizar urbanismo. Los autores vislumbran “la necesidad 
de una mudanza de paradigmas en que la expansión urbana sale de las 
manos del poder público, presentan preciosos textos con “ACCIÓN 
HUMANA – CONTRIBUCIONES DE LA ESCUELA AUSTRÍACA DE 
ECONOMIA” y la “DESCENTRALIZACIÓN” y las CONCLUSIONES 
destacan: “El modelo actual de gestión hídrica en ambientes urbanos en 
Brasil está absolutamente ultrapasado, no consigue siquiera resolver 
problemas [...] como saneamiento.”  

El capítulo sobre la “Voz del Pueblo de la Floresta”, con “La 
Importancia de la Pesquisa de las Asociaciones para 
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Desenvolvimiento Comunitario” nos presenta la experiencia del 
autor en la comunidad de San Francisco del Iratapuru, “abordando 
la importancia de la Pesquisa y de las Asociaciones para 
Desenvolvimiento Comunitario, después la profesora Núbia Caramelo 
haber realizado visita técnica y escuchado la voz de hombres, mujeres y 
niños de la comunidad, ocasión en que se acreditó que más personas 
deberían conocer  ‘el verdadero desenvolvimiento sustentable’.  El texto 
presenta, identifica y contextualiza cuales son las comunidades 
tradicionales en Amazonia y con el título. “¿QUIÉN SON LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES TRADICIONALES?” Destaca que: “Son 
grupos culturalmente diferenciados, que poseen condiciones sociales, 
culturales y económicas propias, manteniendo relaciones específicas con 
el territorio y con el medio ambiente en el cual están inseridos. Respetan 
también el principio de la sustentabilidad, buscando la sobrevivencia de 
las generaciones presentes sobre los aspectos físicos, culturales y 
económicos, bien como asegurando las mismas posibilidades para las 
próximas geraciones.”  El autor presenta el histórico de la Reserva, 
con su producción beneficios y de un Fondo administrado por 
Comité Gestor y una secretaria Ejecutiva, destaca la división de 
recursos y concluye el capítulo con “CONSIDERACIONES PARA 
NUEVOS DIÁLOGOS” [...] “en prol de la sustentabilidad del Río Jari y 
del Pueblo Iratapuru, que seguirá siempre en frente con la resiliencia 
necesaria y sabidor construida por nosotros y por la academia.”  

El capítulo sobre las “Hidroeléctricas y los Reasentamientos 
Rurales en Amazonia” analiza el “proceso de construcción de los 
reasentamientos efectivados para recibir las familias des 
territorializadas.”   Presenta el histórico de la implantación de las 
USINAS HIDRELÉTRICAS DE SANTO ANTONIO, en el RÍO 
MADEIRA (RO) y de BELO MONTE, en el RÍO XINGU (PA), 
destacando “El choque de intereses frente a la implantación de las 
usinas hidroeléctricas es convertido en tensiones ambientales y sociales”, 
y cita que: “Esas tensiones generaran la desterritorialización de 
diversas familias tradicionales que fueron reasentadas en otro territorio, 
dando origen a los reasentamientos Santa Rita (RO) y RRC (PA).”  En 
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sus ‘CONSIDERACIONES FINALES’ destaca que: “Los grupos 
poblacionales tradicionales en Amazonia, como ribeiriños, pescadores, 
extractivistas, pequeños agricultores que viven al margen de los ríos, 
dependen de este elemento para dar continuidad a su modo de vivir en 
el territorio amazónico. Más el planeamiento del sector eléctrico junto a 
las empresas constructoras para la expansión energética en la región 
amazónica, visando una lógica globalizante, sobrepone los intereses de 
la población local.”  

Destaca que las transferencias “no garantizan la reparación, la 
reconstrucción de derecho a una morada y a la retomada de las 
actividades productivas, mucho menos el acceso a la infraestructura 
adecuada, a servicios básicos como salud y educación de calidad, a la 
accesibilidad al transporte para la producción, al área de placer, 
principalmente para la juventud, como también, acceso al agua potable 
para el consumo diario de los moradores”  y afirma que: “Las relaciones 
sociales y afectivas de parentescos y vínculos de amistades son 
destruidas, con pocas posibilidades de reconstrucción, exceptuando para 
aquellas situaciones en que algunas familias reconstruyen estas 
relaciones, adquiriendo propiedad en el reasentamiento para traer los 
familiares que viven en otros lugares para la unión parental.”   

 
Todos esos Diálogos generan padrones de 

Sintonía, además de los sentidos físicos, 
constituidos de anillos vibratorios 

procedentes de ellos de identificación, de 
interacción de sentimientos, que existen entre 

diversos reinos, que ocurren en harmonía, 
por el fluir de los sentidos sensoriales.  

Demetrios Christofidis (2022) 
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PREFACE  

Demetrios Christofidis 

The messages resulting from the multiple dialogues in this 
book provide the widening of hydrous understandings in an initial 
dimension that corresponds to the knowledge of the challenges 
and potential of regional realities, their populations and their sets 
of knowledge, cultures and feelings, to nurture agents and the 
embrace of inductors of transformations through dedication, 
enlargement of discernment and wisdom. 

This knowledge, coming from different sources, makes it 
possible to understand the waters, the hydrous ecosystems and the 
relationships with other kingdoms, with maturity and lucidity in 
the adoption of attitudes consistent with our evolution as a human 
species. 

The multidimensional dialogues that the authors present in 
the shares and chapters of this book are related to the nature of 
water bodies, like a string of pearls formed by water, ecosystem, 
ethical and moral characteristics, also diversities related to the 
values of local cultures, which involve the way to feel, to see and to 
perceive the messages of the individuals and waters. Dialogues 
between the realms, that nourish a full understanding that 
potentiates Life. 

First Part: Dialogues from the Rivers, the chapter of “The 
lessons that Rio Branco taught...” presents what traditional 
peoples and communities experience in their dynamics in the 
stretch of the lower Rio Branco, where two different worlds occur, 
which are tinted by the highlights that exist between the rainy and 
dry seasons. In the initial dialogue, the authors highpoint the 
perception of the nuances of Rio Branco, which has always offered 
living conditions and to serve the inhabitants and other entities 
with their flows, to provide a service that is being affected by the 
release of waste from different sources that reach the surrounding 
environments; affecting minerals, plants and animals and 
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populations. The text highlights the main causes of the situations 
described by the expeditions and indicates alternative possibilities 
for solutions to avoid degradation. 

In the chapter on “Dynamics of Fluvial Environments” there 
is a rich presentation with “Analysis and Suggestions for 
Management of Hydrographic Basins” of the Aguapeí and Peixe 
rivers, in the Paraná River basin, presenting the Study Area, 
Methodology, and the various Considerations, resulting from 
Hydrological and Limnological Analyzes of the waters of these two 
rivers, providing that there are attitudes of valorization of the 
waters. 

The chapter on “Analysis of Soil Loss and Selection of 
Conservation Practices in the Rio Branco Sub-Basin, in the 
Western Amazon” mentions that “conservation practices… 
involving soybean cultivation are essential to reduce soil losses” 
and that “the most critical areas are in places where sandy soils 
predominate”, it makes it possible as soon as there is an adequate 
integrated development plan in the basin. 

The text of “Analysis of the Upper Course of the Purus River 
– Acre’s portion” and the “Bibliographic Review of a 
Transboundary Basin”, presents knowledge from the 
Bibliographic Analysis and the State of the Art of Surface Waters 
and Hydrographic Basins of the State of Acre, developing to deal 
with the Legislation and Characterization of the Purus River Basin, 
through the use of geographic information systems, identifying 
aspects of expansion based on the consideration of dialogues that 
recognize and value local knowledge. 

The “Project Connections with Rivers with Games and Re-
signification of Relationships between Rivers and Society in 
Basic Education” lures our attention to the invisibility of rivers and 
the need to re-signify the relationships between societies and 
rivers, proposing the construction of dialogues for improvement of 
these bonds, expanding the unions, both affective between human 
beings-waters-rivers, and effective by the Potential of Use of Games 
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in Basic Education "for the contributions of games" that lead 
“children to exercise their autonomy through the possibility of 
overcoming the existing challenges in a reorganization of the look 
they have on themselves” and for the “playful character and 
potential for engagement”; called “student protagonism and the 
possibility of instant feedback”, which, due to its “playful 
character, explores the imaginary dimension, fantasy and fun.” 
The text brings “Reflective-Questions” to our “Water Awareness”, 
such as: “What is the name of the river closest to your house? Have 
you noticed it in the landscape? What's he like? What are your 
experiences related to this river?” The reader can observe other 
questions throughout the text: “Is it Is it possible to re-signify the 
relationship between rivers and Society through games? How do 
we build our game? What's the name of the game?” The game 
enhances the dialogues and attracts the reader's attention, by the 
name adopted: “The River's Call!” 

In the Chapter on “Teaching through Research on Rivers 
and the Environment” I highlight the sentence: “The act of 
learning can occur everyday in different places and situations of 
life, such as in a dialogue between friends or along a trip, because 
in the course of their life, a person accumulates and acquires 
different knowledge that transposes the process formal, present in 
schools and academies”. The text highlights Teaching by Research 
- TBR, a methodology that aims to bring the student “to the 
scientific practice, then, apply it with the environmental and 
river’s theme, will approach this reality making use of all the 
typical structure of the scientific method” to get answers. They 
strengthen the attributes of the methodology by the high possibility 
that: “the development of the project creates a narrowing between 
the actors involved and the knowledge to be acquired, when being 
taken to the environmental context”, for the power to insert the 
student in the “reality of the environment that surrounds it, 
awakening a critical and investigative sense from the problem-
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questions that were formulated, which make scientific literacy and 
environmental awareness viable”. 

Through the chapter on “Mapping Indicators of 
Hydrographic Basins of the Upper and Middle Rio Machado – 
RO”, one can appreciate and understand the methodology PSIR 
(Pressure - State - Impact – Response). Its objective is to raise 
awareness of environmental issues, offering “options for actions, 
through which it is possible, among other tasks, to analyze 
corrective measures, adopt new directions in facing environmental 
problems” and identify competencies and levels of responsibility 
of committed social agents. The method has indicators, in each of 
its components, and “provides a reasonably effective analysis by 
allowing, in its dimensions (Pressure – State – Impact – Response), 
the distributions of indicators identified for each reality, be it 
social, environmental, economic, political, spatial, among others”. 

The chapter that addresses the “Identification of Existing 
Territorialities in the Mamoré River Basin”, located in the Bolivian 
Amazon Region, concludes that the Mamoré River Watershed 
requires “special attention by public managers and society to 
political and institutional issues, and the formulation of criteria for 
the creation and implementation of watershed committees in 
border rivers.” The Hydrographic Basin includes eight 
conservation units and seven indigenous lands, which “it leads us 
to reflect on the importance of the river territory for these 
traditional communities”, emphasizing that “the historical identity 
of the local population... deserves to be represented and listened 
to”. It investigates into details that make it possible to “Understand 
the importance of the river territories of the Mamoré River that go 
far beyond power relations and territorial limits”. In this portion of 
the territory’s water wealth, the following aspects stand out: 
“Another worrying point is the issue of sovereignty, since the 
western portion of the State of Rondônia is entirely delimited by 
rivers that serve as borders with other countries”. The authors’ 
report highlights that: “When all the cultural, environmental and 
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political diversity in the Rio Mamoré region is related, it is 
understood that these power relations are superimposed on 
cultural issues, or rather, the identity of the local population.” It is 
also essential to consider the statement that “in order to make the 
management of shared water resources more effective”, due to the 
fact that the sources of the Mamoré River are in another country 
(Bolivia), that “the border has more functions than being just a 
limit, it can be considered a zone of communication and 
multiculturalism, which, in the understanding, is what is necessary 
to become one of the criteria in the creation of state border 
committees of hydrographic basins in the state of Rondônia”. 

The chapter on “Management of the Iratapuru River in the 
Community Experience of the Mixed Cooperative of Producers 
and Extractivists” presents the community experience in the city 
of Laranjal do Jari, State of Amapá, “which has the main purpose 
of extracting Brazil nuts... since its foundation in 1992”. The text 
describes that: “In addition to this main purpose, the extractivist 
community has an intimate connection with the Iratapuru River, 
one of the branches of the Jari River, located in the south of 
Amapá”. And that: “the management of the river by the community 
has multiple meanings from aspects of food survival, hygiene, 
logistics and entertainment”. The Iratapuru River “represents life 
for the chestnut trees of Jari”. 

The First Part of the Book: “The Dialogues from the Rivers” 
ends with the “Logbooks of the 2nd Expedition in Search of Giant 
Trees in the Sustainable Development Reserve of the Iratapuru 
River in the Legal Amazon – Amapá”. This chapter makes it 
possible to understand the value of giant trees; “considered as 
“mother trees” of the forest, and represent a unique physical, 
functional and ecological life history strategy, which cannot be 
replaced by other functional groups of plants”. Trees that “support 
various other forms of life and support various ecological functions 
essential to the proper functioning of ecosystems, also providing 
forest products and cultural benefits.” Associated with the forest, 
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they provide “various ecosystem services to humanity, such as the 
conservation of biological diversity, carbon stock and climate 
regulation.” In the Final Considerations, the authors report that: “A 
new sanctuary of giant trees was discovered in the southern region 
of Amapá. The discovery took place in an expedition carried out 
between January 18 and 23, 2021 by professors from the Federal 
Institute of Amapá (IFAP) and partner institutions. The action is 
part of the Giant Trees project, which is coordinated by IFAP, in 
Laranjal do Jari, and comes from the Iratapuru Fund, in 
partnership with the Research, Development and Innovation 
Management Center - RDIMC.” 

Second Part: Dialogues from the Waters 
The Dialogues from the Waters, include the presentation of 

“The Tajo-Segura Aqueduct: Conflicts and Wars of Water in 
Southeast of Spain”, describing the region where the use of water 
has increased in recent years as a result of meeting the demands 
agricultural. It shows that, despite the existing irrigation systems, 
having presented a continuous improvement in efficiency, what 
can be observed is that the cultivated surface, under irrigation, has 
increased year by year. This fact, in the context of climate change, 
shows the need to consider that water transpositions, between 
basins, such as the “Tajo-Segura”, are no longer the only viable 
solutions and become problems, since the resources The available 
water resources are reduced every year and the possibilities of 
carrying out water transfers between basins are restricted, 
generating tensions between the populations of the territories of 
the donor basins and those of the receiving basins, with situations 
that, in general, culminate in several conflicts and 'water wars'. It 
seems evident that there is a need to reformulate the water 
hydraulic policy in the region, which was based on the National 
Hydrological Plan, carried out about two decades ago, and to focus 
on promoting with irrigators to achieve a more sustainable use of 
water resources, specific to each river basin, in case these 
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resources are not enough, choose to expand the use of reused 
water or desalinated water. 

In the chapter on the exemplification of the “Use of 
Geotechnologies for the Management of Urban and Rural 
Waters” the authors show that; “water demand is maximized by 
population pressure”, and that, “despite the technological 
evolution, which presents countless ways to maximize the use of 
water resources in the various fundamental sectors for life, a 
crucial question arises”: “Will we have enough water at needs of 
future generations, at the end of an equal period of time (21 years)” 
as “finished here”? The chapter contains recommendations, which 
stress that it is “important that the new generations of hydrological 
data analysts are trained and qualified in the use of 
geotechnologies and geographic analysis in order to increase the 
power of analysis, rapid diagnosis and agility in the decision 
process”; 

They highlight that: “with the use of satellites, drones, 
embedded sensors and data transmission networks, rural and 
urban applications of geotechnologies, in water resources, tend to 
become everyday, resulting in a paradigm shift not only in; how to 
analyze the data, but mainly in; how to educate professionals to 
make full, correct and ethical use of this data.” 

The chapter that ends the part on Dialogues from Waters, 
presents “The advantages of the destination of Sludge from Water 
Treatment Plants for the production of Seedlings.” Work with the 
sludge from the Porto Velho WTP was classified as Class II A waste 
– non-hazardous, non-inert. The incorporation of sludge into the 
soil and sand improved the concentrations of the physical and 
chemical attributes evaluated. The best values found for the 
parameter’s height and diameter of the collar were in the 
treatments with 30% and 45% of ETA sludge.” 

Third Part: Dialogues from Water Resources 
The chapter on “Tools for the Management of Water 

Resources in Urban Environment: Environmental Diagnosis and 
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Decision Making” captures the reader’s attention, in particular, 
because of the main objective of the study, which “was to apply two 
management tools in an urban watershed aiming at knowing and 
ordering the cause-effect relationships that may be altering the 
quality of surface and groundwater. The tools chosen were the 
“Microbasin Environmental Diagnosis and TOPSIS Multi-Criteria 
Analysis.” 

The chapter: “Vegetation; erosion; solid waste; surface 
water; groundwater; and housing.” enabled results to diagnose 
and conclude that: “The application of the TOPSIS Multicriteria 
Method allowed the ranking of impacts from most to least 
significant: Housing, Solid Waste, Erosion and Vegetation”. 
Showing that: “Although the environmental diagnosis points to 
impacts on quality arising from human activities such as 
inappropriate release of sanitary sewage in natura, the multi-
criteria tool presented the same result, but in less time.” These 
results, "made it possible to indicate which critical problems need 
priority solution measures in the face of increased water pollution, 
facilitating managers to make faster and more efficient decision-
making for the management of water resources." And they provide 
the conclusion that when “identifying the most critical 
environmental problems in urban basins, it is possible for the 
manager to draw up a management plan, with preventive actions 
applied to these elements in basins with the same physiographic 
similarities and land use and occupation.” 

The text on Intelligent Systems in Water Resources 
Management; presents the advantages of applying a Continuous 
Training Tool for Water Management, based on the fact that: 
“From the point of view of water resources, it is important to think 
about how smart technologies contribute to better management, 
especially considering the participation integrated and 
participatory, recommended by the Water Law (Law 9,433/1997). 
This also requires considering, for example, that the river is more 
than a simple body of water, as Caramello (2016) points out, 
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involving relations of exchange and belonging to the territory, as 
in the case of fishing communities or even traditional and 
indigenous people,” who use water resources in different ways 
than in urban centers and for large-scale production purposes. 

The authors of this chapter associated “intelligent systems 
with water resources management,” as they observed the 
“weakness that river areas present in terms of the use of the 
potential of technologies for water management.” They were based 
on the Rolim de Moura do Guaporé Community, impacted by the 
management of water resources, insofar as it is a riverside 
community and that, in theory, should actively participate in 
decision-making", where they observed "that the informational 
limitation, added to distances from decision-making centers limit 
effective participation.” The authors’ statements when they say: 
“We also know that the availability of information resources is not 
a guarantee that there will be greater participation or the 
possibility of one or another agent in the territory being heard.” [...] 
“However, we also cannot rule out the potential that greater 
connectivity would ensure that an even larger portion of the 
population, and that includes the population of the community, 
would have to be heard, even if this does not always mean that their 
demands were met”, demonstrate the high level of lucidity in the 
text. 

In the Dialogues from Water Resources there was the 
chapter: Socio-environmental Startup: a Continuous Training 
Tool for Water Management that rescued the history of the 
environment theme, since the Federal Constitution of 1988, 
reinforcing aspects of its transversality, points out since the year of 
1999, when the theme was included in the elementary school 
curriculum, highlights the first global pact, from the UN 
Conference, in Rio de Janeiro, 1992, in the essence of sustainable 
development, highlights the creation of the Global Agenda 21 and 
the 17 Goals of Sustainable Development-SDGs, in order to mitigate 



 

64 
 

the most urgent environmental, social, political and economic 
issues. 

The Chapter focuses on the four components of basic 
sanitation, highlighting how it can contribute to the success of 
activities related to the universalization of knowledge about the 
SDGs, highlighting the importance of dialogue between them, in 
the three dimensions of sustainable development: economic, 
social and environment, in its direct links with Environmental 
Education actions and links with the Brazilian Agenda 21. 

There is an emphasis on the importance of educational 
practices dedicated to the preservation of the environment, beyond 
the school and shows the support offered by the National 
Environmental Education Policy. All these preparatory 
instruments reinforce the Startup proposal that proposes an 
environmental education action integrated with the Sustainable 
Development Goals, in particular SDG 04 - Quality Education, SDG 
06 - Drinking Water and Sanitation and SDG 10 - Reduction of 
Inequalities, highlights the inseparable character of this 
Continuous Training Tool, with the other SDGs. 

The Chapter describes the implementation of the Municipal 
Plan for Basic Sanitation and Municipal Plan for Integrated 
Management of Solid Waste, in the urban portion of the 
municipality of Porto Velho, capital of the state of Rondônia, which 
constituted the practical basis for the Socioenvironmental-
Startup “Knowledge is power” to present the results obtained in 
the training course on the Municipal Basic Sanitation Plan and 
Municipal Plan for Integrated Management of Solid Waste in the 
municipality, which was carried out with the faculty of the Bela 
Vista State Elementary School, located in the South of the city of 
Porto Velho - RO, with an estimated population of about 549 
thousand inhabitants (2021), located in the Western Amazon. The 
text clarifies that after structuring the theoretical material on the 
general context of basic sanitation, an exhibition was held on the 
Final Report of the Municipal Basic Sanitation Plan, (PMSB), of 
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Porto Velho, completed in 2021, highlighting priorities in just one 
problem in each of the four components of basic sanitation, which 
each participant in the training experience was an incentive factor 
to list the aspects that most interfere in their daily lives, indicating 
that there was a socialization of issues and grouping into clouds of 
problems, providing diagnosis and collective perception of basic 
sanitation. 

The practices included the immediate, short, medium and 
long-term goals and time horizons, the exhibition of videos of 
situations involving the management of solid waste and the 
participatory construction process of the PMSB review, present in 
the fourteen districts of the Municipality of Porto Velho. and 
highlights the broad integration among educators. 

It concludes by confirming that the Tool generates high 
proactivity among professors and raises interest in the theme, 
supporting solutions and measures by public bodies. It suggests 
bases for new training in sanitation and the environment and 
enhances interests in continuing education in face-to-face or 
virtual mode. 

Part Four: Dialogues from Hybrid Water Resources 
The Hybrid Water Dialogues offer water harmony through 

the adoption of “Paradiplomacy in the La Plata Basin” as they cite 
the new realities arising from the context of the pandemic 
associated with COVID-19 that; “it has redefined standards and 
behaviours, as well as legal and regulatory changes, especially in 
cross-border regions to face sanitary control. This context ended 
up putting in a “state of intensification” all governance structures, 
both internally of states and municipalities, and externally of the 
193 countries that have a seat in the United Nations Organizations 
(UN), as well as in the United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction that coordinates the actions of the International Strategy 
for Disaster Risk Reduction (EIRRD).” 

The chapter presents that: “In view of this context, the 
current rules on the one hand could not be applied, and, on the 
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other hand, there were no standards and/or standard operating 
procedures for managing the continuity of processes and services, 
whether public, private or strategic.” 

The Authors highlighted; “that these contexts have been 
repeated over the last few decades, at the various levels of public 
management, whether they are: a) international, national, 
regional, state or municipal; b) in the different areas of public 
activity (health, education, environment, etc.); c) in different 
instances (executive, legislative and judiciary), and, d) with 
different times and movements of management of policies, plans, 
programs and projects, precisely because of the absence of 
“standard operating procedures for continuity management”, both 
of the activities , as well as the processes, products, services, 
protocols and actions carried out by the various public agents and 
sectors of civil society.” 

To overcome this type of situation, he presents “a successful 
paradiplomatic experience carried out in 2004, with three 
countries (Brazil, Paraguay and Argentina) of the La Plata Basin, to 
deal with the management of transboundary environmental 
conflicts, carried out by the Public Ministry of the State of Paraná, 
with the Public Ministry of Paraguay and Argentina, with the 
technical support of the CNPq Research Group at the Federal 
University of Santa Catarina (UFSC), and internationally awarded 
by the University of Nice Sophie Antipolis in France in 2007. 
(LEPRI, SILVA, 2011). However, paradiplomacy as a process will 
not be discussed, but the results resulting from its use in the La 
Plata Basin.” 

They argue that “paradiplomacy must be understood from a 
perspective of resolving transboundary environmental conflicts, 
from the performance of states and municipalities, on a 
subnational spatial scale, in the case in question, through a state 
public institution, in this case, the Public Ministry of State of 
Parana." 
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They pointed out that, because the Prata estuary is the largest 
in the world, integrating “5 countries, 5 legislative systems, 5 
governments, 5 different legal regimes, 5 public ministries, and 
different national and unconsolidated cross-border governance 
structures, which militate around international protocols, many of 
them not ratified by the 5 countries, which developed policies, 
plans, programs and projects with different degrees of 
institutionalization. The Chapter reinforces arguments stating 
that: “Paradiplomacy is not something new, since time 
immemorial the populations of the La Plata Basin (Pharruas, 
Minuanos, Guarani and Caingangues, Europeans, Arabs, 
Argentines, Brazilians, Paraguayans and Uruguayans) have been 
using various mechanisms.” The Authors recall that: “quileiros”, 
“chibeiros”, “laranjas” and “passeras” established an informal 
trade network, which is a source of life and income for many 
families and the mainstay of an entire social and life network 
mixing practices legal and illegal”. I emphasize that it is worth 
appreciating this Chapter with ample arguments and openings to 
carry out hydrodiplomacy, the harmony between the diversity of 
peoples and waters, through Paradiplomacy. The Chapter is very 
rich in aspects to be properly observed by readers due to its high 
importance to the subject, highlighting that, from the 
interventions carried out in the La Plata Basin, in 2004, fifteen 'legal 
and operational non-conformities' were identified, which served as 
a basis for the structure of the International Network for the 
Management of Environmental Conflicts and projects to be 
developed. It presents essential items for the promotion of respect 
for the breadth of themes and diversity existing in the La Plata 
Basin. 

The “Temporal Evolution of Environmental and 
Aquaculture Legislation in the State of Rondônia” is found in a 
chapter rich in information on regional and state aspects. The 
authors cite that: “Brazilian aquaculture is responsible for the 
sustenance of 150,000 aquaculture families, making it viable for 
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small producers to support themselves and also containing or even 
reversing migratory flows.” They highlight that Rondônia; “it has 
characteristics and conditions favourable to the performance of 
fish farms, such as the availability of water resources, the presence 
of refrigeration and feed industries, good acceptance of the 
product by the internal and external consumers, exporting fish to 
12 states of the federation.” After commenting on the 
characteristics of fish farming, the economic, environmental and 
social aspects, associated with the global pact called “Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, 
strengthen the fundamental role of fish farming for the country, as 
it has a direct influence in the generation of jobs and income, 
contributing to the goal of social equality. They also present 
aspects of governance, regulatory acts relevant to fish farming and 
the “conjuncture of actions aimed at defining and applying 
environmental and ecological standards subject to human 
activities, aiming at the preservation of the environment.” 

In the Chapter on GOOGLE EARTH PRO, as a Subsidy for the 
Concept of Resilient Cities and their Watersheds, the Authors 
adopted the “cutting of an urban-rural watershed, to understand 
the concept of Resilient Cities presented among the Sustainable 
Development Goals (SDG 11). ) proposed by the United Nations 
(UN, 2015) seeking to reflect on: what events occur in this 
watershed, how is my city, how it works and how do I participate 
in this management and whether the urban management model 
practiced takes into account the Agenda 2030 and the SDGs.” They 
comment on how 'Google Earth Pro' can contribute to education 
and teaching by supporting teachers, enabling; “say what, where 
and when the phenomenon or geographic fact being studied took 
place and its consequences for the landscape and for society, 
especially in the neighbourhood where the school is located.” The 
Chapter is captivating and takes us on a 'real journey', highlighting 
the operationalization in cutting out the area of interest, in the 
elaboration of the visual reading, in the identification of the 
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“elements of interest are inserted in the observed landscape; in the 
case of hydrographic basins, depending on the objectives of the 
study, the sources, primary and secondary water courses, the 
degree of deforestation and the various uses are identified.” They 
use “key” questions, to highlight that “the population needs to think 
about the city from the perspective of long-term sustainability and 
move towards the search for a paradigm shift in order to meet the 
goals of the Urban Agenda and from the economic point of view, 
seeking the Circular Economy.” Thus, they suggest questions: 
“about the city we have and the city we want?” They mention that 
the practice “allowed us to reflect on the 2030 Urban Agenda and 
compliance with ODS-11 and raise questions about the 
management of the city we 'have and the city we want', regarding 
the definition of uses and the search for solutions to qualify the city 
regarding sanitation, provision of public facilities, social inclusion 
policies, popular housing for populations affected by floods and 
other environmental issues.” 

In the session “Hybrid Water Dialogues”, the chapter on 
Urban Hydrology - Models, Human Action and Decentralization 
was presented, with the logics and trends adopted in the definition 
of cities, citing the advantages and disadvantages of the ways of 
carrying out urbanism. The authors envision “the need for a 
paradigm shift in which urban sprawl leaves the hands of public 
power, they present precious texts with “HUMAN ACTION – 
CONTRIBUTIONS OF THE AUSTRIAN SCHOOL OF ECONOMY” 
and “DECENTRALIZATION” and the CONCLUSIONS highlight: The 
current model of water management in urban environments in 
Brazil is absolutely outdated, it cannot even solve problems [...] 
such as sanitation.” 

The chapter on the Voice of the People of the Forest, with 
The Importance of Research on Partnerships for Community 
Development, presents the author's experience in the community 
of São Francisco do Iratapuru, “addressing the importance of 
Research and Partnerships for Community Development, after 
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professor Núbia Caramelo carried out a technical visit and listened 
to the voice of men, women and children in the community, at 
which time it was believed that more people should know 'true 
sustainable development'. The text presents, identifies and 
contextualizes which are the traditional communities in the 
Amazon and with the title. “WHO ARE TRADITIONAL PEOPLE 
AND COMMUNITIES?” He emphasizes that: “They are culturally 
differentiated groups, which have their own social, cultural and 
economic conditions, maintaining specific relationships with the 
territory and the environment in which they are inserted. They also 
respect the principle of sustainability, seeking the survival of 
present generations from the physical, cultural and economic 
aspects, as well as ensuring the same possibilities for the next 
generations.” The author presents the history of the Reserve, with 
its production of benefits and a Fund managed by a Management 
Committee and an Executive Secretariat, highlights the division of 
resources and concludes the chapter with “CONSIDERATIONS FOR 
NEW DIALOGUES” [...] sustainability of the Jari River and the 
Iratapuru People, who will always move forward with the 
necessary resilience and wisdom built by us and by the academy.” 

The chapter on Hydroelectric Power Plants and Rural 
Resettlements in the Amazon analyzes the “process of 
construction of the resettlements carried out to receive the 
deterritorialized families.” It presents the history of the 
implementation of the SANTO ANTÔNIO HYDROELECTRIC 
PLANTS, in RIO MADEIRA (RO) and BELO MONTE, in the RIO 
XINGU (PA), highlighting “The clash of interests facing the 
implementation of hydroelectric plants is converted into 
environmental and social tensions” , and mentions that: “These 
tensions generated the deterritorialization of several traditional 
families who were resettled in another territory, giving rise to the 
Santa Rita (RO) and RRC (PA) resettlements.” In his 'FINAL 
CONSIDERATIONS' he highlights that: “Traditional population 
groups in the Amazon, such as riverside dwellers, fishermen, 
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extractivists, small farmers who live on the banks of rivers, depend 
on this element to continue their way of living in the Amazon 
territory. But the planning of the electricity sector together with 
construction companies for energy expansion in the Amazon 
region, aiming at a globalizing logic, overrides the interests of the 
local population.” He emphasizes that the transfers “do not 
guarantee the repair, the reconstruction of the right to housing and 
the resumption of productive activities, much less access to 
adequate infrastructure, basic services such as quality health and 
education, accessibility to transport for production, to leisure area, 
mainly for the youth, as well as access to drinking water for the 
daily consumption of the residents” and states that: “The social and 
affective relationships of kinship and friendship bonds are 
destroyed, with little possibility of reconstruction, with the 
exception of for those situations in which some families rebuild 
these relationships, acquiring property in the resettlement to bring 
family members who live in other places to parental comfort.” 

 

All these Dialogues generate 
patterns of Attunement, in addition to the 

physical senses, made up of vibrating 
rings resultant from identification links 

and feelings interaction, which exist 
between different realms and occur in 

harmony through the flow of the sensory 
senses.  

Demetrios Christofidis (2022). 
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CAPÍTULO 1 

LIÇÕES QUE O RIO BRANCO ENSINOU: RELATOS 
DA EXPEDIÇÃO BAIXO RIO BRANCO, RORAIMA 

Giovanni de Farias Seabra 
Doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo 
Professor Titular da Universidade Federal da Paraíba 

http://lattes.cnpq.br/4584055935338655 
  
 
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS 

Diz o dito popular que “a vida é um eterno aprendizado” e, 
como não haveria de ser, trazendo na bagagem vivências e 
experiências geográficas com viés socioambiental por mais de 
quarenta anos, sigo aprendendo, de acordo com o relato a seguir. 
O presente trabalho é um registro de nossa participação como 
integrante da equipe científica executora do Projeto Baixo Rio 
Branco: experiências e vivências, coordenado pelo Prof. Dr. 
Antônio Tolrino Veras, da Universidade Federal de Roraima – 
UFRR (in memorian), e desenvolvido nos anos de 2018 e 2019. À 
época o autor deste artigo estava vinculado à UFRR como professor 
visitante. O Projeto teve como principal objetivo analisar a 
dinâmica de produção e reprodução no espaço territorial ao longo 
do Baixo Rio Branco, que compreende uma extensão aproximada 
de ida e volta de 1.235 Km, a partir do município de Caracaraí até a 
comunidade do Xixuaú, no município de Rorainópolis (Figura 1). 
Para visitar as comunidades, foram percorridos mais de 2000 
quilômetros, com utilização das vias fluviais amazônicas. 
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Figura 1.  Mapa de localização das comunidades visitadas no 
Baixo Rio Branco.

 
Fonte: SEPLAN / 2019. 

Quanto ao uso do termo comunidades ribeirinhas, utilizamos 
as categorias gravadas no Decreto Federal nº 6.040, de 07 de 
fevereiro de 2017, que instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (PNPCT), em particular o Artigo 3º, inciso (s) I a II, que 
trata sobre os povos e comunidades tradicionais, territórios 
tradicionais e desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2007a). Os 
ribeirinhos são, portanto, povos tradicionais que vivem em 
agrupamentos humanos dispersos e localizados ao longo dos rios e 
igarapés, e nas bordas dos lagos, mantendo uma relação particular 
com os ciclos da natureza. Na estação das águas, em algumas 
semanas, o caudal transborda nas margens, e inunda as várzeas, 
invadindo as plantações, residências, escolas, igrejas e 
estabelecimentos comerciais construídos sobre palafitas.  

Grosso modo, o estado de Roraima se move segundo duas 
estações: a estação seca e a estação das chuvas. São dois mundos 
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vividos, e muitas experiências, durante as duas expedições 
científicas, realizadas nos meses de outubro de 2018 e maio de 
2019. A pesquisa incluiu denso levantamento bibliográfico e 
cartográfico, e, sobretudo, o trabalho exploratório de campo para 
conhecimento da região e realização de entrevistas com membros 
dos povoados, possibilitando vivenciar os aspectos 
socioambientais, econômicos e culturais mais expressivos do 
Baixo Rio Branco, de modo a compreender a dinâmica das 
comunidades ribeirinhas.  

Como método de pesquisa adotado, optamos por uma 
abordagem indutiva, possibilitando analisar os componentes 
sistêmicos para a compreensão da totalidade (SEABRA, 2001). Em 
sua vertente humanística, a metodologia propiciou captar a 
percepção que os moradores têm do ambiente em que vivem 
(TUAN, 1980), materializadas na cultura tradicional, no modo de 
vida e nos arranjos produtivos locais. O procedimento operacional 
baseou-se no levantamento bibliográfico e cartográfico, e uso de 
geotecnologias, como drone, GPS, tendo como suporte entrevistas 
com os moradores, e registros fotográficos, para uma melhor 
compreensão do território e relações socioambientais da 
população. Desse modo, as visitas às comunidades foram pautadas, 
sobretudo, nos arranjos produtivos locais, saúde, educação básica 
e fundamental, educação ambiental e na qualidade de vida dos 
ribeirinhos. A equipe de pesquisadores realizou reuniões com os 
moradores em todas as comunidades, com entrevistas e gravações 
de vídeo.  

O BAIXO RIO BRANCO 

Ao longo de 1300 quilômetros, o rio Branco é o maior curso 
d’água de Roraima, principal afluente do rio Negro e o mais 
importante tributário da margem esquerda do rio Solimões. O rio 
Solimões, a partir da confluência com o rio Negro passa a se 
chamar Amazonas. O estado de Roraima compreende uma 
superfície de 224.298,980 km², onde a rede hídrica da bacia drena 
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80% do território roraimense, incluindo os rios Uraricoera, Tacutu 
(formadores do rio Branco), Catrimani, Mucajai, e Anauá.   

O Baixo Rio Branco está localizado nas fronteiras meridionais 
do estado de Roraima com o noroeste do estado do Amazonas, em 
território brasileiro. O trecho baixo do rio Branco se inicia na 
comunidade de Vista Alegre, próxima à sede municipal de 
Caracaraí, e tem sua foz no Rio Negro (Amazonas), ao sul do 
arquipélago de Anavilhamas, no estado do Amazonas, percorrendo 
uma distância estimada em 388 km (FREITAS, 2012).   

É um lugar longínquo, onde as longas distâncias exigem 
horas e dias no barco singrando as vias fluviais, principais artérias 
de transporte e comunicação entre as comunidades, povoados, 
vilas e cidades amazônicas. Em virtude da posição geográfica da 
região, supõe-se que os longos percursos e as barreiras ecológicas 
da floresta e das águas protegem a região dos males da poluição e 
da degradação socioambiental e humana. Mas, não é bem assim... 
Lamentavelmente, o rio Branco e seus afluentes se encontram em 
franco processo de degradação, devido à poluição das águas e o 
intenso assoreamento causado pelas areias oriundas dos garimpos 
e depositadas nos leitos dos rios (Figura 2).  

Figura 2. Rio Branco, Roraima 

 
Fonte: UFRR, 2018. 
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Perante a ausência quase absoluta de gestores, fiscais, 
analistas ambientais e ribeirinhos incumbidos da proteção 
ambiental, são frequentes ações devastadoras, como o garimpo de 
ouro e pedras preciosas, a retirada da madeira, o corte e a queima 
das florestas, a pesca predatória, a caça de animais silvestres, o 
apresamento de quelônios e a coleta de peixes ornamentais, entre 
outras atividades impactantes. A questão sanitária é grave, pois 
inexiste tratamento de esgotos e abastecimento com água potável 
em quase todos os povoados.  As casas, erguidas sobre palafitas, 
lançam os dejetos diretamente no solo, durante a estação seca e, 
nas águas dos rios na estação das enchentes (Figura 3). O 
destrinchamento dos pescados nos quintais favorece a proliferação 
de mosquitos e o povoamento dos urubus nas ruas e logradouros 
dos povoados.  

 
Figura 3. Casas erguidas sobre palafitas, habitações típicas da 

Amazônia, comunidade de Panacarica, município de 
Rorainópolis. 

 
Fonte: Giovanni Seabra, 2019. 

Como efeito dos desequilíbrios ambientais provocados pelo 
desmatamento na região, são comuns os ataques dos morcegos 
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vampiros (Desmodus rotundus) ao invadir as casas pelas frestas e 
aberturas nos telhados, sangrando os moradores durante a noite. 
Durante a pernoite em Sacaí, pesquisadores da primeira expedição 
foram atacados pelos morcegos enquanto dormiam nas redes, 
despertando ao amanhecer com ferimentos nas pernas e pés.  

A complexa rede hídrica, formada de rios, igarapés, furos e 
paranás, abriga dezesseis povoados ribeirinhos, habitados por 
populações especiais e esquecidas, no âmbito municipal, estadual 
e federal. As comunidades possuem relações comerciais 
associadas à economia das cidades de Rorainópolis, Caracaraí, 
Manaus e outros vilarejos hierarquicamente estruturados. No 
município de Rorainópolis encontram-se as vilas de Santa Maria do 
Boiaçu, Santa Maria Velha, Remanso, Floresta, Bela Vista, 
Itaquera, Samaúma, Xixuaú e Dona Cota. Por outro lado, Sacaí, 
Canauní, Lago Grande, Terra Preta, Cachoeirinha, Caicubí e 
Panacarica estão situados no município de Caracaraí.  

Alguns povoados são habitados por velhos e crianças, e 
entregues ao abandono, com casas e escolas desativadas, cujos 
poucos moradores padecem com a escassez de alimentos, 
remédios e água potável (Figura 4).  

A lógica do abandono é muito simples: a região exibe baixas 
densidades demográficas e, portanto, poucos e pobres eleitores. 
Por conseguinte são evidentes dois extremos na estrutura e perfil 
socioeconômico dos povoados.  

Considerada a “metrópole” microrregional do Baixo Rio 
Branco, Santa Maria do Boiaçu, maior comunidade ostentando 700 
moradores, é a mais bem servida de equipamentos e serviços. A 
vila possui um pequeno aeroporto, para atender principalmente 
aos turistas da pesca, escolas e hospitais, com estrutura de postos 
de saúde, e é ocasionalmente visitada por gestores e políticos, 
quase sempre acompanhados de festejos e comemorações.  

 
 



Capítulo 1 

79 
 

Figura 4. Retrato do isolamento em Panacarica, município de 
Rorainópolis. 

 

Fonte: Giovanni Seabra, 2019. 

No outro extremo, Xixuaú, com 60 habitantes, é um destino 
turístico internacional que jaz escondido no alto rio Jauaperi, no 
interior da RESEX Rio Branco – Jauaperi e nas cercanias da Reserva 
Indígena Waimiri-Atroari. A vila possui escola de ensino 
fundamental, um telefone público gratuito (orelhão) e igreja 
evangélica. O telefone permite a comunicação da comunidade e 
turistas com qualquer parte do mundo. As ruas são limpas e 
algumas residências exibem recipientes destinados à deposição de 
lixo selecionado. No entanto, a equipe de pesquisadores observou 
moradores queimando e enterrando os resíduos sólidos, e também 
produzindo carvão para uso nos fogões residenciais. Na ocasião de 
nossa visita, a escola estava fechada e o posto de saúde desativado, 
por falta de medicamentos e profissionais. Moradores informaram 
que o atendimento médico é prestado por um agente de saúde e, 
eventualmente, pelos doutores das águas.  
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As principais enfermidades estão relacionadas diretamente 
com a falta de saneamento e a água contaminada consumida do rio. 
Dentre as doenças diagnosticadas e comuns em todas as 
comunidades visitadas, estão a diarreia, as dores estomacais e as 
gripes. Alguns membros da comunidade de Xixuaú oferecem 
serviços ocasionais à Cooperativa Agroextrativista do Xixuaú - 
Coopxixuaú, coordenada pela bióloga italiana Emanuela 
Evangelista, que opera o ecoturismo através da organização não 
governamental ONLUS Amazônia. Outros moradores estão 
atrelados a um projeto turístico da Associação Amazônia, dirigido 
pelo escocês Christopher Clark (SEABRA, 2019a). Há também 
aqueles que vivem totalmente desamparados, tanto pelas ONGs 
como pelo poder público.  

Algumas comunidades, umas mais e outras menos, 
incorporaram objetos e valores culturais obtidos com o fenômeno 
da globalização, sobretudo em decorrência da maior facilidade de 
comunicação, o uso de tecnologia moderna, e a absorção de novos 
hábitos e alimentos industrializados. Ao adquirirem os costumes 
mundializados os povos ribeirinhos tornam-se menos tradicionais 
e mais globais. No entanto, ainda que tenham acesso às 
informações e notícias de outras regiões e países, os ribeirinhos 
preferem permanecer nas comunidades onde vivem, com receio 
de não poderem sobreviver nos grandes centros urbanos.  

São poucas as famílias com recursos, ou que mobilizam 
esforços surpreendentes para encaminhar os filhos aos centros 
maiores e relativamente perto como Caracaraí, Rorainópolis, 
Manaus e Boa Vista, onde são oferecidos cursos de segundo grau, 
de ensino superior, e, eventualmente, oferta de trabalho. A 
educação básica é um fiasco, pois não há transporte escolar, a 
merenda é escassa e irregular, os livros, quando existem, são 
amontoados em salas pequenas e escuras e os professores 
concursados raramente aparecem, porque, assim como os 
médicos, moram e vivem nos centros urbanos maiores. Por outro 
lado, 
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O elevado índice de satisfação das comunidades 
ribeirinhas com a região onde vivem e as vilas onde 
moram é confirmado nas brincadeiras das 
crianças, nos banhos de rio, nas peladas de futebol 
masculino e feminino todos os dias no final da 
tarde. Nos festejos religiosos, onde predomina 
mais o profano e menos o religioso, dezenas de 
embarcações se deslocam até o local da festa, no 
mínimo uma vez por mês. No evento estão reunidas 
as equipes de futebol de ambos os sexos, bingo, tiro 
ao alvo, pau de sebo, desfiles das misses, música, 
dança e bebida, muita bebida (SEABRA, 2019b, 
p.120). 

A dinâmica de uso e apropriação dos territórios ribeirinhos, 
relacionada ao modo de produção e à qualidade de vida, remete a 
uma análise da realidade social vinculada ao patrimônio cultural, 
aos arranjos produtivos locais - APLs e à gestão pública. Na 
realidade amazônica, os APLs são microempreendimentos 
comunitários relacionados às atividades extrativistas e uso de 
instrumentos rudimentares. Os mais comuns são a pesca, a 
produção de farinha de mandioca e os produtos da floresta (açaí, 
óleos e castanhas).  

AS EXPEDIÇÕES 

A primeira expedição, realizada em outubro de 2018, 
percorreu a região durante 11 dias, na estação seca (Figura 5). A 
equipe era formada por sete pesquisadores vinculados à 
Universidade Federal de Roraima, e três auxiliares, a bordo de dois 
barcos pequenos e frágeis, apelidados de voadeiras. Em condições 
precárias, a equipe navegou por 900 km de rios, lagos e igarapés.  

Logo na partida do porto, a jusante de Caracaraí, foi possível 
observar a grande quantidade de redes de pesca, abandonadas e 
dependuradas nos barrancos e nas copas das árvores às margens 
do rio Branco, atadas a centenas de garrafas pets.  
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Figura 5. O Baixo Rio Branco na estação seca. Sacaí,                                                                 
município de Caracaraí, RR.  

 
Fonte: Giovanni Seabra / 2018. 

Estruturadas por meio de vasos comunicantes, as comunidades 
dependem umas das outras e todas são subservientes aos grandes 
centros regionais, mesorregionais e microrregionais, de Boa Vista, 
Caracaraí e Santa Maria do Boiaçu (Roraima); Manaus, Barcelos, 
Novo Airão e Moura (Amazonas). Há também estreitas ligações de 
grupos comunitários não indígenas e indígenas com organizações 
não governamentais nacionais e estrangeiras.  

Em razão de relações econômicas comerciais e de serviços, 
algumas comunidades se destacam por manterem vínculos com o 
exterior, a exemplo de Santa Maria do Boiaçu e Xixuaú. Santa Maria 
do Boiaçu tornou-se um centro microrregional para recepção dos 
pescadores esportivos, que chegam de barco ou por via aérea. 
Próximos à Santa Maria são também destinos turísticos para pesca 
esportiva, as vilas de Terra Preta e Canaunim. Xixuaú oferece 
pacotes ecoturísticos na região amazônica do rio Jauaperi, 
precisamente no interior da área protegida Reserva Extrativista 
Baixo Rio Branco – Jauaperi.  
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Seguindo o cronograma do projeto, a 2ª expedição 
exploratória ocorreu na estação das águas, no período de 15 a 31 de 
maio de 2019, com o objetivo de conhecer e vivenciar experiências 
nos povoados ainda mais remotos (Figura 6).  

Integrando a equipe, desta vez ampliada, além dos 
expedicionários da viagem anterior, um professor da Universidade 
de São Paulo, três pesquisadores da Universidade de Rondônia, 
uma gestora ambiental e uma consultora socioambiental, além dos 
tripulantes. A logística incluiu uma embarcação de maior porte, 
com apoio de duas lanchas, tripulação, serviço de bordo e 11 
pesquisadores; ademais as condições climáticas eram favoráveis, 
uma vez que o rio estava cheio, sem praias e bancos de areia, 
facilitando a navegação. Desta vez, em lugar das redes penduradas 
nos barrancos e armadas nos rios, observamos caixas de isopor, 
sofás, geladeiras, latas de cervejas, garrafas plásticas e tubos de 
óleo flutuando ao sabor das águas.  

Figura 6.  O Baixo Rio Branco na estação das chuvas. Santa Maria 
do Boiaçu, município de Rorainópolis, RR. 

 
Fonte: Giovanni Seabra /2019. 
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No período das chuvas, as garrafas são adaptadas como boias 
para a sustentação das malhas, facilitando a pesca de toneladas de 
peixes em curto espaço de tempo. As redes são instaladas em 
grandes extensões do rio Branco e seus afluentes, como também 
furos, paranás e lagos. A pesca predatória é praticada pelos 
pescadores ribeirinhos e os célebres barcos geleiros. Em pleno 
período de defeso, as embarcações sobem os rios arrastando as 
malhas de 100 a 300 metros de comprimento, aprisionando peixes 
de todos os tamanhos, e também tracajás, tartarugas, jacarés e 
botos. 

Após percorrer 140 quilômetros na rodovia 174, de Boa Vista 
à Caracaraí (RR), a expedição seguiu por vias fluviais mais de mil 
quilômetros, partindo de Vista Alegre (Caracaraí), chegando à foz 
do rio Branco no rio Negro. Desde o rio Negro, a excursão 
prosseguiu navegando pelos rios Xeurini e Jufari, além de uma 
série de canais e furos, em seguida subindo o rio Jauaperi, onde 
estão localizadas várias comunidades ribeirinhas, na linha 
fronteiriça entre os estados de Roraima e do Amazonas.  

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS 

As experiências vivenciadas nas duas expedições ao Baixo Rio 
Branco permitiram constatar que o cenário socioeconômico exibe 
dois pesos e duas medidas. De um lado figuram políticos, grandes 
empresários da pesca e do turismo e ONGs; do outro lado estão os 
ribeirinhos propriamente ditos – pescadores, extrativistas, 
professores, pequenos comerciantes, marceneiros e pilotos dos 
barcos. O primeiro grupo seduz o segundo com a política do pão e 
circo. Para uma população socialmente carente são promovidos 
quase que semanalmente campeonatos desportivos e festas com 
atrações musicais, incluindo futebol feminino e desfile de misses.  

A qualidade de vida engloba vários segmentos sociais, 
político-administrativos, culturais e econômicos, possibilitando às 
famílias obter  educação, energia, água potável, esgotamento 
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sanitário, assistência na saúde e dentária, tratamento e destino 
final dos resíduos sólidos. Todavia, o estado de vulnerabilidade 
social das comunidades visitadas, principalmente quanto ao 
saneamento básico, abastecimento de água, saúde, educação e 
energia elétrica revela a inoperância do governo em níveis 
municipal, estadual e municipal no atendimento das necessidades 
básicas e emergenciais dos povos ribeirinhos.  

Os programas e ações da gestão pública, quando existem, 
ocorrem pontualmente, via-de-regra, em razão de troca por votos, 
sendo insuficientes para atender as necessidades emergenciais das 
comunidades. A vacância aberta pela ausência das políticas 
públicas abre espaço para a instalação de organizações e 
instituições exploradoras dos recursos florestais, culturais e 
humanos, com o objetivo principal de obter lucros elevados a 
custos reduzidos.  

Onde as políticas públicas são inexistentes, tampouco o 
assistencialismo das ONGs, resta às pequenas comunidades 
promover a autogestão sustentável baseada na microprodução 
local. Os rendimentos familiares básicos e suplementares são 
oriundos das microformas de arranjos produtivos locais, cujos 
insumos são colhidos na roça, no rio e na floresta. Para o 
desenvolvimento regional o setor microprodutivo deveria ser 
prioritário nos repasses de incentivos. Algumas das soluções para 
a sustentabilidade da Amazônia estão a seguir, implicando na 
aplicação de políticas públicas eficientes em níveis federal, 
estadual e municipal. 

Estruturar, fortalecer e ampliar a educação básica e 
ambiental nas escolas e nas famílias; educar sobre o uso adequado 
dos recursos hídricos; incentivar a população a reduzir o consumo 
de poluentes e descartáveis; orientar para coleta sistemática, 
seletiva e destino final dos resíduos sólidos; Instalar composteiras 
e biodigestores para produção de energia limpa; prover as 
residências com água potável e saneamento básico; fortalecer o 
ensino e a pesquisa; estruturar e fortalecer os arranjos produtivos 
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locais – APLs; punir severamente as empresas e agentes 
poluidores. Simples assim! 
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INTRODUÇÃO 

A importância econômica dos recursos hídricos está 
associada ao desenvolvimento de uma região, e o monitoramento 
da vitalidade deste campo, é fundamental para o planejamento e 
gerenciamento das ações de utilização dos recursos disponíveis 
(HONDA; DURIGAN, 2017). Resultados de estudos sobre a 
influência de ações humanas na paisagem podem ajudar a 
entender eventos hidrológicos das bacias, constantemente 
vulneráveis a transformações da vegetação, da biologia e das 
propriedades físicas e químicas do solo, que contribui na qualidade 
e quantidade das águas importantes a sustentabilidade e 
preservação ambiental (FREITAS et al., 2013; SILVA, et al, 2016).  

Contudo, torna-se imprescindível o estudo dos componentes 
do ciclo hidrológico, com monitoramento e análise das variáveis 
envolvidas na ocorrência dos eventos dos processos das estações 
hidrometeorológicas que são capazes de responder e visualizar a 
realidade em espaços geográficos das bacias (SILVA et al.,2016).  

O planejamento para ações de uso e ocupação do solo, bem 
como a importância no entendimento dos eventos hidrológicos em 
uma bacia hidrográfica, tornam-se ferramentas indispensáveis 
para manejo da qualidade e quantidade das águas, tão importante 
para o desenvolvimento humano. Estudos de parâmetros de 
qualidades da água e de componentes do ciclo hidrológico, com 
caracterizações morfométricas e implicações limnológicos podem 
colaborar na visualização da realidade em espaços geográficos em 
bacias.  

Este capítulo teve como objetivo, correlacionar o 
comportamento hidrológico da bacia hidrográfica e do rio com 
medidas de parâmetros de qualidade das águas em dois pontos de 
monitoramento.  
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ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica dos rios Aguapeí e Peixe (Figura 1), 
definidas em 27 de dezembro de 1994, através da lei nº 9.034 como 
UGRHI – 20 (Aguapeí) e UGRHI – 21 (Peixe) são unidades de 
gerenciamento contíguas com semelhanças em características 
sociais, ambientais e econômicas e que compõem juntas o Comitê 
das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe, correspondendo 
no total a uma área territorial de 23. 956 km² (CBH-AP, 2016). 

Figura 1. Localização das UGRHIs Aguapeí-Peixe.

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Nas bacias hidrográficas Aguapeí e Peixe o substrato 
geológico aflorante é constituído de rochas vulcânicas e 
sedimentares (Bacia do Paraná de idade mesozóica) e depósitos 
aluviares de idade cenozóica. As formações geológicas são do 
Grupo São Bento (Formação Serra Geral); Grupo Bauru (Formações 
Caiuá, Santo Anastácio, Adamantina e Marília) e Depósitos 
Cenozóicos (CBH-AP, 1997). O clima caracteriza-se como tropical 
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quente e úmido (com chuvas de verão) e inverno com estação seca 
e estão inseridas na província geomorfológica Planalto Ocidental 
(CBH-AP, 1997). 

Possuem em suas áreas de abrangências os Aquíferos Bauru, 
Serra Geral e Guarani. A área de drenagem da UGRHI 20 é de 13.196 
km² e os principais rios são Aguapeí, Tibiriçá e Iacri, os ribeirões 
Caingangues e das Marrecas e o Córrego Afonso XIII. A área de 
drenagem da UGRHI 21 equivale a 10.769 km² e seus rios principais 
são: rio do Peixe, da Garça, Ribeirões do Mandaguari, Taquaruçu, 
dos Veados, das Marrecas e córrego Alegre (CBH-AP, 2021).  

A vegetação remanescente nas duas bacias (857 km² na 
UGRHI 20 e 796 km² na UGRHI 21) são a Floresta Estacional 
Semidecidual e a Formação Arbórea/Arbustiva em região de 
Várzea. As Unidades de Conservação de Proteção Integral da 
UGRHI são: Estação Ecológica de Marília, Parque Estadual do 
Aguapeí e Parque Estadual do Rio do Peixe. Há nesta UGRHI duas 
Reservas Particulares do Patrimônio Nacional – RPPN na foz do rio 
Aguapeí e Trilha Coroados e uma Terra Indígena – TI Vanuíre 
(CBH- AP, 2021). 

As principais atividades econômicas são ligadas aos setores 
de comércio e serviços, na área urbana, e na área rural o destaque 
na UGHRI 20 é para as culturas de café, cana-de-açúcar e milho. Há 
também a extração de areia nos rios Aguapeí e Caingangues e 
olarias nos municípios que se localizam às margens do rio Paraná. 
Já a UGHRI 21 destaca-se Marília como um polo regional com 
muitas indústrias, sobretudo de alimentos e referência em ensino 
universitário. A pecuária é uma das atividades econômicas na área 
rural, porém é a produção da cana-de-açúcar que está em forte 
expansão (CBH-AP, 2021). 

METODOLOGIA 

O estudo das UGRHIs 20 e 21 (Aguapeí e Peixe) foi baseado em 
dados de monitoramento hidrológico disponíveis no site do SIGRH 
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– Sistema de Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo (SIGRH, 2021), para vazão e precipitação e da 
Cetesb – (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 
2021), para os dados limnológicos. As análises geográficas foram 
elaboradas a partir da determinação de períodos hidrológicos 
identificados nos dois sistemas fluviais. A série histórica utilizada 
foi dos anos de 1947 a 2019 para vazão, de 1947 a 2019 para 
precipitação.  

Dentro da série histórica observou-se quatro períodos distintos de 
vazão: P1 - 1947-1971, P2 - 1972-1986, P3 - 1987-2001 e P4 - 2002-2019. 
As análises sobre vazões médias anuais e mensais em m³/s foram 
realizadas na estrada vicinal que liga os Municípios de Tupã de 
Quatá. Para a análise da precipitação em mm, as estações que 
dispunham de dados de séries mais longas localizavam no ponto 
central de cada bacia hidrográfica analisada, no município de 
Luziânia para o rio Aguapeí e município de Parapuã para o rio do 
Peixe.  Os dados dos parâmetros limnológicos utilizados foram da 
série de 1979 a 2019, os dados para as análises do rio do Peixe foram 
coletados na estação PEIX02800, na ponte que liga os municípios 
paulistas Tupi Paulista a Presidente Venceslau, na rodovia Euclides 
de Figueiredo, em Dracena. Para o rio Aguapeí, os dados foram 
coletados no município de Santópolis do Aguapeí, na estação 
AGUA02100, na ponte da rodovia SP 425 (rodovia Assis 
Chateaubriand). Nas análises dos dados fluviométricos, foram 
realizados os cálculos de vazão média, desvio padrão e coeficiente 
de variação, usando o programa Microsoft Excel. Para as análises 
dos dados limnológicos, foram verificados de acordo com os 
limites máximos permitidos constante na resolução Conama 
357/05 (CONAMA, 2005).  
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RESULTADOS 

Análises Hidrológicas 

● Precipitação nas Bacias Hidrográficas e Vazão nos Rios 
Aguapeí e Peixe 

A análise interanual dos dados de Precipitação para as duas 
bacias em estudo está apresentada no gráfico da figura 2. A série 
temporal de análise para ambas áreas compreende o período de 
1947 a 2020, a precipitação se mantém com os mesmos volumes 
acumulados ao longo da série, com maiores volumes ocorridos na 
bacia do rio Aguapeí a partir do ano de 1992. Na bacia do rio do 
Peixe, somente no ano de 1995 que houve volume superior ao do 
rio Aguapeí. 

Figura 2. Série Temporal de Precipitação rio Aguapeí (Luisiânia) e 
rio do Peixe (Parapuã)  

Fonte: Elaborado pelos autores apud SIGRH, 2021. 

Os dados fluviométricos analisados para o rio Aguapeí e rio 
do Peixe, compreende o período de 1947 a 2019, podem ser 
observados na tabela 01, na qual foram identificados quatro 
períodos hidrológicos (Figuras 3 e 4), com alterações de vazões 
observados em ambas as bacias hidrográficas analisadas. Os picos 
de vazão máxima foram registrados no ano de 1983, no qual o rio 
Aguapeí registrou uma vazão máxima de 73 m3/s enquanto o rio do 
Peixe registrou uma vazão de 67 m3/s, coincidindo com um elevado 
índice de precipitação ocorrido nesse ano.  Conforme a série 
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histórica de análise hidrológica para o rio Aguapeí, a vazão média 
total anual é de 33,36 m³/s. O P1 registrou a média anual de 24,77 
m³/s, o P2 com média anual de 40,69 m³/s, P3 uma média anual 
40,83 m³/s e no P4 foi registrado média anual de 32,49 m³/s. 

Figura 3. Hidrograma de Vazão rio Aguapeí série 1947-2019. 

Fonte: Elaborado pelos autores apud SIGRH, 2021. 

Na série histórica de vazão do rio do Peixe a vazão média de 
toda a série foi de 29,99 m³/s, o P1 apresentou uma média de 21,75 
m³/s, o P2 uma média de 38,49 m³/s, o P3 apresentou média 
interanual 35,91 m³/s. e o P4 uma vazão média interanual de 28,48 
m3/s. O desvio padrão de toda a série histórica foi de 9,61 m³/s, o 
P1 foi de 5,46 m³/s, no P2 o desvio padrão foi de 11,06 m³/s, no P3 o 
desvio foi de 4,89 m³/s e no P4 de 5,73 m3/s. 

O coeficiente de variação foi de 32,04 % em toda a série 
histórica, no P1 o coeficiente de variação foi de 24,41 %, no P2 o 
coeficiente de variação foi de 30,12 %, no P3 o coeficiente de 
variação foi de 13,62%, e no P4 e último período identificado o 
coeficiente de variação de 20,11%. 
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Tabela 1. Dados da série fluviométrica para o rio Aguapeí e rio do 
Peixe 1947-2019 

Dados Rio do Peixe Rio Aguapeí 

Qm- Toda Série 29,99 33,36 

Qm 1 (m3/s) 22,37 24,77 

Qm 2 (m3/s) 38,49 41,22 

Qm 3 (m3/s) 35,91 41,27 

Qm 4 (m3/s) 28,48 32,42 

DP- Toda Série 9,61 10,92 

DP 1 5,46 5,58 

DP 2 11,6 13,65 

DP 3 4,89 5,74 

DP 4 5,73 7,2 

CV- Toda Série 32,04 32,75 

CV 1 (%) 24,41 22,53 

CV 2 (%) 30,12 33,11 

CV 3 (%) 13,62 13,91 

CV 4 (%) 20,11 22,2 

Fonte: Elaborado pelos autores apud SIGRH, 2021. 
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Figura 4. Hidrograma de vazão rio do Peixe série 1947-2019. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud SIGRH, 2021. 

 O P1 apresenta vazões médias sem grandes oscilações ou 
elevados picos de amplitudes, tal comportamento pode estar 
associado a cobertura vegetal do solo, que permite que ocorra 
maior infiltração da água precipitada, regulando melhor o fluxo 
dinâmico dos rios. O oposto se observa no P2 que apresenta um 
coeficiente de variação de 30,12% para o rio do Peixe e 33,11% para 
o rio Aguapeí. 

No P3 mantém-se uma regularidade no comportamento da 
vazão, para os dois rios, com baixo coeficiente de variação na 
ordem de 13% e baixo desvio padrão de 4,89% e 5,74%. Já o P4 
apresenta um pequeno decréscimo de vazão, embora haja lacunas, 
no final do período há um indicativo de surgimento de um novo 
período hidrológico, tendendo à baixa vazão.  

Análises Limnológicas 

● Oxigênio Dissolvido (OD)  

Dentro das análises limnológicas o oxigênio dissolvido é um 
elemento essencial para que ocorra um correto equilíbrio no 
ecossistema aquático. Sua incorporação ocorre através da difusão 
molecular e do movimento da massa d’água (ESTEVES, 1998). O 
oxigênio disponível nos rios Aguapeí e Peixe, conforme se observa 
na figura 5, na média histórica se manteve acima de 5 mg/l, com 
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coeficiente de variação inferior a 10% para a série do rio Aguapeí e 
do Peixe. Desvio padrão de toda série de 0,67 para o Aguapeí e 0,87 
para o rio do Peixe, com valores mínimos de 1,4 mg/l e 4 mg/l para 
o rio Aguapeí e rio do Peixe respectivamente. 

Figura 5. Série temporal Oxigênio Dissolvido para o rio 
Aguapeí/Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 

● Temperatura da Água 

A temperatura da água é um importante indicador para 
verificação e manutenção dos ecossistemas aquáticos. A água por 
possuir um alto calor específico3, não sofre oscilações bruscas de 
temperatura, garantindo dessa forma a estabilidade térmica do 
meio aquático (ESTEVES, 1998). 

Nas análises de temperatura da água dos rios Aguapeí e Peixe 
(Figura 6), para os dois pontos analisados houve variações somente 
sazonais, atingindo as mínimas no período de inverno, nos meses 
de julho a agosto, entre 15 e 16°, com uma temperatura média de 
24°C para os dois rios, apresentando baixa variação da temperatura 
da água para os pontos analisados. 

 

 

                                                           
3 Capacidade de energia necessária para elevar em 1°C a quantidade de 1kg 
de água (Esteves 1998.) 
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Figura 6. Temperatura média da água no rio Aguapeí/Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 

 

● Turbidez da água 

A turbidez está relacionada ao grau de interferência da 
passagem de luz através da água, conferindo uma aparência turva 
caso haja alta turbidez. Esta opacidade está relacionada com a 
presença de sólidos em suspensão, que pode se originar através de 
partículas de rocha, silte, argila, algas, erosão, despejos domésticos 
e industriais e outros microrganismos (VON SPERLING, 1996).   

Ao analisarmos este parâmetro nas águas dos rios Aguapeí e 
Peixe (Figura 7), para o período de 1979 a 2019, o valor médio de 
turbidez para o rio do Peixe ficou em 113 uTN com valor máximo 
de 1.140 uTN no período de 2002 a 2019 e um coeficiente de 
variação de 60%. Apresentou oscilações ao longo de todo período, 
enquanto o rio Aguapeí se manteve mais estável, com poucas 
variações. As alterações no parâmetro de turbidez, têm relação 
direta com a precipitação ocorrida na bacia hidrográfica e com o 
uso do solo da área, uma vez que em função da precipitação e do 
tipo de cobertura do solo, ocorrerá o arraste de material 
particulado para a calha do rio principal, que vai repercutir 
diretamente nos máximos valores encontrados na série. 

Para o rio Aguapeí o valor máximo amostrado se deu no 
período de 1979 a 1986, com 2100 uTN em dezembro de 1980, 
embora não tenha ocorrido precipitações acima da média para esse 
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mês nesse ano. Esse valor provocou grandes variações de 
amplitudes nesse período, ao longo dos demais períodos obteve 
valores mínimos médios abaixo de 15 uTN, o valor máximo 
permitido para esse parâmetro de acordo com a resolução 
CONAMA 357/05 é de 100 uTN (CONAMA, 2005). 

Figura 7. Série histórica de Turbidez para o rio Aguapeí/Peixe 

 
Fonte: Elaborados pelos autores apud CETESB, 2021. 

● Potencial Hidrogeniônico (pH)  

O potencial Hidrogeniônico é um parâmetro químico 
fundamental para controle, caracterização e tratamento de águas 
para abastecimento público, pois sua neutralidade indica 
equilíbrio nos ecossistemas aquáticos. Dessa forma, ocorre acidez 
quando é <7, neutralidade =7 e alcalinidade >7 da água e sua faixa 
varia de 0-14. A variação do pH nos corpos d’água está associada 
aos processos naturais de dissolução de rochas, oxidação da 
matéria orgânica, absorção dos gases da atmosfera e aos despejos 
industriais e domésticos ocorridos dentro da bacia hidrográfica 
(VON SPERLING, 1996). Se houver uma queda acentuada de pH, 
ocorreram distúrbios no meio aquático, e para controlar esse 
parâmetro a resolução 357/2005 CONAMA (2005), estabelece os 
valores máximos e mínimos de pH para um rio classe 2, podendo 
variar de 6 a 9. 

Na série histórica analisada, o pH se apresentou constante ao 
longo de todo período tanto para o rio Aguapeí quanto para o rio do 
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Peixe. Para toda a série e todos os períodos dos rios Aguapeí e 
Peixe, conforme mostra a figura 8, os valores máximos variaram 
de 8,1 a 8,5 assim como os valores mínimos, variando de 6,1 a 6,8. 

Figura 8. Série histórica de pH para o rio Aguapeí/Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 

● Correlações Temperatura e Oxigênio Dissolvido nos rios 
Aguapeí e Peixe 

Os valores de oxigênio dissolvido estão diretamente 
relacionados aos valores de temperatura, ou seja, se há elevação da 
temperatura há decréscimo dos valores de OD disponíveis no meio 
(VON SPERLING, 1996). No entanto, a oxigenação maior ocorre 
com o movimento da massa d’água, ou seja, quanto maior o 
movimento e velocidade da massa d’água maior a incorporação de 
oxigênio.  

A análise temporal de ambos os rios (Figura 9), de acordo com 
a figura 9, mostra que a variação de OD e a temperatura 
apresentam-se relativamente estáveis para os dois pontos, com 
poucas oscilações. 
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Figura 9. Correlação entre Temperatura da Água x OD ( rio 
Aguapeí e rio Peixe) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 

● Correlações entre Turbidez e pH  

Analisando a figura 10, os valores de pH se mantiveram 
dentro dos limites legais estabelecidos, com poucas oscilações. O 
parâmetro de turbidez apresenta algumas oscilações sazonais, 
podendo estar relacionados às suas amplitudes as descargas de 
precipitações afluentes aos rios. No período de 1990 e 2010, para o 
rio Aguapeí, o parâmetro de turbidez se apresenta ligeiramente 
inferior aos valores do rio do Peixe. Para o rio do Peixe ocorre uma 
relação inversa entre o pH e a turbidez, com turbidez abaixo de 100 
uTN e pH se elevando entre 7,6 e 7,8. Nos demais períodos as 
relações seguem harmônicas.  

Figura 10. Correlação entre Turbidez x pH Aguapeí /Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 
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● Correlações entre Cromo Total e Chumbo Total 

O Cromo Total (Cr) e o chumbo total (Pb) são metais que estão 
presentes nos corpos d’água. Porém, segundo Conama (2005), os 
parâmetros máximos de concentração aceitável nos corpos d’água 
para o cromo total são de 0,05 mg/l e de chumbo de 0,01 mg/l.  

No tocante aos resultados encontrados nos dados analisados, 
o chumbo foi identificado fora dos limites estabelecidos para o rio 
do Peixe no ano de 1986 com 0,36 mg/l e em 1991 com 0,15 mg/l, 
para o cromo saiu fora do limite em 1991 com resultado de 0,15 
mg/l.  

Para o rio Aguapeí foi identificado alteração no valor de 
chumbo de 0,11 mg/l em 1989 e para o cromo uma alteração 
observada de 0,53 no ano de 1992, conforme é possível ser 
observado na figura 11. 

Figura 11. Correlação entre Cromo Total x Chumbo Total Aguapeí 
/Peixe. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 

● Correlações entre Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal 
Total  

A relação Fósforo Total (PT) e Nitrogênio Amoniacal Total 
(NT) tem seus valores máximos permitidos para ambientes lóticos, 
como os dos pontos estudados, determinados pelo Conama (2005), 
sendo eles: 0,1 mg/l para Fósforo Total; para o Nitrogênio 
Amoniacal Total variam de acordo com o pH da seguinte forma:  
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pH de 6,0 -7,5 = 3,7 mg/l; pH 7,5 – 8,0 = 2,0 mg/l e para pH > 8,5 = 
0,5 mg/l. 

A importância em se estudar a quantidade de fósforo e 
nitrogênio amoniacal nas águas dos rios está relacionada aos 
problemas que estes podem causar. O fósforo é um mineral 
importante para manutenção de diversas funções metabólicas, 
produtivas e fisiológicas. Porém o fósforo, assim como o 
nitrogênio, pode causar eutrofização nas águas. O fósforo não 
digerido ou o excesso de lixiviado pode aumentar o crescimento de 
algas, afetando negativamente a qualidade da água (GREEN, 
BRANDON e HARDY, 2002). Já o nitrogênio amoniacal associado ao 
nitrogênio orgânico (Kjeldahl - NTK), ambos fazem parte do ciclo 
do nitrogênio. Porém, valores de NTK na faixa de 20 a 70 mg/l são 
usuais em efluentes domésticos e acima desses níveis podem ser 
observados em efluentes de indústrias de alimentos, de 
processamento de carvão e coque e de fertilizantes. Os Chorumes 
de alguns aterros sanitários podem apresentar níveis muito 
elevados de nitrogênio amoniacal, da ordem de centena de 
miligramas por litro. A amônia é um elemento muito perigoso para 
os organismos aquáticos, e a sua toxicidade depende da 
temperatura, do pH e da salinidade da água. Os efeitos tóxicos da 
amônia podem ser desde a morte de animais, pássaros, peixes e 
plantas ou também a baixa taxa de crescimento das plantas (SILVA, 
2012). 

Figura 12. Correlação entre Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal 
- rios Aguapeí /Peixe 

 
Fonte: Elaborado pelos autores apud CETESB, 2021. 
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Na área de estudos, como houve pouca variação do pH, 
mantendo-se praticamente estável na faixa de 7 para o rio Aguapeí 
e Peixe, os valores observados na figura 12, apontam valores muito 
baixos, que transitam na faixa de 0,05 a 0,35 mg/l. mesmo não 
ultrapassando os limites aceitáveis segundo a legislação, observa-
se alguns picos de Nitrogênio para o rio Aguapeí nos anos de 1986 
com valor de 0,315 mg/l, 1991 com 0,267 mg/l e 1997 0,235 mg/l.  

Para o rio do Peixe observou-se pico para o Fósforo total no 
ano de 2009 com 0,280 mg/l. Esses resultados demonstram que pelo 
menos para esses dois parâmetros, não ocorre contaminação por 
lançamento de efluentes ou por arrastes de fertilizantes aplicados 
nas áreas agrícolas, ou caso ocorram são em níveis muito baixos 
que não impactam de forma expressiva os rios nos pontos 
amostrados. 

● Coliformes termotolerantes 

Os Coliformes Termotolerantes são microrganismos dos 
quais o tipo Escherichia Coli é presente nas fezes de todos os 
animais, inclusive humanos. Pode ser encontrado nas águas dos 
rios caso haja despejo de efluentes de esgoto doméstico. A 
Escherichia Coli produz ácido e gás 44,5 ± 0,2°C em 24 horas, pois 
fermenta a lactose e o manitol. Os outros tipos de coliformes como 
Giardia spp. e Cryptosporidium spp. podem ser encontrados nos 
despejos industriais com altos teores de matéria orgânica. São 
protozoários parasitas responsáveis por surtos endêmicos no 
mundo inteiro.  

De difícil tratamento, esses microrganismos podem causar 
gastroenterites graves em crianças, idosos e imunodeprimidos. 
Outro Coliforme Termotolerante é o Enterococos. Resistente a 
condições extremas, crescem inclusive em cloreto de sódio a 6,5%, 
em pH muito alto (9,6) e em grande amplitude térmica, entre 10°C 
e 45°C”. Este microrganismo está diretamente relacionado a águas 
usadas para recreação (CETESB, 2020). A Portaria 2914/2011, do 
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Ministério da Saúde, segundo Cetesb (2020) estabelece que os 
mananciais utilizados para abastecimento público precisam ser 
investigados caso apresentam valores superiores a 1000 NMP ou 
10000 UFC/100mL, pois há a possibilidade da presença de Giardia 
spp. e Cryptosporidium spp. (CETESB, 2020). 

Observando os valores encontrados em ambas áreas 
analisadas (Figura 13), observa-se uma grande elevação nos 
resultados obtidos para o rio Aguapeí no ano de 1986, com valores 
chegando a 140 vezes acima do tolerável, tal resultado pode indicar 
alguma fonte de contaminação pontual ou lançamento de esgotos 
in natura no corpo hídrico, pois nos anos subsequentes esse valor 
cai drasticamente. Da mesma forma para a área do rio do Peixe, 
embora com valores abaixo do encontrado no rio Aguapeí, a maior 
parte do período de análise apresentava resultados de 20 a 40 vezes 
acima do limite aceitável. 

Figura 13. Série histórica de Coliforme Termotolerante para os 
rios Aguapeí/Peixe 

 
Fonte: Elaborados pelos autores apud CETESB, 2021. 

As avaliações dos regimes de série de longa duração podem 
fornecer informações relevantes sobre o comportamento dos 
períodos hidrológicos, ao correlacionar essas informações ao 
volume precipitado na área de estudos, de forma a entender o fluxo 
de entrada e saída de água da bacia hidrográfica analisada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos quatro períodos hidrológicos identificados nesse estudo 
de caso, três deles (P1, P2 e P3) apresentaram coincidência com as 
análises realizadas na bacia hidrográfica do rio Paraná por Rocha 
e Andrade (2012) , no trabalho realizados pelos autores, foram 
identificados  03 períodos hidrológicos que também foram 
identificados nas análises desenvolvidas para o rio Aguapeí e Peixe 
e o P4 foi identificado posteriormente, mas no trabalhos dos 
autores esse período já dava indícios de ocorrências, o que foi 
comprovado nesse trabalho, destaca-se que as área de estudos 
fazem parte da bacia hidrográfica do rio Paraná, portanto 
observou-se a extrapolação dos eventos hidrológicos observados 
no rio Paraná para as áreas circunvizinhas (ROCHA; ANDRADE, 
2012). Nas análises dos dados fluviométricos, pode-se perceber 
uma relação direta com as amplitudes de vazões dos rios, nos quais 
os picos máximos de vazão se associam com os períodos de maior 
precipitação, tanto para o rio Aguapeí quanto para o rio do Peixe. 
A observação dos dados para o P1 das duas áreas analisadas, 
podemos observar uma maior amplitude de vazão no P2, essa 
amplitude e variação, pode estar associada ao intenso 
desmatamento ocorrido na região na década anterior, ocorrida 
com o avanço da franja pioneira na região (ROCHA; ANDRADE, 
2012). Dos parâmetros limnológicos analisados, alguns deles como 
as alterações de cor e turbidez, se associam diretamente as 
precipitações na área de estudos na qual se observam os valores 
máximos registrados nos períodos com ocorrências de maior 
precipitação, referente a correlações observa-se alterações nos 
valores de pH quando comparados a alteração dos valores de 
turbidez, bem como a elevação do residual de oxigênio dissolvido 
quando ocorre redução na temperatura. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Sub-bacia hidrográfica do rio Branco tem grande 
importância para o estado de Rondônia, por conter duas Terras 
Indígenas (TI Rio Branco e TI Massaco), duas Unidades de 
Conservação (Reserva Biológica do Guaporé e Reserva Extrativista 
Pedras Negras), sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
(CAVALHEIRO, 2018), 3.939 estabelecimentos agropecuários 
privados (INCRA, 2018) e ainda,  ser considerada um berçário para 
peixes e outros organismos aquáticos (RONDÔNIA, 2011). Os 
estabelecimentos agropecuários estão localizados na cabeceira da 
sub-bacia, a montante das Áreas Protegidas, e desde a década de 80 
tem-se observado o avanço dos sistemas agropecuários sobre a 
vegetação natural, com destaque para a pecuária de corte 
(CAVALHEIRO et al., 2021), e mais recentemente, para o cultivo de 
soja. Portanto, o impacto do uso do solo nos estabelecimentos 
agropecuários podem comprometer o uso  sustentável dos 
recursos naturais nas propriedades rurais e das Áreas Protegidas. 

A perda de solo por erosão hídrica é uma das causas da 
redução da fertilidade do solo e da produtividade agrícola, e 
também do assoreamento dos cursos d’água. Esse é um problema 
que tem afetado diferentes regiões no estado de Rondônia, tendo 
em vista que grande parte dos solos do estado apresentam 
naturalmente baixa fertilidade natural (SEDAM, 2002). Por esse 
motivo, é recomendado a realização de estudos comparativos entre 
as perdas de solos e a tolerância de perda de solos, para se 

http://lattes.cnpq.br/7143982205852840
http://lattes.cnpq.br/5449496360182812


Capítulo 3 

113 
 

identificar a fragilidade dos sistemas naturais e a sustentabilidade 
dos agroecossistemas. 

As informações a respeito da perda de solo podem ser obtidas 
por técnicas de geoprocessamento (LENSE et al., 2021), com base 
em dados coletados em campo associados a dados de 
sensoriamento remoto.  As informações sobre a tolerância de 
perda de solos podem ser obtidas por diferentes métodos, que 
levam em consideração os teores de areia, silte e argila dos 
horizontes, e a profundidade do solo (LOMBARDI NETO; 
BERTONI, 1975). Logo, é possível realizar um diagnóstico da 
situação atual, e prognósticos, de acordo com cenários hipotéticos 
onde são testadas a adoção de diferentes práticas conservacionistas 
e seu efeito sobre as reduções nas perdas de solos. Em trabalho 
realizado por Gomes et al. (2015) no município de Guarabira/PB, 
por exemplo, foi testado o efeito da adoção de curvas de nível em 
pastagem, e foi possível observar que essa técnica reduziu a perda 
de solos em todos os tipos de solos. 

Em face ao exposto, objetivou-se com este trabalho, realizar 
um diagnóstico da perda de solo no cenário atual e prognósticos de 
possíveis cenários e como esses serão influenciados pela adoção de 
diferentes práticas conservacionistas. Essas informações são 
essenciais para elevar a eficiência da ação de órgãos de 
planejamento e gestão ambiental, ao permitir a elaboração de 
estratégias de uso e conservação do solo, de acordo com as 
características de uma região ou uma bacia hidrográfica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse estudo  foi realizado na sub-bacia do rio Branco (9.376,31 
km2) (CAVALHEIRO et al., 2021), pertencente a bacia do rio 
Guaporé, e abrange os municípios de Alta Floresta D’Oeste 
(30,12%), Alto Alegre dos Parecis (4,81%), Nova Brasilândia D’Oeste 
(4,65%), Novo Horizonte D’Oeste (0,11%), Parecis (0,55%), Rolim 
de Moura (0,02%), Santa Luzia D’Oeste (4,47%), São Francisco do 
Guaporé (35,71%) e São Miguel do Guaporé (19,56%) (Figura 1). A 



Capítulo 3 

114 
 

região tem clima do tipo Monção, temperaturas médias de 24 a 26 
°C (ALVARES et al., 2013), e precipitações anuais variando entre 
1.564,5 a 1.843,7 mm (FRANCA, 2015). A sub-bacia é composta por 
áreas antropizadas (principalmente por pastagem), áreas urbanas, 
Floresta Ombrófila Densa, savana arborizada (cerrado), campo 
natural e água (CAVALHEIRO et al., 2021). 

 
Figura 1. Localização da sub-bacia do rio Branco, Rondônia, 

Brasil. 

 
Fonte: autores. 
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Análise da perda de solo (diagnóstico) 

 A perda de solo foi quantificada por meio da Equação 
Universal da Perda de Solo (WISCHMEIER; SMITH, 1965) (Equação 
1): 

A = R . K . LS . C . P      
 (Equação 1) 

Onde: A = perda de solo (t ha-1); R = fator erosividade da chuva (MJ 
ha-1 . mm ha-1); K = fator erodibilidade do solo (MJ ha-1 . mm ha-1); 
LS = fator topográfico; C = fator uso e manejo do solo; e P = fator 
prática conservacionista. 

 

Fator erosividade da chuva (R) 

 Este fator é um índice numérico que representa a 
capacidade da chuva causar erosão em uma área sem proteção, em 
determinada localidade (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2014), e foi 
calculado com a equação 2 (LOMBARDI NETO; MOLDENHAUER, 
1980): 

EI = 67,355 . (r2 / P)0,85     
 (Equação 2) 

Onde: EI = média mensal do índice de erosão (MJ mm-1 / ha L-1); r 
= precipitação média mensal (mm); e P = precipitação média 
anual (mm). 

Para o cálculo do fator erosividade (R), consideraram-se os 
dados de precipitações  de cinco estações meteorológicas, 
localizadas dentro e nas imediações da sub-bacia, abrangendo  o 
maior número de anos possíveis (Tabela 1). Os dados foram 
adquiridos do Hidroweb (ANA, 2022).  

Após a obtenção do fator erosividade (R), realizou-se o 
georreferenciamento das estações, gerou-se um arquivo em 
formato shapefile (SHP), inseriu-se os valores na tabela de 
atributos e efetuou-se a interpolação dos dados utilizando o método 
Inverse Distance Weighted (IDW). 
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Tabela 1. Estações meteorológicas utilizadas para obtenção dos 
dados pluviométricos. 

 
Fonte: ANA, 2022. 

Fator erodibilidade do solo (K) 

 Este fator representa a suscetibilidade do solo em relação 
aos processos erosivos, e foi calculado com a equação 3 
(BOUYOUCOS, 1935): 

K = [(% areia + % silte) / % argila] / 100   
 (Equação 3) 

Os teores de areia, silte e argila foram obtidos das camadas 
superficiais de solos localizados em 11 perfis, oriundos do projeto 
RADAMBRASIL, folha SD.20 Guaporé (BRASIL, 1979). Os perfis 
foram selecionados após serem georreferenciados e comparados 
com dados de solos da sub-bacia (Tabela 2). 

Os pontos dos perfis dos solos foram georreferenciados e 
abertos no software QGIS 2.10.1 (Pisa). Em seguida, tabulou-se os 
valores dos atributos areia, silte e argila na tabela de atributos,  
aplicou-se a equação 3 com a ferramenta “Calculadora de campo”, 
e converteu-se o arquivo de formato vetorial (SHP) para o formato 
raster (TIFF) com a ferramenta “Rasterizar”. 
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Tabela 2. Relação entre os solos da sub-bacia do rio Branco e as 
informações do Projeto RADAMBRASIL, folha SD.20 Guaporé. 

 
Fonte: 1SEDAM (2002); 2Brasil (1979). 
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Fator topográfico (LS) 

O fator LS representa o efeito do comprimento de rampa e da 
declividade sobre o processo de erosão do solo (BERTONI; 
LOMBARDI NETO, 2014). Este fator foi calculado por meio da 
imagem altimétrica do satélite Alos (Sensor Palsar) (ASF, 2017), em 
três etapas.  

Na primeira etapa, calculou-se o fator L com os seguintes 
passos: Pit Remove (ferramenta “TauDEM”) > declividade em graus 
(ferramenta “Modelo Digital de Elevação”) > cálculo de β com a 
equação 4 (McCOOl et al., 1987; 1989) (ferramenta “calculadora 
raster”) > cálculo do coeficiente m com a equação 5 (FOSTER; 
MEYER, 1975) (ferramenta “calculadora raster”) > cálculo da 
direção de fluxo (ferramenta “r.fill.dir”) > cálculo da acumulação 
de fluxo (ferramenta “r.flow”) > fator comprimento de rampa 
(ferramenta “calculadora raster do GDAL”). Na etapa de cálculo do 
fator comprimento de rampa, dentro da ferramenta “calculadora 
raster do GDAL”, foi inserida a equação 6 (DESMET; GOVERS, 1996) 
na opção “Cálculo na sintaxe do método GDAL/numeric…”. 

β = (senӨ / 0,0896) / (3senӨ0,8 + 0,56)    
 (Equação 4) 

m = β / (1 + β)       
              (Equação 5) 

Li,j = [(Ai,j + D2)m+1 - (Ai,j)m+1] / Xi,j
m . Dm+2 . 22,13m  

 (Equação 6) 

Onde: β = quociente entre a erosão em sulcos e entre os sulcos; m 
= coeficiente dependente da declividade; Li,j = fator de 
comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i, j); Ai,j 

= área de contribuição de uma célula com coordenadas (i, j) (m2); D 
= tamanho da grade de células (m); Ө = declividade em graus; e Xi,j 
= valor da direção de fluxo. 
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 Na segunda etapa calculou-se o fator L, com as equações 7 e 
8 (McCOOL et al., 1987; 1989), quando a declividade foi < 9% 
(Equação 7) e > 9% (Equação 8), respectivamente. Nesta etapa 
utilizou-se a ferramenta “Raster calculator” do SAGA. 

S = 10,8 senӨ + 0,03      
 (Equação 7) 

S = 10,8 senӨ - 0,50      
 (Equação 8) 

Onde: Ө = declividade em graus. 

E na terceira, calculou-se o fator LS (Equação 9). 

LS = L . S 

Onde: L = fator comprimento de rampa; e S = fator declividade. 

Fator uso e manejo do solo (C) 

 O fator C é a relação esperada entre as perdas de solo de um 
terreno cultivado com condições específicas e as perdas 
correspondentes de um terreno continuamente descoberto 
(WISCHMEIER & SMITH, 1965). Este fator varia conforme o uso e 
manejo do solo, e seus valores foram obtidos na literatura (Tabela 
3), de acordo com as características predominantes na sub-bacia 
em estudo (CAVALHEIRO et al., 2021). 
 
Tabela 3. Valores do fator C atribuídos aos diferentes usos do solo 

utilizados na Equação Universal da Perda de Solo (EUPS). 
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Fator prática conservacionista (P) 

 O fator P é a relação entre a intensidade esperada de perda 
de solo em um determinado local, com prática conservacionista e 
sem prática conservacionista (plantio morro abaixo) (BERTONI; 
LOMBARDI NETO, 2014). Os valores do fator P variam em função  
da(s) prática(s) conservacionista(s) adotada(s), e seus  valores 
foram obtidos na literatura (Tabela 4). 
  

Tabela 4. Valores do fator P da Equação Universal da Perda de 
Solo (EUPS), atribuídos às práticas conservacionistas. 

 
Fonte: Bertoni e Lombardi Neto (2014). 

Tolerância de perda de solo 

 A tolerância de perda de solo representa a quantidade 
máxima de solo que pode ser perdida, para ser possível a 
manutenção econômica da produtividade agrícola por um tempo 
indefinido (BERTONI; LOMBARDI NETO, 2014). Esse parâmetro foi 
calculado com base nos dados do Projeto RADAMBRASIL (Tabela 
5), utilizando a equação 10 (LOMBARDI NETO; BERTONI, 1975): 

T = h . r . 1.000-1     
 (Equação 10) 
Onde: 
T = tolerância de perdas de solo (mm ano-1); h = profundidade 
efetiva do solo (mm), limitada a 1.000 mm; r = coeficiente que 
expressa o efeito da relação textural entre os horizontes B e A na 
ponderação das perdas de solo (g kg-1); e 1.000 = constante que 
expressa o período de tempo (anos) necessário para desgastar uma 
camada de solo de 1.000 mm de espessura. 
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Tabela 5. Profundidade efetiva do solo (h) e teores de argila nos 
horizontes A e B. 

 
Fonte: adaptado do Projeto RADAMBRASIL, folha SD.20 Guaporé 

(BRASIL, 1979). 

Seleção das práticas conservacionistas 

Inicialmente foi realizado um diagnóstico da perda de solo, 
considerando as características ambientais da área de estudo 
(fatores R, K, LS e C), e o plantio morro abaixo (fator P), por 
predominar na região (Cenário 1). Em seguida, foram avaliados  os 
efeitos da adoção das práticas conservacionistas na redução das 
perdas de solo, plantio em contorno ou terraceamento (Cenário 2) 
e cordões de vegetação permanente (Cenário 3). A região tem 
apresentado crescimento de áreas com cultivo de soja nas últimas 
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décadas, logo, também foram avaliados o efeito do plantio morro 
abaixo (Cenário 4) e a adoção das práticas conservacionistas, 
plantio em contorno ou terraceamento (Cenário 5) e cordões de 
vegetação permanente (Cenário 6). 

Para selecionar as práticas conservacionistas, compararam-
se os resultados das perdas de solos dos diferentes cenários com os 
dados de tolerância de perda de solo. As práticas selecionadas 
foram as que proporcionaram a redução das perdas de solo para 
valores inferiores aos da tolerância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fator erosividade (R) 

Os valores do fator erosividade variaram de 8.514,05 a 
9.237,38 MJ mm-1 / ha L-1, com menor valor ocorrendo no município 
de São Francisco do Guaporé e maior nos municípios de Alto Alegre 
dos Parecis, Santa Luzia D’Oeste e Parecis (Figura 2). A maior 
erosividade nas regiões citadas está associada com a maior 
precipitação decorrente das maiores altitudes, visto que se trata da 
cabeceira da sub-bacia, potencializando o efeito orográfico. A 
altitude e a precipitação apresentam forte dependência espacial e 
estão diretamente correlacionadas, sendo observado que a 
ocorrência de precipitações é maior nas regiões mais altas 
(FENILLE; CARDIM, 2007). 
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Figura 2. Fator erosividade (R) para a sub-bacia do rio Branco, 
Rondônia, Brasil. 

 
Fonte: autores. 

Fator erodibilidade (K) 

Os valores do fator erodibilidade variaram de 0,0061 a 0,2122 
(Figura 3), com maiores valores ocorrendo  no Neossolo 
Quartzarênico (municípios de Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre 
dos Parecis e Parecis) e menores valores no Latossolo Vermelho 
distrófico e Argissolo Vermelho eutrófico. 
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Figura 3. Fator erodibilidade (K) para a sub-bacia do rio Branco, 
Rondônia, Brasil. 

 
Fonte: autores. 

 

A maior suscetibilidade à erosão dos Neossolos 
Quartzarênicos está associada com a sua textura. De acordo com 
Santos et al. (2018), estes solos apresentam textura classificada 
como areia ou areia franca em todos os horizontes até, no mínimo, 
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a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo. Em 
trabalho realizado na microbacia do Alto Rio Branco, pertencente 
à sub-bacia do rio Branco, foram constatadas 83 voçorocas, 51 
(62,19%) localizadas em Neossolos Quartzarênicos, 26 (31,71%) em 
Latossolos Vermelho-Amarelo e 5 (6,10%) em Latossolos Vermelho 
(VENDRUSCOLO et al., 2021), corroborando com o presente estudo  

Fator topográfico (LS) 

Os valores do fator topográfico variaram de 0,0300  a 1,9349 
(Figura 4), com valor médio de 0,0833, denotando que a sub-bacia 
tem baixa vulnerabilidade à erosão hídrica, com relação a este 
fator.  

Figura 4. Fator topográfico (LS) para a sub-bacia do rio Branco, 
Rondônia, Brasil. 

 
Fonte: autores. 
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Os resultados corroboram com o trabalho de Lense et al. 
(2021), os quais analisaram o fator LS no estado de Rondônia e 
constataram valores médios de 1,3, principalmente na região do 
Vale do Guaporé. 

O baixo valor do fator topográfico está associado com as 
predominâncias de relevos com baixa declividade e o baixo 
comprimento de rampa na paisagem. De acordo com Cavalheiro 
(2018), a sub-bacia do rio Branco tem predominância de relevos 
planos a ondulados (93,04% da área total), ou seja, com declividade 
de 0 a 20%. 

Fator uso e manejo do solo (C) 

Na sub-bacia do rio Branco observa-se a predominância das 
coberturas de floresta nativa densa (62,89%), pastagem (24,91%) e 
campo natural (6,64%), cujos valores do fator C são de 0,001, 0,010 
e 0,005, respectivamente (Figura 5). As áreas de floresta nativa 
densa e campo natural estão localizadas principalmente nas Áreas 
Protegidas, enquanto que a área de pastagem está localizada 
principalmente nos estabelecimentos agropecuários privados. A 
floresta nativa densa tem baixo valor para o fator C por apresentar 
um estrato com várias camadas de vegetação, atuando de forma 
eficiente na proteção ao solo contra o impacto direto das gotas de 
chuva e contra o escoamento superficial. A floresta nativa também 
apresenta um sistema radicular denso e profundo que favorece a 
infiltração de água no perfil do solo, reduzindo, 
consequentemente, o escoamento superficial. 
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Figura 5. Fator uso e manejo do solo (C) para a sub-bacia do rio 
Branco, Rondônia, Brasil. 

 

Fonte: adaptado de Cavalheiro et al. (2021). 

Tolerância de perda de solo 

Os valores de tolerância de perda de solo variaram de 6,75 a 
15 t ha-1 ano-1, com maiores valores para os Gleissolos, Latossolos, 
Neossolo Flúvico e Neossolo Quartzarênico, e menores para 
Cambissolo eutrófico e Neossolo Litólico (Figura 6). A menor 
tolerância observada no Cambissolo eutrófico e Neossolo Litólico 
é decorrente da baixa profundidade destes solos, em torno de 45 
cm, que limita a quantidade de água infiltrada no perfil e eleva o 
risco de erosão. Esse problema também pode ser observado no 
Cambissolo distrófico, o qual tem uma profundidade de 50 cm. 
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Figura 6. Tolerância de perda de solo (t) para os solos da sub-
bacia do rio Branco, Rondônia. 

 
Fonte: autores. 

Perda de solos e seleção das práticas conservacionistas 

As perdas de solo no cenário 1 variaram de 0,00 a 12,02 t ha-1 
ano-1, no cenário 2 variaram de 0,00 a 6,01 t ha-1 ano-1, e no cenário 
3 variaram de 0,00 a 2,40 t ha-1 ano-1, com todas as coberturas, 
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exceto pastagem, apresentando valores de perdas próximo a zero 
(Figura 7). Ao comparar os dados de perdas de solo (Figura 7) com 
os dados de tolerância de perda de solo (Figura 6), constatou-se que 
os 3 cenários apresentaram valores de perdas de solo inferiores ao 
de tolerância, logo, todos os tipos de coberturas podem ser 
considerados sustentáveis do ponto de vista dos solos. 

Figura 7. Perda de solos nos cenários 1, 2 e 3, da sub-bacia do rio 
Branco, Rondônia, Brasil. 

 
Fonte: autores. 

É importante destacar que a cobertura de pastagem foi a que 
apresentou maior perda de solo, chegando a 12,02 t ha-1 ano-1, 
contudo, após a adoção de práticas conservacionistas essa perda 
foi reduzida para 2,40 t ha-1 ano-1. Portanto, essas práticas são 
recomendadas por permitirem a redução da perda de solo e, 
consequentemente, a manutenção de maior quantidade de 
nutrientes e matéria orgânica no sistema, visto que se concentram 
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principalmente na camada superficial do solo sendo perdidos 
juntamente com o solo no processo erosivo. Também é essencial 
lembrar que os cálculos para pastagem consideraram uma 
cobertura em boas condições, ou seja, não degradada, logo, se a 
pastagem está degradada, as perdas de solo serão maiores e podem 
superar os valores das tolerâncias, tornando-o o sistema 
insustentável, como ocorre em algumas regiões da cabeceira da 
sub-bacia. 

Quando a pastagem é substituída por soja, as perdas de solo 
aumentam, chegando a 247,60 t ha-1 ano-1, quando é realizado o 
plantio morro abaixo (cenário 4). Ao aplicar o plantio em contorno 
ou terraceamento no cultivo de soja (cenário 5), as perdas são 
reduzidas para 123,80 t ha-1 ano-1, e quando é adotado o cordão de 
vegetação permanente (cenário 6), as perdas são reduzidas para 
49,52 t ha-1 ano-1 (Figura 8). 

Figura 8. Perda de solos nos cenários 4, 5 e 6, da sub-bacia do rio 
Branco, Rondônia, Brasil. 

 
Fonte: autores. 
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Ao comparar os dados de tolerância de perda de solo com os 
dados de perdas de solo verificou-se que os valores de perda de 
solos ficaram abaixo dos valores de tolerância em todas as 
coberturas dos solos, exceto para a soja em algumas regiões 
(cenários 4, 5 e 6) (Figura 9). No cenário 4 existem várias regiões 
críticas, totalizando uma área de 338,48 km2, no cenário 5 totalizam 
133,98 km2 e no cenário 6 totalizam  7,61 km2. Também observa-se 
que nos cenários 4 e 5 existem regiões com perdas de solos acima 
do limite tolerado em todos os tipos de solos, enquanto que no 
cenário 6, as regiões críticas são observadas apenas em parte dos 
Neossolos, Cambissolos e Argissolos. 

Figura 9. Tolerância de perda de solos x perda de solos na sub-
bacia do rio Branco. 

 

Fonte: autores. 
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Em face ao exposto, pode-se dizer que a ordem de 
suscetibilidade a perda de solos em áreas cultivadas ordem 
decrescente é: Neossolo Quartzarênico, Cambissolo eutrófico, 
Argissolo Vermelho eutrófico, Latossolo Vermelho eutrófico, 
Argissolo distrófico, Argissolo, Gleissolo distrófico, Latossolo 
Vermelho-Amarelo eutrófico, Neossolo Litólico, Cambissolo 
distrófico,  Latossolo Vermelho distrófico e Latossolo Amarelo 
distrófico (Tabela 6). 

As maiores perdas de solos nos Neossolos Quartzarênicos 
(municípios de Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre do Parecis e 
Parecis) estão associadas com os altos teores de areia e baixos 
teores de argila e matéria orgânica. Essa característica resulta em 
baixa agregação do solo, e, consequentemente, baixa resistência à 
erosão hídrica, mesmo apresentando rápida capacidade de 
drenagem de água no perfil e da alta profundidade (BERTOL; 
ALMEIDA, 2000). 
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Tabela 6.  Perda de solos em diferentes cenários para a sub-bacia 
do rio Branco, Rondônia, Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na área avaliada foi possível identificar alguns padrões.  A 
precipitação é o fator mais preocupante nas áreas localizadas nas 
maiores altitudes por conta do efeito orográfico, podendo afetar a 
taxa de perda de solo de forma crescente ao longo do tempo nas 
mesmas.  

O fator topográfico é pouco preocupante, visto que a 
declividade e o comprimento de rampa são relativamente baixos, 
demandando práticas conservacionistas menos onerosas, que 
visem diminuir o impacto das gotas das chuvas com consequente 
despedimento de partículas do solo e diminuição do deflúvio 
superficial.  

A maior parte da sub-bacia, é formada por floresta e campos 
naturais, está relativamente protegida dos processos erosivos por 
estarem em Áreas Protegidas legalmente, isso demonstra a 
importância da intervenção do estado na conservação e 
sustentabilidade dos ecossistemas.  

As práticas conservacionistas adotadas nos diversos 
cenários envolvendo a cultura da soja são fundamentais para 
diminuir as perdas de solo, com reduções de 50% e 80% quando se 
utilizou respectivamente, o plantio em contorno e cordão de 
vegetação permanente. Para a pastagem também foi observado 
uma expressiva redução de perdas de solo (80%) com o uso de 
práticas conservacionistas.  

As áreas mais críticas estão situadas em locais com 
predominância de solos  arenosos, que embora possam apresentar 
maior taxa de infiltração, são muito vulneráveis à erosão por conta 
da baixa agregação das partículas. Neste contexto, é fundamental 
o uso de práticas conservacionistas visando o manejo da matéria 
orgânica do solo associado às práticas que diminuam o impacto da 
chuva e sua cinética sobre a superfície.  
 As práticas conservacionistas plantio em contorno, 
terraceamento e cordões de vegetação permanente permitiram a 
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redução das perdas de solo, contudo, devido à suscetibilidade de 
algumas regiões, recomenda-se a adoção de forma integrada, 
quando o solo for cultivado com soja. 
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INTRODUÇÃO  

Este capítulo é parte integrante da pesquisa de mestrado em 
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos desenvolvido na 
Universidade Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná, no ano de 
2021, e que tem como interesse expor, a partir da revisão 
bibliográfica e estado da arte, a relevância da “Bacia Hidrográfica 
do Rio Purus – Porção Acre, cujo  foco principal é  a análise sobre 
o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável nesta bacia, que 
vem se aprimorando e avançando, mas se faz necessária a 
produção de investigações sobre os diversos componentes do meio 
ambiente, que possam servir de base para as políticas públicas.  

Um dos componentes do meio ambiente que deve ter uma 
atenção especial são os recursos hídricos, segundo a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2020a), cerca de 
97,5% da água existente no mundo é salgada, não sendo adequada 
para consumo humano e nem para irrigação, restando apenas 2,5% 
de água doce, dos quais 69% se encontram em geleiras, 30% são de 
difícil acesso, pois são subterrâneas, restando apenas 1% nos rios. 
É perceptível, assim, a importância que deve ser dada a esse 
recurso e a gestão do mesmo. 

Tendo como base essas informações, e como o interesse é os 
recursos hídricos, faz-se necessário alguns recortes para facilitar o 
estudo.  O mais usual dentro das ciências naturais é a bacia 
hidrográfica como unidade de estudo e gestão. Segundo a Lei 9.433 
de 1997, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (BRASIL, 1997).  

Sendo assim, é importante a realização de pesquisas que 
possam auxiliar na construção e execução dessas políticas 
referentes aos recursos hídricos, fator que amplia-se na região 
norte onde os estudos são macros, ocultando muitas vezes 
realidades mais pontuais. 



Capítulo 4 

142 
 

É perceptível que o debate sobre os recursos hídricos avança 
no Brasil, tanto que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), no intuito de facilitar a gestão das águas, estabeleceu uma 
divisão de doze Regiões Hidrográficas no território brasileiro: 
Região Hidrográfica Amazônica, Região Hidrográfica Atlântico 
Leste, Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, Região Hidrográfica 
Atlântico Nordeste Ocidental, Região Hidrográfica Atlântico 
Nordeste Oriental, Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, 
Região Hidrográfica Parnaíba, Região Hidrográfica São Francisco, 
Região Hidrográfica Atlântico Sul, Região Hidrográfica Paraguai, 
Região Hidrográfica Paraná e Região Hidrográfica Uruguai (ANA, 
2020b). 

A região de análise neste estudo está dentro da Região 
Hidrográfica Amazônica. Segundo a ANA (2020b), essa Região 
compreende os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Mato Grosso, ocupando 45% do território 
nacional, o qual concentra 81% da disponibilidade hídrica 
superficial do Brasil. Assim, pela importância da Bacia Amazônica 
e por considerar que algumas de suas regiões ainda apresentam 
áreas conservadas, optou-se por fazer uma análise da Bacia 
Hidrográfica do Alto Curso do Rio Purus, a qual drena a porção 
central do Estado do Acre e está situada na porção ocidental da 
Amazônia sendo transfronteiriça com o Peru.  

O Estado, em questão, faz parte da Região Hidrográfica do 
Amazonas em nível 1 (ACRE, 2010). Conforme Abud (2011), o 
estado do Acre encontra alguns desafios na gestão de seus recursos 
naturais e, como consequência, o estado vem estimulando estudos 
que possam servir como base para o uso mais adequado desses 
recursos. O estado do Acre é uma região de fronteira internacional, 
tendo divisas com Bolívia e Peru, não diferente, os seus rios 
também são transfronteiriços, sendo assim, esses rios são 
importantes no contexto das relações internacionais e nacionais 
para a gestão dos recursos hídricos (ACRE, 2012). 
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A rede hidrográfica do Acre: 

(...) apresenta uma extensa rede hidrográfica com 
os rios correndo no sentido sudoeste/nordeste, 
tendo como principais características o 
paralelismo e as mudanças de direção dos seus 
cursos e a rede de drenagem bem distribuída. 
Outro aspecto importante da ótica do planejamento 
de políticas públicas refere-se à territorialidade da 
rede de drenagem - a maioria dos rios que cortam o 
Acre tem a sua nascente localizada no Peru, 
atravessam o Estado e deságuam em outros rios do 
Amazonas. Ou seja, são rios que apresentam ao 
mesmo tempo caráter internacional e federal 
(ACRE, 2010, p. 79). 

Entre as bacias hidrográficas de relevância está a Bacia do Rio 
Purus (Figura 01), que tem uma área aproximada de 63.000 km², 
que banha os Estados do Amazonas, Acre e os países Peru e Bolívia 
(SILVA; SILVA, 2019). Tem como tributário principal o rio 
transfronteiriço Purus, e sua primeira nascente está nas colinas do 
Arco Fitzcarrald, no Peru, desaguando nas águas do Rio Solimões 
(SILVA; SILVA, 2019). Esta é uma das bacias mais importante para 
o Estado do Acre, servindo como uma grande via de navegação, por 
mais que as hidrovias não sejam formalizadas pela Marinha do 
Brasil, há áreas onde o acesso é quase que exclusivamente por via 
hidroviária, como o acesso ao município de Santa Rosa do Purus. 
Ainda se tem a pesca e a preservação da fauna e flora aquática. Às 
margens desta bacia vivem um número elevado de comunidades 
originárias, e também de assentamentos. É uma área de 
extrativismo, principalmente de seringais. Além disso, é a bacia 
hidrográfica com maior destaque para o uso agropastoril (ACRE, 
2012).  
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Figura 01. Mapa de localização da Bacia do Rio Purus no Estado 
do Acre 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Através da Lei Estadual nº 1500/2003, foi instituída a Política 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Acre, a qual é 
vinculada a Política Estadual de Meio Ambiente, gerando uma 
gestão integrada dos recursos hídricos e uma harmonização entre 
os múltiplos e competitivos usos da água, promovendo o 
desenvolvimento das atividades econômicas e assegurando o 
abastecimento humano (ACRE, 2012). Segundo ACRE (2012), a 
gestão dos recursos hídricos no estado é descentralizada e leva em 
consideração as regiões e as bacias hidrográficas.  

As relações entre meio ambiente e sociedade, extremamente 
complexas, devem ser estudadas (CAMPOS, 2008; PONS; PEJON, 
2008), para que seja possível produzir uma gestão mais eficiente. 
Os impactos antrópicos gerados ao meio ambiente como escassez 
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dos recursos hídricos, o aumento do desmatamento, os processos 
erosivos e o manejo inadequado do solo geram alteração na 
paisagem (VALENTE DO NASCIMENTO; LIMA FERNANDES, 2016), 
logo, devem ser estudados para subsidiar a gestão ambiental. 

Nesse sentido, percebe-se que a gestão dos recursos hídricos 
no estado do Acre torna-se um fator importante para se manter a 
qualidade e a disponibilidade hídrica no Estado, sendo de suma 
importância o mapeamento do uso e ocupação do solo como 
ferramenta para gerar indicadores de potencialidade e fragilidades 
do ambiente, subsidiando, assim, ações mitigadoras e de proteção 
para os recursos hídricos e o bem-estar da população. 

ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA E DO ESTADO DA ARTE 

Planejamento Ambiental 

A partir da RIO-92 juntamente com a Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) nota-
se a modificação da questão ambiental, e consequentemente o 
aumento do uso de termos como desenvolvimento sustentável 
(SILVA FILHO, 2007). Com isso, cria-se uma tríade que 
compreende a preocupação ambiental, social e econômica. As 
políticas de gerenciamento e planejamento tendem a levar em 
consideração a relação social, preocupando-se com as 
comunidades e os usos que as mesmas fazem do território, além de 
levantar as prerrogativas ambientais como proteção e preservação 
(DUARTE; LOPES, 2021). 

O Planejamento Ambiental, que segundo Franco (2008) é o 
processo de preparação e organização do comportamento 
humano, sendo necessário levar em consideração as restrições à 
intervenção do ecossistema em nível local e regional, sem ignorar 
o equilíbrio geral, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
humana dentro dos limites da ética ecológica. Para que o 
planejamento ambiental aconteça de forma favorável, é necessário 
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fazer estudos sobre o território, solo, rios, aspectos macros e 
micros, ambientais e antrópicos (ARANA et al., 2018), e deve-se 
considerar que as ações do presente irão gerar paisagens no futuro 
que podem sofrer ainda mais modificações, sendo assim, essas 
ações devem ser planejadas. 

No Brasil, para que o Planejamento Ambiental dos recursos 
hídricos aconteça de forma satisfatória, faz-se necessária a 
delimitação de bacias hidrográficas, pois segundo a Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) a bacia hidrográfica é a 
unidade de gestão (BRASIL, 1997). Tendo como base e interação a 
gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental, considera-se que 
as bacias hidrográficas são as unidades básicas da gestão no âmbito 
do planejamento territorial, e assim, produzir ações e parâmetros 
para poder subsidiar a gestão (CARVALHO, 2020). Para que esta 
gestão seja efetiva, deve-se levar em consideração inúmeros 
fatores que circundam a bacia, como o econômico, ambiental, 
social e físicos (CARVALHO, 2020). 

Segundo o parágrafo II do art. 1º da Lei nº 9.433 de 1997: “A 
água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”. 
Partindo desse pressuposto, é necessário compreender que a água 
como recurso natural é esgotável, com isso, é de obrigação de todos 
a preocupação e a necessária gestão dos recursos hídricos. Essa 
limitação traz algumas discussões sobre como ela se caracteriza, e 
quais os fatores que promovem o avanço da escassez da água. Com 
isso, é necessário se construir uma gestão que possa compreender 
essas limitações e gerar ações de prevenção e mitigação da escassez 
e limitação desse recurso ambiental. 

Águas superficiais e as Bacias Hidrográficas no Estado do Acre  

O território do Estado do Acre é drenado pelas Bacias 
Hidrográficas do Rio Amazonas, Rio Solimões, do Rio Javari, Juruá, 
Purus, e do Rio Madeira (BRASIL, 2006). Possui uma abundante e 
extensa rede hídrica, nos quais seus rios seguem na direção 
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Sudoeste-Nordeste, contendo uma configuração quase que 
paralela. Desse conjunto hídrico, os principais rios possuem suas 
nascentes no Peru e Bolívia e têm seu exutório em território do 
Estado do Amazonas, configurando assim rios de domínios da 
União (ACRE, 2012).  

Os rios no Estado do Acre possuem considerável volume de 
água, os quais transportam em média 9,48.10¹º m³ anual, que são 
distribuídos em 06 bacias hidrográficas (Figura 02), das quais três 
têm suas nascentes em outros países, demonstrando o potencial da 
região em disponibilidade hídrica (ACRE, 2012) e da necessidade 
de um diálogo hídrico internacional.  

Figura 02. Mapa das sub-bacias hidrográficas do estado do Acre. 

 
Fonte: ACRE, 2012. 

No quadro 01, tem-se o detalhamento das sub-bacias do 
Estado do Acre, elencando seus principais rios, municípios que 
banham, como esta água é consumida e a abrangência dessas 
bacias dentro da área do Estado, para que seja melhor visualizada 
e compreendida a organização hídrica do Acre, e qual a 
importância de se fazer um estudo voltado para este bem natural. 
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Quadro 01. Detalhamento das Bacias Hidrográficas do Estado do 
Acre 

Bacias Compartilhada 
Principais 

Rios 

Abrangência 
dentro do 
Estado do 

Acre 

Municípios 
Consumo dos 

recursos 
hídricos 

Bacia 
do Rio 
Juruá 

Países: 
Brasil e o 

Peru 
Estados 

brasileiros 
do Acre e o 
Amazonas 

Rio Juruá, 
o Rio 

Tarauacá 
e Envira 

74.950 
km² 

Mâncio Lima, 
Rodrigues 

Alves, 
Cruzeiro do 
Sul, Porto 

Walter, 
Marechal 

Thaumaturgo, 
Jordão, 

Tarauacá, e 
quase todo o 
município de 

Feijó 

46% - 
Criação 

animal 35% 
- área 

urbana 
12% - 

Atividade 
rural 
3% - 

Atividade 
industrial 

4% - 
Irrigação 

 

Bacia 
do Rio 
Purus 

Países: 
Brasil e o 

Peru. 
Estados 

brasileiros: 
Acre e do 
Amazonas 

Rio 
Purus, 

Chandles, 
Iaco, 

Iquiri e 
o Acre 

43,897 
km² 

Santa Rosa do 
Purus, Sena 
Madureira, 

Manuel 
Urbano 

62% - 
criação 
animal 

13% - área 
urbana 

5% - 
atividade 

rural 
1% - 

atividade 
industrial 

21% - 
irrigação 

Bacia 
do Rio 
Abunã 

Países: 
Brasil e a 

Bolívia 
Estados 

Brasileiros: 
Acre e 

Rondônia 

Rapirrán, 
o Mapim, 
o Mamo-
Manu e o 

Negro 

524 km² 

Acrelândia, 
Senador 

Guiomard, 
Plácido de 

Castro, 
Capixaba, 

Epitaciolândia 
e Xapuri 

70% - 
criação 
animal 

9% - área 
urbana 

4% - 
atividade 

rural 
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0% - 
atividade 
industrial 

17% - 
irrigação 

Bacia 
do Rio 
Acre 

Países: 
Brasil, Peru 

e Bolívia. 
Estados 

Brasileiros: 
Acre e 

Amazonas 

 
27.263 

km² 

Assis Brasil, 
Brasileia, 

Epitaciolândia
, Xapuri, 

Capixaba, 
Porto Acre, 
Rio Branco, 
Bujari, Sena 
Madureira e 

Senador 
Guiomard 

62% - 
criação 

animal 20% 
- área 

urbana 
2% - 

atividade 
rural 
2%  - 

atividade 
industrial 

12% - 
irrigação, 

Fonte: Autoras, 2021. 

Nenhuma das bacias hidrográficas em questão possuem 
Planos ou Comitês. E o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
encontra-se em revisão, iniciada no mês de agosto de 2021. Em 
razão desse fator, não se pode afirmar que a gestão seja boa ou ruim 
porque ainda não se iniciou o processo de gestão por meio dos 
instrumentos de gestão propostos pela Lei 9.433/97. Nesse caso é 
evidente que sua implantação é relevante em razão da ampliação 
dos usos múltiplos. 

Legislação das Águas Superficiais no Estado do Acre 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) concretiza 
a descentralização federal do gerenciamento das águas, 
salientando que a gestão deve ser participativa, contendo o poder 
público, os usuários e as comunidades (SANTOS DE SOUZA; STOLL 
MORAES, 2016). Com este marco regulatório, a questão dos 
recursos hídricos se torna tema transversal das políticas públicas, 
devendo prevalecer a governança das águas (DALCIN; MARQUES 
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2019), promovendo assim um possível desenvolvimento 
sustentável. 

A PNRH tem seis fundamentos bases: A água como domínio 
público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, 
em caso de escassez seu uso prioritário é para o consumo humano 
e dessedentação de animais, a gestão das águas deve promover os 
seus usos múltiplos e a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos 
Hídricos (SINGREH, 2018).  

Segundo Fracalanza, Jacob e Eça (2013), a lei é inovadora, até 
em caráter internacional, pois rompe a máxima centralizadora do 
Estado, e implementa uma maior democratização do meio 
ambiente e dos recursos naturais. De acordo com a concepção do 
autor, este sistema reconhece o valor econômico da água, e 
preconiza a qualidade e quantidade da água. 

A Lei 9.433/97 elenca cinco instrumentos para a efetivação da 
gestão dos recursos hídricos: os Planos de recursos hídricos (PRH), 
o enquadramento dos corpos d’água, a outorga de direitos de uso 
da água, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o Sistema de 
Informações sobre os Recursos Hídricos. Os instrumentos da 
gestão dos recursos hídricos permitem auxiliar no entendimento 
da situação da bacia, sendo possível uma avaliação das 
necessidades e assim gerar uma gestão com uma estrutura mais 
organizada, além de facilitar o gerenciamento (RANDO; GALVÃO, 
2016).  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
tem como objetivos: coordenar uma gestão integrada das águas, 
arbitrar administrativamente os conflitos sobre recursos hídricos, 
implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, planejar, 
regular e controlar o uso, a preservação, a recuperação e promover 
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos (MOURA; SILVA, 2017). 
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A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas 
Indígenas Acre (SEMAPI), anteriormente denominada Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (SEMA), é o órgão responsável pela 
integração do desenvolvimento sustentável e a conservação 
ambiental no Acre (ACRE, 1992). Dentre as suas atribuições 
presentes nos termos do art. 32, inciso XVII, da Lei Complementar 
nº 355, de 28 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre a estrutura 
administrativa, política e operacional do Poder Executivo, compete 
a mesma: planejar, coordenar e executar a política estadual de 
educação ambiental, recursos hídricos, resíduos sólidos, 
biodiversidade e acesso aos recursos genéticos. 

O Instituto de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Acre 
(IMAC), é uma Autarquia Estadual criada através da lei nº 851, de 
23 de outubro de 1986 e tem como princípio básico ser o executor 
da política ambiental do Estado, dentro dos preceitos estabelecidos 
pela Lei nº 1117/94 (ACRE, 1986). O Estado do Acre possui um 
arcabouço legal bem estruturado, iniciado com a Lei 1.022 de 21 de 
janeiro de 1992, que cria o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CEMACT), sendo este, o órgão colegiado deliberativo e normativo, 
que integra o Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia (SISMACT), sendo o órgão superior. Através da Lei 
1.117 de 26 de janeiro de 1994, foi criada a Política Estadual de Meio 
Ambiente, que tem como função a normatização das questões 
ambientais no estado.  

Considerando a Lei nº 1.500 de 15 de julho de 2003, através da 
qual é instituída a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado, 
dispondo sobre as normas gerais para o uso dos recursos hídricos 
no estado, apresenta os seguintes instrumentos: Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, Planos de Bacia Hidrográfica, o Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos no Acre (SIRENA), 
enquadramento de corpos hídricos, outorga do direito de uso, 
cobrança pelo uso, entre outros. A referida Lei define ainda o 
IMAC, como órgão executor e fiscalizador da Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 
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Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Estado do Acre, o CEMACT e a sua Câmara Técnica de 
Recursos Hídricos - criada pela Resolução 2 de 05 de maio de 2006, 
os comitês de bacias hidrográficas, o IMAC, os órgãos e entidades 
dos poderes públicos federal, estadual e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos e 
as agências de água.  O Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado do Acre foi criado no ano de 2012, com o objetivo de 
institucionalizar a Política de Gestão de Recursos Hídricos, sendo o 
primeiro Plano de um Estado que compõe a Bacia Hidrográfica 
Amazônica.  

O Fundo Especial de Meio Ambiente do Estado do Acre foi 
criado pela Lei número 1.117 de 1994, doravante denominado 
FEMAC, cujos recursos serão gerenciados pelo IMAC, destinando-
se especificamente à execução da política estadual de meio 
ambiente. Considerando o Art. 132 da referida lei, constituem 
recursos do FEMAC:  

I - os provenientes de dotações constantes do Orçamento do 
Estado do Acre; 

II - as contribuições, subvenções, auxílios ou quaisquer 
transferências de receitas da União, do Estado, dos Municípios e de 
suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações; 

III - os resultantes de convênios, contratos e acordos 
celebrados entre o Estado do Acre e Instituições Públicas e 
Privadas, cuja execução seja de competência do IMAC, observadas 
as obrigações contidas nos respectivos instrumentos; 

IV - os recursos provenientes de taxas, preços públicos, 
multas e indenizações decorrentes da aplicação da legislação 
ambiental; 

V - rendimentos de quaisquer naturezas auferidos como 
remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio; 
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VI - os recursos resultantes de doações, valores, bens móveis 
e imóveis recebidos de pessoas físicas ou jurídicas ou de 
organismos públicos e privados, nacionais, estrangeiros e 
internacionais; e 

VII - outros recursos, inclusive legados que, por sua natureza, 
possam ser destinados ao FEMAC. 

Segundo Nota Técnica, de 02 de 2020, da SEMAPI, a proposta 
de criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do 
Acre está pronta para ser remetida à análise da Procuradoria Geral 
do Estado – PGE e assim ser encaminhada para a Casa Civil, para 
posterior apreciação junto à Assembleia Legislativa do Estado para 
fins de votação.  

O quadro abaixo apresenta os instrumentos legais da gestão 
dos recursos hídricos do Estado do Acre, elencando seu ano de 
criação e objetivos (Quadro 02): 

Quadro 2. Instrumentos legais do Estado do Acre, com período de 
criação e seus objetivos 

Instrumento 
legal 

Ano de 
criação Objetivos 

Instituto do 
Meio 
Ambiente e 
Mudanças 
Climáticas do 
Acre (IMAC) 
Lei nº 851, de 
23 de outubro  

1986 

Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável com compromisso 
socioambiental e econômico executando a 
educação ambiental, o licenciamento, o 
monitoramento e a fiscalização, visando 
atender de forma eficiente a sociedade. 
Responsável pela outorga de direito de uso 
dos Recursos Hídricos 

Fundo 
Especial de 
Meio 
Ambiente – 
FEMAC 

 

Lei n. 
1.117 

de 1994 

Subsidiar o Estado de forma econômica a 
executar as ações referentes às questões 
ambientais. 

Lei Estadual 
nº 1.500 

2003 Art. 7° São objetivos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, entre outros: 
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Política 
Estadual de 
Recursos 
Hídricos 

I – garantir à atual e às futuras gerações a 
disponibilidade necessária de água, em 
quantidade e qualidade adequadas aos 
respectivos usos; 
II – disciplinar a utilização racional das 
águas superficiais e subterrâneas, visando à 
garantia da sustentabilidade dos recursos; 
III – assegurar os usos prioritários da água 
em situações críticas; 
IV – prover a prevenção e a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado 
dos recursos naturais; 
V – manter o florestamento e assegurar o 
reflorestamento das nascentes e das 
margens dos cursos de água; 
VI – estimular o desenvolvimento da 
capacidade científica e tecnológica do 
Estado para o gerenciamento de recursos 
hídricos; e 
VII – estabelecer critérios, em bases 
científicas, de uso dos recursos hídricos e 
ocupação das bacias hidrográficas. 

Zoneamento 
Ecológico- 
Econômico 
do Acre (ZEE-
AC) 

Lei nº 
1.904 
de 05 

de 
Junho 

de 2007 

Orientar o planejamento, a gestão, as 
atividades e as decisões do poder público, do 
setor privado e da sociedade em geral, 
relacionadas ao uso e ocupação do 
território, considerando as potencialidades 
e limitações do meio físico, biótico, 
socioeconômico, cultural e político, visando 
à implementação prática do 
desenvolvimento  sustentável. 

Outorga dos 
direitos de 
uso de 
recursos 
hídricos - 
Resolução 
CEMACT nº 4 

2010 

Regulamentar a concessão de outorga 
provisória e de direito de uso dos recursos 
hídricos no Estado do Acre. 

Plano 
Estadual de 

2012 Fundamentar e orientar a implementação 
da Política Estadual de Recursos Hídricos e 
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Recursos 
Hídricos 

o gerenciamento dos Recursos Hídricos do 
Estado do Acre; 

Planos de 
Bacias 
Hidrográfica
s 

Não foi 
criado 

Fundamentar o gerenciamento dos recursos 
hídricos, e orientar a implementação dos 
programas e projetos nas respectivas bacias. 

Sistema de 
Informações 
sobre 
Recursos 
Hídricos no 
Acre – 
SIRENA 

Não foi 
criado 

Destina-se a coleta, tratamento, 
armazenamento, recuperação e divulgação 
de informações sobre recursos hídricos e 
fatores intervenientes em sua gestão 

Enquadrame
nto dos 
corpos em 
classes 
segundo os 
usos da água 

Não foi 
criado 

 

Cobrança 
pelo uso de 
recursos 
hídricos 

Não foi 
implem
entado 

Forma de equilibrar os usos preponderantes 
dos recursos hídricos 

Fonte: Organizado pelos autores, 2021. 

É válida a ressalva de que os Comitês de Bacia ainda não 
foram criados, por mais que a Lei 1500/03 apresente no Art. 12 que 
a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos só deve ser 
realizada após a criação dos Planos de Bacia, os quais serão 
encaminhados posteriormente pelos respectivos comitês, tendo 
em vista que, sem a existência dos referidos instrumentos, torna-
se perceptível que para a execução de uma gestão descentralizada 
ainda há um longo caminho a ser percorrido.  

Caracterização da bacia do Rio Purus no Estado do Acre por meio 
dos sistemas de informação geográfica 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um programa 
informatizado que coleta, trata, armazena e produz análises que 
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contenham informações com a devida localização espacial, tendo 
como base, o uso de coordenadas geográficas (ROCHA, 2000). 

Os SIG’s vem sendo cada vez mais utilizados no planejamento 
ambiental. As informações geradas produzem subsídios para 
determinar e medir a ocorrência de conflito do solo, do uso da 
terra, além de serem usualmente aplicados para medidas 
ambientais, a fim de monitorar e apoiar instrumentos de controle 
e inspeção (HAAS et al., 2018). 

Os SIG 's aparecem como uma ferramenta que pode facilitar 
tanto a compreensão das áreas analisadas, como para subsidiar 
tomadas de decisão de gestores. Por ser um instrumento barato, 
capaz de reunir informações de várias bases de dados, 
disponibilizadas na Rede Internacional de Computadores 
(Internet), os seus resultados são de baixa monetarização, rápida 
compreensão e determinante para subsidiar gestores e 
planejadores ambientais (DE CAMARGO et al., 2021). 

O levantamento da geomorfologia de uma área é de suma 
importância para compreender as interações espaciais e a relação 
dos recursos hídricos com o relevo da área (TRICART, 1965, apud, 
BATISTA et al., 2018).  

Os processos geomorfológicos influenciam diretamente nas 
características de fluxo e material sedimentar carregados pelos 
corpos hídricos, resultando na diversificação ou mudanças ligadas 
a variáveis como profundidade, largura, velocidade, rugosidade, 
qualidade da água (MARÇAL, 2003; FROTTÉ et al., 2019) 

A formação geomorfológica do Estado do Acre tem sua 
estruturação durante o período Cenozóico, associado à Orogenia 
Andina, com o início das atividades tectônicas que formaram a 
Cordilheira dos Andes, origina-se um entulhado de sedimentos 
fluviolacustre a fluvial, que se denomina de Formação Solimões 
(CPRM, 2015). A bacia do Rio Purus na porção Acre apresenta 
predomínio dos Depósitos Aluvionares, Terraços Fluviais e a 
Formação Solimões (Figura 03). 
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Figura 03: Formações geológicas da Bacia Hidrográfica do Alto 
Curso do Rio Purus – Porção Acre 

 
Fonte: Autores, 2021. 

A Formação Solimões apresenta um pacote de sedimentos 
clásticos, pelíticos, sendo composta por sedimentos argilosos e 
arenosos, contendo camadas de linhito e de conchas, com turfas e 
conglomerados intercalados, também possui concentrações 
carbonáticas, gipsíferas e ferruginosas (CPRM, 2015). Na Formação 
Solimões existe uma predominância de sedimentos com baixa 
resistência ao corte e penetração com ferramentas e maquinário, 
também por possuir minerais, em sua grande maioria laminados, 
esta formação tem uma pré-disposição a abrir fendas, esse tipo de 
erosão pode se elevar com a remoção da cobertura vegetal (CPRM, 
2015). Considerando o exposto é necessário analisar que as obras 
de engenharia podem ser dificultadas e serem onerosas. 

Segundo Pereira et al. (2017), o estudo do solo e sua respectiva 
classificação dá subsídio para conhecer o processo erosivo do 
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terreno, sendo, portanto, possível identificar as limitações, as 
interações ambientais, a capacidade de uso, levando em 
consideração que todas essas informações afetam diretamente nas 
relações hidrológicas da bacia. 

No Estado do Acre são contabilizados 8 (oito) classes de solo, 
em maior predominância apresenta-se o argissolo, o qual cobre 
quase 40% do território do Estado, e como demais classes aparece 
o cambissolo, luvissolo, gleissolo, latossolo, vertissolo, plintossolo 
e neossolo. Na proção da Bacia do Rio Purus no Acre, a classe de 
solo predominante é Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico 
seguida de Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (Figura 04). 
Segundo ACRE (2010), os argissolos expressam modesta drenagem, 
baixa ou média fertilidade, com alta suscetibilidade à erosão. O fato 
positivo na área da bacia é que não tem um grande avanço de 
desmatamento (Figura 05), pois são áreas de difícil acesso, sendo 
notória a sua ocupação às margens dos principais eixos rodoviários 
(RODRIGUES, 2019). 

Figura 04. Classes de solo da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do 
Rio Purus – Porção Acre 

 
Fonte: Autores, 2021. 
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Figura 05.  Área de uso e ocupação do solo no Alto Curso da Bacia 
Hidrográfica do Alto Curso do Rio Purus – Porção Acre – Ano 

2019. 

 
Fonte: Autores, 2021. 

A gestão dos recursos hídricos se torna, neste contexto, um 
direcionamento para a preservação, para que se possa evitar uma 
degradação em grande escala, e, num futuro próximo, em vez de 
preservarmos, estaremos falando em mitigação de problemas 
ambientais e, consequentemente, da não garantia da qualidade e 
da disponibilidade hídrica desta bacia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciar o processo de pesquisa e delimitação da Bacia 
Hidrográfica do rio Purus, foi possível identificar as variáveis que 
seriam necessárias para compreender a Bacia, dessa forma foram 
feitos os estudos necessários para que fosse possível atingir o 
conhecimento prévio, a fim de poder encaminhar a pesquisa 
conforme a literatura já existente. 
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Com a análise da área de estudo, foi possível perceber que as 
condições naturais da bacia do Rio Purus são favoráveis para a 
manutenção da qualidade do meio ambiente e principalmente para 
os recursos hídricos. O que é indicativo que os riscos são mínimos 
dentro da área de estudo.  

A gestão dos recursos hídricos é uma ferramenta que 
possibilita os órgãos governamentais preverem cenários futuros e 
consequentemente terem subsídios para a tomada de decisões, é 
nesse contexto que é introduzida esta pesquisa. 
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abril, 2017, pp. 169-177, Universidade Federal de Santa Maria 
Santa Maria, Brasil.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18273
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18273
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/573347


 

167 
 

CAPÍTULO 5 

O PROJETO CONEXÕES RIOS: GAMES E 
RESSIGNIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE RIOS 

E SOCIEDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Leonardo Oliveira da Silva 
Aluno de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia 

- PPGG/UFRJ 
E-mail: leugeo25@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/6835329885601400 
 

Gustavo Kiss Pinheiro Cabral 
Aluno de Graduação em Geografia/UFRJ 

E-mail: kisspgc@gmail.com 
http://orcid.org/0000-0002-7647-8962 

 
Mônica dos Santos Marçal 

Professora do Departamento em Geografia - UFRJ 
E-mail: monicamarcal@igeo.ufrj.br) 
http://orcid.org/0000-0002-2674-5380 

 
Adão Osdayan Cândido de Castro 

Aluno de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia 
- PPGG/UFRJ 

E-mail: adaocastro@id.uff.br 
https://orcid.org/0000-0002-1643-3543 

INTRODUÇÃO 

Começaremos esse texto buscando apresentar onde se 
inserem as discussões que aqui serão apresentadas, não por 
afirmações, mas por perguntas. Muitas vezes, estas expressam 
com mais clareza o objeto e as partes que o compõem.  Qual é o 
nome  do  rio  mais  próximo  à  sua  casa?    Você  já  o  percebeu na 
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paisagem? Como ele é? Quais são as suas vivências relacionadas a 
esse rio? 

No projeto de extensão que estamos desenvolvendo desde 
2019, "Conexões Rios: diálogos e vivências entre rios e sociedade", 
no Departamento de Geografia (UFRJ), costumamos fazer essas 
questões aos integrantes recém chegados, não com a intenção de 
respostas imediatas, mas com o intuito de possibilitar o início de 
uma outra conversa e vivência: o das pessoas com seus rios 
(redes)cobertos, espremidos em canalizações, silenciados em 
galerias de águas pluviais, objetificados numa perspectiva 
economicista e redutora dos rios e das águas percebidos somente 
enquanto recursos naturais/hídricos. 

A invisibilidade dos rios é uma questão fundamental e que 
serviu de mote para a constituição do projeto, e que traz a urgente 
necessidade de ressignificação das relações entre os rios e a 
sociedade. A construção dos significados é parte fundamental do 
processo de produção do espaço e, dentro desse horizonte, da 
produção dos próprios rios enquanto espaços híbridos de natureza 
e sociedade, que carregam consigo significados diversos, tal qual o 
de fonte de água, do recurso natural, perspectiva predominante 
dentro de uma lógica utilitarista de relação com natureza. 

Essa condição, em termos de gestão ambiental, traz um olhar 
para os rios centrado na regularidade da oferta de água para 
diversos usos e atividades econômicas, numa atuação que 
privilegia as condições socioambientais de provisão do recurso. Do 
ponto de vista da gestão, termina por constituir um modelo que 
invisibiliza os rios perante a sociedade civil e órgãos ambientais, 
reduzindo-os  apenas como canais condutores de água, bem como 
em práticas de conservação e educação ambiental que não 
consideram a trajetória evolutiva dos rios enquanto sistemas 
socioambientais complexos e como parte da produção social do 
espaço (Marçal et al, 2022).  
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Há, pois, a necessidade de considerarmos, nos modelos de 
gestão, os rios como locais de convivência cotidiana das pessoas e 
portador de inúmeras narrativas, significados e práticas, que 
configuram as práticas espaciais4,5 pelas quais as mulheres e 
homens constroem sua realidade. Esta não compreende somente a 
água enquanto recurso, mas os espaços vinculados aos rios, seus 
usos, o acesso desigual à água, a dinâmica biofísica dos ambientes 
fluviais, as formas pelas quais as populações se relacionam 
material e simbolicamente com seus rios.     

Nesse sentido, o texto aqui apresentado é fruto de discussões 
e práticas pedagógicas realizadas no âmbito do projeto de extensão 
cadastrado no sistema interno da UFRJ, atuando em escolas 
públicas no Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de construir 
um processo formativo dos cidadãos a partir dos espaços dos rios, 
de forma a possibilitar a construção de um modelo de gestão dos 
rios a partir da reconexão com a sociedade por meio da 
ressignificação do caráter das relações que os entrelaçam.  

As ações do projeto envolvem a atuação em três diferentes 
bacias fluminenses: Guandu, Macaé e Macacu. Tal ponto de partida 
significa atuar na construção de estratégias e práticas pedagógicas 
junto aos professores, estudantes e comunidade escolar com o 
intuito de dar visibilidade aos rios, bem como às relações sociais 
que os produzem material e simbolicamente. 

                                                           
4 CORRÊA (2010) define práticas espaciais como “um conjunto de ações 
espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o espaço, 
alterando-o no todo ou em parte, ou preservando-o em suas formas e 
interações”. (CORRÊA, 2000, p.35). 

5 Segundo SOUZA (2013): ‘’Práticas espaciais são práticas sociais em que a 
espacialidade (a organização espacial, a territorialidade, a ‘’lugaridade’’...) é 
um componente nítido e destacado da forma de organização, do meio de 
expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados. Toda prática espacial, 
assim como, mais amplamente toda prática social é uma ação (um conjunto 
estruturado de ações) inscrita nos marcos de relações sociais.’’ (SOUZA, 2013 
p.241). 
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A proposta do projeto é construir o debate acerca da 
visibilidade dos rios nas escolas por meio de diversas linguagens, 
como as artes, o audiovisual e a produção de jogos físicos e virtuais, 
trazendo a tona as diversas faces da vivência cotidiana dos 
estudantes com seus rios, nos seus afetos e relações cotidianas, na 
importância econômica dos rios, nos processos de gestão e 
degradação do sistema fluvial.  

No presente capítulo, diante da amplitude de faces do projeto 
e com o intuito de explorar mais atentamente uma delas, nos 
deteremos a abordar a experiência da utilização de jogos digitais, 
os games, como linguagem e ferramenta de ressignificação do 
olhar dos estudantes em relação aos rios. 

A utilização dos jogos se apresenta como importante 
ferramenta no processo de construção de aprendizagem, tendo em 
vista seu potencial de engajamento e o caráter lúdico e dinâmico 
que apresenta.  

Dessa forma, pode ser utilizada no espaço escolar como 
ferramenta para a construção de uma Educação Ambiental a partir 
de práticas que procurem dar visibilidade aos rios. Assim, o 
objetivo do texto é apresentar uma proposta de ressignificação das 
relações rios e sociedade a partir de produção de games (jogos 
digitais), desenvolvidas no espaço escolar, no âmbito do projeto de 
extensão Conexões Rios: diálogos e vivências entre rios e 
sociedade, a partir da experiência realizada na bacia do Rio 
Guandu, no Colégio Estadual Carmem de Luca Andreiolo. 

RELAÇÕES ENTRE RIOS E SOCIEDADE NO BRASIL 

As relações da sociedade com os rios são marcadas por 
mudanças de comportamento que espelham, no tempo e no 
espaço, as maneiras pelas quais se compreende e lida com suas 
águas. Constituem-se como relações complexas, muitas vezes 
carregadas de heranças de como se compreende os rios, e que 
materializam as dependências aos caminhos que moldam as 
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nossas perspectivas futuras sobre os rios e, consequentemente, 
sobre o processo de gestão hídrica. 

De acordo com Marçal et. al. (2022), desde as últimas décadas 
do século XX, as discussões em torno da crise ambiental sobre os 
corpos d’água, tanto em áreas urbanas como rurais, vêm dando 
espaço para o surgimento de uma nova fase de relacionamento 
entre rios e sociedade. Ainda que seja uma fase que emerge 
pautada na preocupação em solucionar os déficits hídricos e 
garantia dos seus mananciais por parte da sociedade, há que se 
considerar o enraizamento de heranças históricas de 
comportamento. Não há dúvidas de que seja um bom momento de 
reflexão sobre o tipo de rio e de gestão que queremos. 

Os mesmos autores destacam que uma das formas de 
entender as mudanças nas relações da sociedade com os rios é 
olharmos para o nosso passado, desde antes da colonização até os 
dias atuais. Os autores identificam períodos que marcaram 
mudanças significativas de comportamento (ou de paradigmas) 
nas formas de interação entre rio e sociedade. O primeiro deles, 
antes da colonização, quando 3,5 milhões de indígenas viviam no 
território brasileiro divididos em quatro grupos linguísticos: Tupi, 
Jê, Aruaque e Caraíba. Os rios eram visíveis e cultuados como parte 
da sociedade havendo uma relação que os autores denominam 
período de associação. 

No entanto, a colonização portuguesa impôs novos contornos 
à materialidade dos rios. As trocas entre colonizadores e indígenas 
despertaram interesses que foram muito além do mercado da 
madeira. A relação estreita entre o desenvolvimento da sociedade 
e os movimentos das águas na superfície terrestre, especialmente 
os movimentos dos rios, transforma-se, de forma gradual, em uma 
relação de invisibilidade dos rios dada através de uma relação de 
apropriação de suas águas. Os rios, antes visíveis à sociedade, se 
transformam para dar condições para que o recurso água se 
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transforme em mercadoria, onde o poder público concentra seus 
esforços na regulação do fluxo e vazão.  

A intensificação das modificações nos leitos fluviais pelo 
Estado brasileiro na primeira metade do século XX vai definir uma 
nova forma de relação da sociedade com os rios, no que Marçal et 
al. (op cit) denominam de tecnificação, o que intensifica o 
distanciamento e invisibilidade dos rios perante a sociedade. Ao 
mesmo tempo, a sociedade, cada vez mais urbana, se distancia 
ainda mais do significado dos rios, aprofundando a desconexão já 
existente com as águas e as tornando invisíveis.  

Nas grandes cidades, os rios começam a incomodar, fazendo 
com que o urbanismo os esconda em obras de drenagem. A partir 
da década de 1990, o desencadeamento do processo de 
industrialização, a urbanização acelerada, a revolução verde, as 
mudanças e a degradação no regime hidrológico em diversas 
localidades brasileiras passaram a exercer pressão cada vez maior 
sobre os rios. O movimento desse processo leva a uma nova forma 
de relação com os rios, a da preocupação com a disponibilidade do 
recurso água. A preocupação é chamar a atenção para o 
gerenciamento dos corpos hídricos, no sentido da preservação e 
conservação da água para atender à sociedade.  

No entanto, o modelo atual de gestão de águas resulta de uma 
construção social secular alinhada às demandas da sociedade.  Ou 
seja, o planejamento sobre os rios sempre foi pensado a curto 
prazo, sem a observância das consequências ambientais, mas 
seguindo a lógica de que os rios desempenhavam papéis 
determinantes no desenvolvimento capitalista. Passados vinte e 
cinco anos da promulgação da Lei que gerencia as águas no Brasil 
(Lei Nº9.433/1997), prevalecesse no processo de gestão a ideia de 
rio como um mero condutor de águas, sem considerar as 
complexidades e os valores biofísicos, sociais e econômicos 
associados à história de um rio.   
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Dessa forma, a temática sobre a gestão dos rios e da forma 
como a sociedade se relaciona com os rios deve ser contextualizada 
com base nas maneiras pelas quais foram desencadeando-se as 
relações sociedade-rio, uma vez que não é um fenômeno recente. 
As escolas, por sua vez, são parte do processo de construção de 
práticas espaciais, onde se discute visões de mundo que dão 
suporte, por meio dos discursos construídos, aos modelos de 
gestão com viés utilitarista da água e marcante assimetria nas 
relações de poder e de (in)visibilidade dos rios entre os distintos 
grupos que utilizam a água enquanto recurso. Nesse sentido, a 
construção de propostas pedagógicas que promovam a visibilidade 
dos rios nas escolas torna-se fundamental, no sentido de 
possibilitar a formação de cidadãos que pensem a gestão dos rios 
sob o olhar de um ambiente complexo, no qual se misturam a 
dinâmica biofísica e o processo de produção social da natureza. 

O POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Os jogos constituem-se como parte fundamental da obra 
humana, tendo a sua presença nas mais diversas faces pelas quais 
a sociedade cria sua realidade: nos mitos, no direito, na religião, na 
guerra, na arte, etc. Carregam, pois, um caráter de atividade 
humana a partir de seus próprios desejos, uma natureza lúdica ou 
séria de recriação do mundo de forma a despertar prazer e tensão 
no jogador, estando situados num tempo-espaço próprios, 
distintos do cotidiano próprio dos jogadores, e com marcos 
temporais que vão além do regramento do tempo das atividades do 
dia-a-dia. Além disso, por meio das regras implícitas ou explícitas, 
permite a experimentação de diferentes trajetórias de realização 
dos acontecimentos do jogo, bem como variados desfechos 
(HUIZINGA, 2008 apud BREDA, 2018).  

Enquanto estruturas socialmente produzidas, os jogos 
carregam em suas formas e conteúdos as marcas dos contextos 
histórico-geográficos das sociedades que os produziram e, num 
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olhar miltoniano acerca da natureza do espaço, as técnicas são o 
produto social fundamental que condicionam a produção e 
organização do espaço (SANTOS, 2002). Nesse sentido, a 
compreensão do espaço geográfico contemporâneo como aquele 
organizado pela égide do meio técnico-científico-informacional, 
traz também os jogos, a partir de então os eletrônicos, para esse 
contexto que combina uma amplificação das possibilidades de 
produção, transformação e transmissão de informações dentro de 
uma lógica digital e em rede.  

É dentro desse contexto de produção uma sociedade 
organizada nos marcos das técnicas da 3ª revolução industrial que 
se assiste a possibilidade de criação e produção dos jogos 
eletrônicos em escala industrial e sua difusão espacial enquanto 
hábito e prática globalizadas. Associada à mudança no padrão de 
acumulação para a Produção Flexível, se apresenta a difusão da 
estrutura, estética e organização baseada em jogos, expressa pelo 
termo gamification, para diversas situações e práticas do cotidiano, 
instituindo uma nova forma de mediação das relações sociais, 
desde a sua inserção na prática esportiva por meio de  aplicativo de 
corridas onde os usuários estão conectados em rede, ganham 
pontos e recompensas por atingir metas;  no ambiente de trabalho 
organizado num espaço virtual, ou em uma atividade como dirigir 
um automóvel de forma mais “ecológica”6 (LIMA, 2015). 

                                                           
6 “Imagine sair para correr pela manhã, fazendo uma atividade física com 
grandes benefícios em relação a sua saúde, ouvindo o som da rua, sentindo 
os odores que a cidade pode lhe oferecer. Então, se animou? Muitos não. 
Diante dessa situação, a Nike, em parceria com a Apple, criou o Nike Plus, 
que é um aparelho que conta os passos que um usuário dá ao andar ou correr. 
Além de contar os passos do corredor, o programa registra recordes, 
compara desempenhos em uma rede social com outros usuários, e, mediante 
“quebra de recordes” e cumprimento de tarefas, premia os usuários com 
medalhas/troféus virtuais, etc. A Nike gamificou a atividade de correr e 
praticar um esporte” (LIMA, 2015, p. 81). 
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Como parte fundamental da vida em sociedade, o processo de 
reprodução organizada de conhecimentos, saberes e práticas num 
viés educacional é campo fértil de debates sobre as contribuições 
dos jogos no processo de ensino-aprendizagem. Aqui também se 
destacam as contribuições dos jogos devido a sua natureza 
espontânea, bem com sua organização com regramentos próprios 
e que conduziria as crianças ao exercício de sua autonomia por 
meio da possibilidade de superação dos desafios existentes, numa 
reorganização do olhar que tem sobre si mesmas, tal como da 
perspectiva que as demais pessoas dirigem a elas (JACQUIN, 1960 
apud BREDA, 2018). Nesse sentido, a  produção e utilização de jogos 
como metodologia de ensino-aprendizagem apresenta alguns 
atributos vantajosos como: o caráter lúdico e potencial de 
engajamento; o protagonismo dos estudantes e a possibilidade de 
um feedback instantâneo (ALVES, 2015). 

O Caráter lúdico explora a dimensão imaginária, da fantasia 
e da diversão. É pela capacidade estética e técnica que os jogos 
permitem o uso do lúdico, como elemento integrante no processo 
de aprendizagem. De maneira distinta dos meios tradicionais, 
durante a construção de jogos, podem-se criar personagens, 
utilizar distintas paisagens, imaginar histórias, trabalhar com 
diferentes perspectivas, dentre inúmeras possibilidades. A fantasia 
e a brincadeira sempre se fizeram presentes na história da 
sociedade. No processo formativo, fora do contexto escolar, esses 
elementos são majoritariamente encontrados no meio do 
entretenimento e por tal, já estão inseridos no imaginário coletivo. 
Quando em contexto dos jogos, a brincadeira e a fantasia 
expressam um natural interesse por parte das crianças, justamente 
por trabalharem o fator inovador que os distingue dos métodos 
tradicionais. Os games enquanto metodologia de ensino-
aprendizagem possibilita que o jogo se torne uma ferramenta na 
qual os pensamentos, emoções e escolhas dos alunos, estejam 
diretamente relacionadas ao processo de aprendizagem, o que o 
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torna dinâmico, atrativo e flexível. (ALVES, 2015; SIGNORI & 
GUIMARÃES, 2016; TOLOMEI, 2017). 

A construção e o funcionamento de um jogo tem como 
princípio o protagonismo do jogador. Nenhum jogo se joga sem 
um indivíduo, ele não ‘’se joga sozinho’’. Os jogos denotam uma 
possibilidade de maior proatividade do aluno em resolver a 
dinâmica proposta ao passo que também permite uma 
flexibilidade maior no processo de aprendizagem. Nesse sentido, 
para além do alvo de todo processo,  o aluno assume outra posição 
no processo de aprendizagem, contínua como co-autor mas 
assume um protagonismo de outra natureza. Têm-se, portanto, 
dois elementos atrativos nesse contexto: A utilização de dinâmicas 
atuais que fogem do modelo tradicional de ensino  e a oferta de 
uma aprendizagem que respeite o ritmo de cada aluno.   

Outro elemento de suma importância é a possibilidade de um 
feedback de outra natureza daquele visto no cotidiano escolar, 
mas que se integra ao mesmo. De maneira conjunta a outros 
métodos de avaliação, os jogos possuem o potencial de gerar 
reações progressivas e/ou imediatas dos jogadores que se 
complementam as demais devolutivas no processo educativo. A 
reação de quem vivencia a atividade tende a ser expressa ao longo 
das conclusões e superação das etapas propostas. Se o propósito da 
aprendizagem foi devidamente concluído ou não e se o mesmo 
carece de aperfeiçoamentos, é uma resposta prontamente 
expressa pelos alunos e jogadores. 

É POSSÍVEL RESSIGNIFICAR AS RELAÇÕES ENTRE RIOS E 
SOCIEDADE POR MEIO DOS JOGOS?  

Tomando como referência o processo de produção do espaço 
na tríade espaço vivido, percebido e concebido, temos nos jogos 
importantes produtos sociais que (re)afirmam representações do 
espaço,  e por conseguinte, dão suporte a experimentação da 
realidade vivida (SCHMID, 2012), bem como ao que dela se 
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pretende fazer a partir das relações assimétricas de poder entre 
distintos grupos sociais. Nesse sentido, é possível pensar em jogos 
que tenham como discussão central a produção social dos rios? Nos 
parece que sim, tendo em vista a ampla experiência de utilização 
dos jogos eletrônicos ou físicos no contexto educacional, 
especialmente na Geografia, campo disciplinar que nos é mais 
próximo. 

As experiências são variadas e possibilitam trabalhar 
temáticas diversas dentro da Geografia e das questões ambientais, 
como apontam a experiência de Matos (2017) com a construção de 
um jogo da memória para trabalhar a diversidade ambiental das 
paisagens brasileiras, tendo como referência as contribuições do 
geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber acerca da classificação do relevo e 
dos domínios morfoclimáticos brasileiros;  a experiência de Vilela 
(2018) ao trabalhar aspectos naturais e socioeconômicos do 
território brasileiro, a partir da construção de um jogo perfil com 
estudantes do Ensino Fundamental; e Breda (2018) ao propor uma 
análise das transformações socioambientais no município de 
Ourinhos a partir de um quebra cabeça organizado a partir de 
fotografias aéreas e imagens de satélite de diferentes épocas, nos 
quais associa as transformações biofísicas nos sistemas ambientais 
com transformações na produção do espaço expressas nas 
mudanças de uso e cobertura da terra. 

Inserido no âmbito da educação ambiental, a produção e 
utilização de games se apresenta como uma metodologia potente 
de reflexão acerca das relações sociedade e natureza. 
Compreender que o objetivo central da educação ambiental é 
superar o ensino pautado no “como fazer’’ para a aprendizagem 
centrada no ''porquê fazer’’ é a questão central (REIGOTA, 2012). 
Tendo potencial de trabalhar diferentes personagens, paisagens e 
narrativas, os jogos se mostram como um importantes metodologia 
de ensino capaz de inserir relações sejam estas políticas, 
econômicas, sociais e culturais, que reforçam a reflexão entre a 



Capítulo 5 

178 
 

humanidade e a natureza, com uma visão de mundo centrada na 
natureza e de forma respeitosa e harmoniosa (BRIERLEY, 2020). 

COMO CONSTRUÍMOS NOSSO JOGO7 ? 

A construção de um game precede uma série de etapas 
necessárias para plena realização de sua proposta. Desde o 
propósito da criação do jogo, até a escolha da dinâmica do mesmo, 
uma série de etapas, com modificações, ajustes e correções 
precisam ser feitas, de forma a adequá-lo aos objetivos, discussões 
e resultados esperados. Do delineamento do propósito, à escolha 
da temática, até a construção dos elementos e conteúdo, o que 
definirá a importância da atividade em termos de aprendizagem 
está relacionado aos diversos momentos do processo de produção 
do jogo, naquilo que mobiliza os estudantes a refletir e mobilizar 
conhecimentos sobre uma questão problema. 

Das inúmeras possibilidades, formatos e técnicas possíveis 
de serem escolhidas para criação de um jogo, foi escolhido 
construir um produto que trouxesse o Rio como sujeito vivo e 
dinâmico. A partir da motivação central, o propósito é causar uma 
reflexão. Construir um processo que leve a uma reflexão, na 
verdade, se traduz na quebra de um paradigma, no 
questionamento das coisas, conceitos e do “modus operandi”. 
Como, então, construir um caminho de reflexão sobre a relação 
entre os rios e a sociedade? A resposta traduz-se em trabalhar com 
as vivências. As vivências representam cenários distintos que se 
interligam a um mesmo objeto. Quando em discussão da relação 
entre rios e sociedade, são inúmeras as visões, sentimentos, 
perspectivas e apreensões que se sobressaem das experiências 
oriundas dos indivíduos que (re)significam os rios continuamente. 

                                                           
7 O Chamado do Rio é o jogo construído coletivamente pelo Projeto de 
extensão Conexões-Rios. Disponível: 
<https://view.genial.ly/61583991db77860dd30e0d86/interactive-content-
conexoes-rios-ufrj-a-jornada-do-rio>  

https://view.genial.ly/61583991db77860dd30e0d86/interactive-content-conexoes-rios-ufrj-a-jornada-do-rio
https://view.genial.ly/61583991db77860dd30e0d86/interactive-content-conexoes-rios-ufrj-a-jornada-do-rio
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Trabalhar, dessa forma, questões das diversas vivências que 
podemos encontrar, nessa relação sociedade e rios dentro de uma 
comunidade local, é confrontar realidades, ideais, percepções e 
pensamentos distintos. A dinâmica pensada, então, para propor 
uma reflexão a partir das diversas vivências, se baseou em expor 
distintas narrativas, centradas num objetivo comum, atender ao 
chamado do Rio. Criou-se um contexto em que o Rio, como agente 
vivo, convocava o jogador a embarcar em uma jornada, a fim de 
‘’salvar’’ o mesmo. 

Definido a temática e o propósito da criação do jogo, parte-se 
para o enredo. O enredo tratou-se do Rio convocando os 
estudantes, por meio de dois personagens criados pelo projeto, 
para ajudar a proteger e salvar os Rios. Para atingir o objetivo final 
do jogo, que é compreender o Rio e suas relações, escutar sua voz 
e atender ao ‘’seu chamado’’, o estudante deveria primeiro passar 
por uma série de desafios. Esses desafios, por sua vez, se 
materializaram num conjunto de narrativas que exploraram as 
diversas vivências relacionadas aos rios. Foram cinco as narrativas 
propostas coletivamente: A vivência dos pequenos produtores 
rurais; dos pescadores locais; da comunidade indígena; de quem 
utiliza o rio como espaço de lazer e a ‘’Narrativa do vilão’’. O 
conteúdo proposto em cada uma delas derivou-se das discussões 
coletivas do próprio grupo de extensão Conexões-rios, das 
experiências individuais dos integrantes, dos Professores 
parceiros que avaliaram no contexto próprio da escola e de 
documentários e livros diversos.  

Para concretizar o enredo e a proposta, foi definido como 
modalidade de jogo a estrutura de um tabuleiro virtual com 
diversos elementos dinâmicos e ‘’mini-jogos’’. Ou seja, o resultado 
da construção tratou-se de um jogo de tabuleiro com jogos dentro 
deste, o passo a passo pode ser visto no fluxograma abaixo (figura 
1). O tabuleiro representa o caminho a ser seguido pelo jogador e 
representa visualmente uma imagem semelhante a um rio (figura 
2). Dentro do tabuleiro, acrescentou-se uma série de elementos 
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interativos para dar dinamicidade ao jogo, entre elementos de 
interação obrigatória e não obrigatórios. Os elementos de 
interação obrigatória, são os que continham as narrativas 
propostas, criadas coletivamente, em que se expunha determinada 
vivência. A cada narrativa, atrelamos um ‘’sub-jogo’’, o qual foi 
denominado ‘’mini-jogo’’.  O conteúdo desse mini jogo esteve 
diretamente ligado à narrativa atrelada ao mesmo. Os ícones de 
interação não obrigatórias, representam consequências, positivas 
ou não, em que o jogador somente interage se parasse exatamente 
na casa respectiva. Propôs-se essas interações para criar uma 
trajetória não linear ao longo do tabuleiro, como visto em diversos 
jogos tradicionais, trazendo dinamicidade ao longo do trajeto. 

Muito bem, você recolheu todo o seu lixo após sua 
visita ao rio. Avance duas casas e continue fazendo o 
seu melhor para ajudar a manter o rio preservado! 
(Exemplo de uma interação não obrigatória presente 
ao longo do tabuleiro). 

Para construção do jogo, utilizaram-se duas plataformas para 
fins distintos: O Genially ©8 e Wordwall ©9. A escolha das 
plataformas tiveram que, obrigatoriamente, atender a três 
requisitos estabelecidos pelo grupo:  

Gratuitas: Todos poderiam jogar, sem a necessidade de taxas 
ou necessariamente a própria aquisição do jogo.  

Acessíveis: Acessíveis no sentido de não necessitar de 
equipamentos avançados ou com exigências técnicas a fim de 
limitar o universo de jogadores. 

Intuitivas:  Deveriam ser intuitivas tanto para os produtores 
do jogo, como também para os alunos jogadores, cujas 
informações e dinâmica deveriam estar prontamente disponíveis e 
de fácil visualização. 

                                                           
8 Disponível em: <https://genial.ly/pt-br/>  
9 Disponível em: <https://wordwall.net/pt>  

https://genial.ly/pt-br/
https://wordwall.net/pt
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O Genially © foi a plataforma utilizada para construção do 
tabuleiro. É uma plataforma virtual que se baseia em ferramentas 
idealizadas na interação visual comunicativa. O site disponibiliza 
diversos elementos para criação de apresentações, infográficos e 
diversos outros formatos que possibilitam a inserção de elementos 
interativos, animados, textos e imagens diversos. Também 
disponibilizam templates de trabalhos anteriores como fonte de 
inspiração. Possui também alguns pontos positivos de seu uso, 
como a possibilidade de armazenagem em nuvem, técnicas 
voltadas para gamificação com programação simples, ferramentas 
de monitoramento das atividades propostas e mecanismos de 
privacidade e restrição de conteúdo. 

O Wordwall ©, tratou-se da segunda plataforma utilizada. Ela 
atende os requisitos anteriores e por meio desta, foi possível a 
criação dos mini-jogos inseridos dentro do tabuleiro. O Wordwall © 
consiste numa plataforma que oferece recursos didáticos, de 
atividades interativas, modelos diversos como questionários, 
palavras-cruzadas e jogos de estilo arcade. Além disso, 
disponibilizam ferramentas de acompanhamento dos resultados, 
restrição de privacidade e edição de conteúdo.  

A última etapa de finalização da construção do jogo, tratou-se 
da definição de um sistema de pontuação. Por se tratar de uma 
atividade que foi aplicada no contexto das olimpíadas do projeto, o 
sistema de pontuação tratou de se uma aritmética simples levando 
em consideração as colocações dos Estudantes em cada mini jogo.  
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Figura 1.  Fluxograma esquemático da criação do jogo.  

Fonte: Elaboração dos autores / Plataforma Miro. 

Figura 2. Tabuleiro do Jogo “O Chamado do Rio”.  

 
Fonte: Elaboração dos autores / Plataforma Geniall 

 

AS NARRATIVAS E SUB-JOGOS NO PROCESSO DE 
RESSIGNIFICAÇÃO DOS RIOS. 

A construção de todas as etapas do jogo, desde do design do 
tabuleiro, dinâmica e mini-jogos, tiveram como objetivo central 
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tratar das relações entre os rios e a sociedade. A exploração do 
aprendizado ‘’lúdico’’ que a gamificação proporciona, agregou uma 
ferramenta única na nossa proposta, o rio como protagonista. 
Dessa forma, podemos compreender os jogos e as narrativas que 
os embasam como importantes resultados das atividades do 
projeto, bem como sua utilização no contexto das Olimpíadas. 

A narrativa do pequeno Agricultor, atrelado ao personagem 
‘’Carlinhos’’, desenvolvida pelo grupo, reforça a importância de 
discutirmos essa relação a partir das diversas perspectivas. 
Carlinhos é um pequeno agricultor familiar da região e em sua fala 
traz importantes conceitos atrelados à visibilidade dos rios. 
Preservação da mata ciliar; Não poluição por dejetos humanos; 
Ideia do Rio como sujeito que possui ‘’movimento’’; Construção de 
uma relação de respeito e cuidado mútuo, são algumas das ideias 
inseridas ao longo de sua fala. E o mais importante, qual é a 
importância de trazer essas ideias atreladas à imagem do pequeno 
agricultor familiar? No cenário construído, é o personagem 
Carlinhos que abastece a comunidade. A ideia de trazer o rio na 
centralidade do seu discurso também é a de perpetuar a vida por 
toda a comunidade no qual ele se insere. Essa é uma das narrativas 
em que o propósito do ‘’Porquê’’ se sobressai diante do “Como’ 
fazer”.  

Olá! Eu sou Carlinhos, um pequeno agricultor da 
região. Vi que você está nessa jornada mágica para 
salvar o nosso rio e isso é muito legal! Eu sou 
agricultor há muitos anos e uso o rio diariamente 
como fonte de água para minha plantação e meus 
animais que vivem comigo! Eu preciso muito do rio 
pois ele me ajuda a sobreviver, manter a minha 
família e produzir alimentos para toda a 
comunidade! Mas eu também cuido dele, não retiro 
as plantas de suas margens, não jogo esgoto nele e 
não altero em nada o seu caminho! Então, eu e ele 
somos parceiros. Lembre-se o rio precisa ser cuidado 
e respeitado assim como qualquer outro ser vivo e 
dessa forma vamos poder continuar a plantar, 
alimentar e perpetuar a vida por toda comunidade, 
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como eu faço há anos! Boa sorte nessa sua jornada! 
(Exemplo da Narrativa do pequeno agricultor local). 

Outro exemplo de narrativa inserida dentro do jogo, é a 
personagem Maria Júlia imaginada como integrante do povo 
indígnea Krenak. O conteúdo que embasou a construção dessa 
narrativa se baseou na série “Krenak, vivos na Natureza Morta’’, 
disponibilizada pelo Canal Futura. Na série, é exposto o dia-a-dia 
do povo Krenak após o rompimento da barragem do Fundão e a 
consequente morte do Rio Doce. Ao longo dos episódios, a 
narrativa é protagonizada pelos integrantes da tribo Krenak e que 
demonstram as alterações ocasionadas pela maior tragédia 
ambiental do Brasil (DIAS et al. 2018) (AGUILERA; ROCHA, 2019). 
A todo momento, considerado como importante subsídio para 
construção dessa narrativa, a série demonstra outras vivências 
relacionadas aos Rios, expressados pelas relações simbólicas e 
espirituais dos Krenak com o Rio Doce.  Dessa maneira, Maria Júlia 
narra o episódio expondo esse lado do Rio como integrante de sua 
Família. Ao longo de sua mensagem, traz também as outras 
consequências práticas no seu dia-a-dia, que refletem também 
perdas de práticas históricas do seu povo.  

Olá, amigos e amigas! Eu sou Maria Júlia 
(Nek - doce) do povo indígena Krenak. Em 2015, 
nosso parente, o Rio Doce (Uatu Nek - na língua 
Krenak), nos disse adeus. Uma avalanche de lama 
contendo produtos tóxicos da mineração foi liberada 
por causa do rompimento da barragem da Samarco, 
localizada em Mariana (MG). Desde então, a lama 
ocupa o leito do rio e suas margens, poluindo suas 
águas e contaminando os animais e plantas. Agora, 
nosso parente, o Uatu Nek, não nos abençoa mais 
nas suas águas, não possibilita aprendermos a 
nadar, não podemos mais nos alimentar de seus 
peixes e dos animais que bebem das suas águas, 
fornecer suas águas para a lavoura e os animais de 
criação, nem utilizar várias das plantas que cresciam 
à beira do rio como remédios. Sofremos uma 
enorme perda!  Por isso, cuidem do Rio de vocês: o 
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Santana e o Guandu. Ajudem o Lamba e o Guandito 
nessa jornada! (Narrativa da Personagem Maria 
Júlia). 

Os mini-jogos, quando atrelados a determinadas 
perspectivas, adquirem outro sentido para além de diversão. O 
conteúdo inserido dentro de cada atividade se posta diretamente 
relacionado às narrativas inseridas anteriormente. Então, para 
além de desafiar o jogador em ter um boa colocação e superar o 
desafio, é também um exercício de reflexão e consequente 
aprendizado. A própria escolha da dinâmica se posta nesse sentido. 
A exemplo da narrativa explicitada anteriormente, a dinâmica 
escolhida foi a de um jogo ‘’Verdadeiro ou Falso’’. O jogador deveria 
dizer se a premissa é ou não verdadeira e conforme o mesmo iria 
acertando, as perguntas apareciam em um ritmo maior e o tempo 
de resposta se encurtava. Sua pontuação era definida a partir de 
quantas questões conseguiu acertar. Dentre as perguntas feitas 
dentro do jogo, estavam atreladas a fala do Carlinhos, como 
exemplo: ‘’Os Rios possuem movimento?''; ‘’É possível manter uma 
relação saudável com os rios?’’; e até perguntas mais desafiadoras 
como; ‘’Os rios ficam sempre cheios?’’ e ‘’O rio é somente água?’’.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de ressignificar a relação entre os Rios e a 
sociedade é um desafio urgente e contínuo e, portanto fomentar, 
práticas pedagógicas formativas que trabalhem nesse sentido é 
fundamental. No presente trabalho, tivemos como objetivo 
introduzir uma discussão que permeia a  ressignificação das 
relações entre rios e sociedade na Educação Básica, no âmbito do 
projeto de extensão Conexões Rios. Como exemplo do jogo “O 
Chamado do Rio”, criado pelo grupo, exploramos teoricamente e 
na experiência prática, o potencial de utilização de games como 
metodologia de formação reflexiva do aluno da Educação Básica.  
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Foi possível observar que esse processo de ressignificação se 
torna possível a partir do amplo debate sobre as distintas formas 
de relação entre rio e sociedade, ao longo da formação do território 
brasileiro, identificados nos períodos associação, apropriação, 
tecnificação e preocupação. A compreensão desses períodos nos 
ajudou a entender como as “heranças” do passado interferem no 
modelo atual de gestão, tornando os rios invisíveis perante a 
sociedade ou, quando visíveis, são percebidos a partir da lógica 
utilitarista e como provedor de recursos. Notou-se que esse 
pensamento se reverbera nas práticas pedagógicas cotidianas, mas 
que as atividades com games desenvolvidas pelo projeto “Conexões 
Rios” podem contribuir para o resgate dos rios enquanto ambientes 
de vivência e socialização.  
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INTRODUÇÃO 

Na educação, é corrente que os profissionais atuantes, 
possuam ideias e opiniões diferentes sobre o que é o ato de educar; 
da maneira que se dá a aprendizagem ou de que forma ocorre o 
processo ensino-aprendizagem. Contradizendo o senso comum, o 
debate relacionado ao ato de aprender não se restringe apenas aos 
dias atuais, porque a mesma permeia o ser humano desde os seus 
primórdios, havendo sempre discussões e sendo passível de 
transformações e mudanças. 

O ato de aprender pode ocorrer em variados lugares e 
situações do cotidiano, como em um diálogo entre amigos ou ao 
longo de uma viagem, pois no decorrer de sua vida, uma pessoa 
acumula e adquire diversos conhecimentos que transpõe o 
processo formal, presente nas escolas e academias. Com isso, 
formam-se várias teorias que buscam metodologias capazes de 
viabilizar que esse processo ocorra dentro da mente humana e se 
torne relevante mediante ao cotidiano do ser humano e das 
problemáticas que ele pode enfrentar ao longo de sua vida, 
fazendo-se presente no processo ensino-aprendizagem. 

http://lattes.cnpq.br/0799088646776333
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A aprendizagem é algo constante no dia-a-dia e ao longo de 
toda a vida de uma pessoa, porém a forma como o conceito de 
ensino-aprendizagem se estabelece no conhecimento formal, 
continua sendo visto como um desafio, pois há uma miríade de 
metodologias e técnicas de ensino, desde as tradicionais até as mais 
inovadoras, possuindo cada uma seus pontos positivos, limitações 
e conteúdos que melhor se adequam. 

É consonante que as aulas de disciplinas pertencentes às 
ciências da natureza atualmente se distanciam da realidade e do 
fazer científico e do que é a Ciência em si. De maneira geral, os 
conteúdos são apresentados de forma imutável, inflexível, sendo 
seus postulados científicos, abordados como verdades únicas, 
absolutas e concebidas já prontas, não havendo nenhuma 
possibilidade de questionamento ao longo de sua existência e 
quando incluímos nesse interim a educação ambiente e a forma 
como o meio ambiente é tratado nas instituições de ensino, essa 
visão se mantem. 

Esse cenário mostra-se desfavorável quando abordamos a 
temática ambiental e sobre rios que, em diversos momentos, são 
tratados apenas restritos aos textos presentes em livros didáticos 
ou matérias de estudo conteúdos alheios à realidade do aluno e do 
que o cerca ou como uma curiosidade a qual se comenta dentro 
momentos oportunos em alguns conteúdos sem espaço para 
aprofundamentos e discussões mais elaboradas, ocorrendo apenas 
em disciplinas que possuem esses temas dentro de sua ementa ou 
grade curricular. 

Segundo Paulo Freire (1996), “Não há ensino sem pesquisa e 
pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram no corpo do 
outro”, logo pesquisar é uma forma de realizar o processo de 
ensino-aprendizagem, pois o ato de realizar uma pesquisa, em 
todas as suas etapas, por si só é uma aprendizagem, assim como o 
fazer científico também o é. Logo, a escola pode, e deve, ser 
formadora de cidadãos cientificamente críticos e um ambiente 
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estimulador de iniciação científica local de pesquisas, como sugere 
o Ensino por Pesquisa, elaborado por Cachapuz et. al., em 2002, 
para o Ministério da Educação de Portugal. 

Logo, o presente capítulo visa esboçar maneiras como o 
Ensino por Pesquisa pode ser aplicado dentro da temática 
ambiental como uma ferramenta promotora de aprendizagem com 
uma visão científica capaz de promover de forma holística a 
educação e a consciência ambiental de uma forma clara, objetiva e 
diferenciada, quando comparada ao ensino tradicional, 
proporcionando uma maior integração e entrelaçamento com a 
mesma, a partir de metodologias aplicáveis em diferentes níveis de 
ensino. 

ENSINO POR PESQUISA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Em uma perspectiva tradicional, o ensino de ciências da 
natureza, concentra-se na aprendizagem de conceitos e processos 
da ciência, acreditando que posteriormente o educandos  consigam 
utilizar os conceitos que foram aprendidos em contextos 
acadêmicos para responder situações– problema presentes no seu 
cotidiano ou, até mesmo, como possíveis pontos de partida para 
elaboração de  atitudes, contudo apenas do ponto de vista do 
cognitivo, quanto maior a quantidade de conceitos que o aluno 
souber, mais  positivas suas atitudes serão em  face à ciência. 
Contudo, essa sobrevalorização dos conteúdos relacionados a 
ciências considerados como fins de ensino e não enquanto meios 
instrucionais para, a partir deles, geram uma epistemologia 
egoísta, que tem o pensamento voltado em quase sua totalidade 
para os problemas do e no seu interior (CACHAPUZ, et. al., 2002) 

Desde o início da escola, é necessário combinar habilidades 
de ensino baseadas na pesquisa, pois desempenham um papel na 
construção do conhecimento do aluno, tornando-o crítico, criativo, 
inovador e exploratório, podendo se engajar em diversos 
aprendizados, conteúdos e temas que possuam importância do 
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ponto de vista da sociedade. Melhorando assim o aprendizado, pois 
o ambiente da sala de aula se torna mais dinâmico e os alunos 
ficam mais propensos a participar das atividades propostas 
(FERNANDES, 2011).  

No processo de ensino, os professores devem considerar que 
o conhecimento dos alunos está em processo de construção e 
devem mobilizar os alunos, utilizando métodos adequados e 
preparar os estudantes para a exploração contínua do 
conhecimento (KRÜGER, 2013).  

Nessa perspectiva, encontra-se o Ensino por Pesquisa (EPP), 
elaborado por Antônio Cachapuz, João Praia e Manuela Jorge em 
2002, que baseia-se no uso da pesquisas e dos seus aspectos, como 
forma inovadora e atrativa para o ensino de ciências da natureza, 
fazendo uso da pesquisa científica como metodologia de ensino. 

Ele baseia-se no movimento CTSA (CTSA – Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente) que tem como principais 
premissas a ciência e a tecnologia como sendo parte integrante da 
cultura ocidental contemporânea, a percepção de que o 
desenvolvimento científico e tecnológico são um processo social, e 
sofrem influência de diversos fatores, tornar a aprendizagem de 
ciências mais significativa e relevante e a formação de cidadãos 
aptos a tomarem decisões acerca das problemáticas científicas e 
tecnológicas contemporâneas. (ZIMAN, 1980; RIBEIRO et. al., 
2015). 

Logo, o EPP parte da premissa de ensino por contexto onde 
visa-se construção de conceitos, competências, atitudes e valores, 
contribuir para o desenvolvimento pessoal e social de todos os 
jovens, diferenciar-se das demais propostas de ensino de ciências 
por meio de atividades de investigação e pesquisa, Formação 
científica crítica e a (re)construção de conhecimentos socialmente 
relevantes, educação voltada para a formação de cidadãos 
cientificamente cultos (CACHAPUZ et. al., 2002). Contudo, ser 
cientificamente culto acarreta também valores, atitudes e novas 
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competências, que sejam capazes de auxiliar a formulação e 
debater, de forma responsável, um ponto de vista pessoal 
relacionado problemáticas voltadas para uma índole 
científico/tecnológica, reflexões mais informados, com 
implicações pessoais e/ou sociais, em relação ao mérito de 
determinadas matérias e situações, fazer-se presente no processo 
democrático de tomada de decisões, ter uma compreensão melhor 
sobre o uso de idéias da Ciência/Tecnologia em situações 
ambientais, sociais e econômicas específicas. (CACHAPUZ, et. al. 
2004) 

O EPP  toma para si  uma  postura  onde  a  ciência  é  
construção  social  e que  para que se faça presente em sala de aula 
faz-se necessário situar o aluno em contextos sociais de construção 
de conhecimento que sejam próximos aos vividos por um cientista. 
Desta maneira, é imprescindível  que   os   estudantes  sejam 
motivados  a pesquisar,  convertendo informações em saberes e 
fazendo uso na compreensão de uma determinada situação (POZO; 
CRESPO, 2009; DA SILVA et. al.,2014) 

Segundo Cachapuz et. al, (2002): 

Na perspectiva de um Ensino Por Pesquisa não é  
demais afirmar que ela  tem de  contribuir para 
ajudar  o aluno a familiarizar-se com  as 
características do trabalho  científico porém, 
rompendo definitivamente  com ideias 
isomórficas, estreitamente ligadas  à sua conotação 
mais  comum e muito  em voga nos  anos 60 e  70 - 
Ensino  Por Descoberta 

Essa afirmação reforça a ideia da proximidade que o Ensino 
por Pesquisa realizada entre a sala de aula e o fazer científico, 
dentro de um contexto social e atual. 

Existem três momentos dentro do EPP (Figura 1) que compõe 
a sua estrutura; os quais, apesar da sequência, podem acontecer 
um ao longo do outro, se articulando em ciclos de ensino-
aprendizagem: i) a problematização; ii) as metodologias de 
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trabalho; e a iii) avaliação terminal. (FIGUEIREDO; 
BETTENCOURT, 2009; RIBEIRO et. al., 2015).  

Figura 1. Momentos existentes na Perspectiva em Ensino por 
Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CACHAPUZ, A. F., PRAIA, J .e  JORGE, M., 2002. 

A problematização é formada por três pólos, sendo eles o 
currículo intencional, saberes acadêmicos, pessoais e sociais dos 
alunos e situações problema no âmbito do CTSA. Esses pólos 
formam um triângulo de tensões, onde as situações podem se 
aproximar e se afastar de cada um dos polos. Nisso, devem haver 
discussões que serão o ponto de partida para a elaboração das 
questões-problema, as quais Cachapuz et. al. (2002) diz: 
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É a resultante do equacionamento, pelo professor e 
seus alunos, dos três  pólos referidos, que propicia 
que se destaque uma ou algumas questões-
problema para  posterior desenvolvimento do  
processo de ensino/aprendizagem. Também aqui o 
professor tem um papel  fundamental, ajudando os 
alunos  a formularem boas questões,  em particular 
as geradoras de  ação, conduzindo a um percurso  
de trabalho mais ou menos longo, mais  ou menos 
complexo, mais ou menos diretamente apoiado 
pelo professor, na procura  de respostas  possíveis 

Logo, as questões-problemas são o ponto principal da 
metodologia de EPP que será aplicada.  As metodologias de 
trabalho de EPP são norteados pelo planejamento das pesquisas e 
as ações, busca por respostas para questões-problema e o 
equilíbrio dinâmico: agir e pensar, sendo que existe uma 
alternância de momentos onde, hora ela é centrada no professor, 
quando ocorre a seleção dos  conteúdos a tratar e das atividades a 
realizar, na condução do diálogo e na determinação do sentido da  
comunicação na sala  de aula; e hora centrada no aluno, quando ele 
reorganiza os seus saberes, elabora conhecimentos e outros  
construtos e realiza a tomada de consciência desses saberes e 
construtos (CACHAPUZ et. al., 2002; RIBEIRO et. al., 2015). A 
avaliação terminal da aprendizagem e do ensino, dentro do 
contexto de EPP tem por objetivo inicial avaliar se houve respostas 
para as questões-problema e se elas são adequadas ou não, em 
seguida refletir sobre os diferentes caminhos percorridos para sua 
obtenção. Com isso, ela possui duas vertentes sendo uma 
relacionada aos produtos, que são as mudanças ocorridas com 
função das aprendizagens realizadas; e outra relacionada aos 
processos, que é desenvolvimento do percurso de  ensino 
aprendizagem (como  se ultrapassaram  dificuldades e o que será 
necessário alterar), lendo  como referência essencial as finalidades 
educacionais  definidas (CACHAPUZ et. al., 2002; ABREU MARTINS 
e MISKINIS SALGADO, 2018). 
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Com isso o EPP busca vertentes importantes para um salto 
qualitativo no ensino de ciências, sendo elas a necessidade de 
introduzir a inter e a transdisciplinaridade, a relevância na 
abordagem de situações problema do cotidiano, a relevância do 
pluralismo metodológico a nível das estratégias de trabalho e uma 
importância central a avaliação educativa. (CACHAPUZ et. al., 
2002; RIBEIRO et. al., 2015). 

Mediante a isso, em sua obra, Cachapuz et. al. (2002) propõe: 

Uma educação científica que já não é só em ciência 
mas também ‘através’ da ciência e ‘sobre’ ciência, 
promotora  de culturas científicas, mais 
humanizada, mas também mais perto do Homem 
de amanhã, num mundo tecnológico avançado, 
porém que queremos alfabetizado cientificamente. 

Esse desafio proposto traduz a visão futura pretendida pelo 
Ensino por Pesquisa, uma metodologia onde a ciência se torna 
mais próxima e viva no cotidiano dos estudantes e ao longo de suas 
vidas. 

PRÁTICA DO ENSINO POR PESQUISA: APLICAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO AMBIENTAL 

É comum que as técnicas e trabalhos que fazem uso do EPP 
estarem relacionados com a iniciação científica, haja vista que 
ambas visam o fazer científico como um de seus objetivos. 
Contudo, o EPP atribui um contexto de aprendizagem e um olhar 
pedagógico à iniciação científica, permitindo que ela se faça 
presente na sala de aula e se atrele aos conteúdos das disciplinas. 
Ao relacionarmos esse pensamento ao meio ambiente, faz-se 
necessário observar, qual realidade ambiental nos cerca e as 
possibilidades de possíveis projetos que possam ser aplicados para 
que assim possamos construir de forma adequada o primeiro 
momento do EPP. 
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Ao trabalhar essa metodologia, faz-se necessário ter um 
projeto claro e bem estabelecido para que a aprendizagem se dê de 
forma satisfatória para o estudante e que as respostas obtidas para 
as questões-problema consigam ser objetos de análise claros e 
objetivos. Para que isso ocorra, o trabalho a ser desenvolvido deve 
partir de uma ideia que consiga satisfazer os momentos do EPP e 
desenvolva de forma eficaz a temática ambiental e os rios. 

O ponto de partida para a elaboração de um projeto que tem 
como metodologia o EPP é o tema. É importante que ele consiga 
alinhar o conteúdo trabalhado em sala de aula com a perspectiva 
ambiental de uma forma que possibilite construir questões-
problema que norteiam o projeto dentro da ideia central que 
consigam servir como base para a construção dos produtos finais, 
além de abranger a realidade do alunos, sempre levando em 
consideração o contexto ambiental que os cerca, mostrando-se 
relevante para o seu cotidiano e para sua formação. 

Existem diversas temáticas que são possíveis de serem 
trabalhadas dentro do Ensino por Pesquisa, como, por exemplo, 
Alterações Climáticas, Alteração de pH (Água e Solos), Lixo, 
Biologia Urbana, Biomas, Conservação, Desenvolvimento 
Sustentável, Etnobiologia, Ictiologia, Impactos Ambientais, 
Interações Ecológicas, Poluição (Ar, Água, Solos, Radiação, etc), 
Reciclagem, Tratamento de Água e Esgotos, Uso de Recursos 
Hídricos (Urbano, Rural, Comunidades Tradicionais, etc), Uso 
Sustentável de Rios e Corpos d’água. 

Em seguida é importante pensar no produto o qual será 
obtido com a aplicação do projeto. Ele deve ser pensado para que 
se obtenham as respostas das questões-problema e permita que a 
avaliação terminal da aprendizagem e do ensino (Momento 3) 
propicie uma análise dessas respostas e se elas corresponderam às 
questões-problema ou não; se houve uma aprendizagem 
satisfatória; se o processo atendeu as expectativas; se os 
conhecimentos, valores, atitudes e capacidades desenvolvidos 
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foram alcançados e se os produtos se mostraram adequados a 
proposta do trabalho. 

Dentre as possibilidades de possíveis produtos, pode-se citar: 
a elaboração de documentários, cartilhas, canais em plataformas 
de streaming e redes sociais, blogs, livros, artigos científicos, 
podcasts, oficinas, apresentações orais, palestras, minisséries, 
eventos para divulgação como feiras ou colóquios, encenações, 
debates, ações sociais e mesas redondas. É possível que, ao longo 
do desenvolvimento da metodologia, surjam ideias de novos 
produtos a partir da observação dos resultados e dados que forem 
obtidos, destarte eles devem ser analisados em conjunto com o 
professor para averiguar a sua viabilidade e como eles poderão 
contribuir para a solução das questões-problema. 

Os objetivos do projeto são pontos que também merecem 
atenção. Quando se fala em objetivos, entende-se como os 
conteúdos a serem trabalhados no desenvolvimento do processo, 
os valores e atitudes a serem desenvolvidos e as etapas para a 
construção do produto. Eles devem ser pensados de forma multi e 
interdisciplinar, pois uma pesquisa é fomentada por diversas áreas 
do conhecimento para que possa ser realizada e o EEP não é 
diferente. Destarte, mostra-se relevante a participação de uma 
equipe multidisciplinar para a elaboração do projeto, com 
educadores de áreas diferentes e afins para que cada um possa 
contribuir com a sua visão. 

A metodologia de um projeto que tem o EPP como base tem a 
sua estrutura pensada em etapas de desenvolvimento que 
culminem no produto final. Logo, a equipe que irá desenvolvê-lo 
precisa ter uma base teórica consistente sobre o tema, apesar meio 
ambiente ser um tema multi e interdisciplinar, algumas áreas do 
conhecimento possuem um enfoque maior nesse tema do que 
outras, o expõe a necessidade da construção de uma base teórica 
por parte de profissionais de áreas que o tema não é tão recorrente. 
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Outro ponto a ser abordado dentro da metodologia são os 
professores e alunos que farão parte do projeto. Existem trabalhos 
podem apresentar limitações, que inviabilizam algumas ações, por 
exemplo, se o mesmo baseia-se em uma ida a campo, o local 
escolhido pode não comportar de forma segura o quantitativo de 
pessoas que se deslocarão até lá, comprometendo a segurança ou 
se a ideia consiste na realização de uma palestra para 
conscientização ambiental ou divulgar os resultados de uma 
pesquisa, a quantidade de pessoas apresentando pode 
comprometer a mesma, a propagação dos resultados e sua 
exposição. A afinidade com o tipo de trabalho proposto também 
deve ser levado em consideração, pois quando inserida em algo o 
qual não há interesse, as ações desenvolvidas por essa pessoa 
podem comprometer o trabalho.  

A elaboração de um calendário com datas e prazos para 
realização das ações permite que os alunos e professores consigam 
se orientar e programar a realização das ações e etapas que sejam 
necessárias para o desenvolvimento do projeto, como reuniões 
para orientação, idas a campo, levantamentos bibliográficos e 
estudos sobre os conteúdos que serão aplicados e análise dos dados 
obtidos. Isso também auxilia para que o projeto não se estenda 
além do necessário, comprometendo o ano letivo e também a 
avaliação dos produtos.  

Após concluir da elaboração do projeto inicial é importante 
que ele seja apreciado pelos professores que irão participar, pois, 
como já dito anteriormente, a visão de uma equipe multidisciplinar 
permite uma complexidade maior em uma abordagem sobre o 
meio ambiente e os rios. Essa discussão gerará um conflito de 
ideias que auxiliará na definição das etapas do projeto, o que 
acarretará na observação de possíveis erros e problemas que 
passaram despercebidos, na inclusão de novas ideias ou uma 
reestruturação do projeto e também definir detalhes de como as 
áreas do conhecimento irão estruturar seus conteúdos 
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interdisciplinarmente, dentro da ideia de trabalho que irá se 
propor aos alunos. 

A apresentação aos alunos de um projeto baseado em EPP, 
após ele ser revisado e estruturado pelos professores, pode ser feita 
de diversas formas, tanto em sala de aula, que é a forma mais 
comum, quanto na forma de edital, expostos em um ambiente 
onde há circulação de estudantes. Em ambos os casos deverão ser 
fornecidas informações que sejam pertinentes e especificações 
sobre o trabalho como: os temas que envolvem o meio ambiente, 
metodologia, produtos finais, cronograma, professores que irão 
participar, entre outros. 

No início e durante os trabalhos é importante que os 
professores responsáveis realizem reuniões com os grupos de 
estudantes que estão participando do projeto para a realização de 
orientações. Com isso, pretende-se não somente auxiliar os 
estudantes para alcançarem os objetivos e elaborarem o produto 
final, mas gerar momentos de discussão e construção de 
conhecimento com em conjunto com os professores criando assim 
um momento de ensino-aprendizagem. 

Durante essas reuniões devem ser abordadas instruções 
sobre ida ao campo, como o uso de equipamentos de proteção 
individual, caso se façam necessários; como devem se portar 
mediante algumas situações, por exemplo, ao entrevistar 
populações ribeirinhas qual a maneira e forma de abordar 
determinados assuntos para não desrespeitar a sua cultura; os 
materiais e provisões necessários para a realização da pesquisa e 
os dados coletados de forma adequada.  

A elaboração da metodologia de pesquisa, também deve ser 
abordada nessas reuniões. Devem ser discutidas quais etapas serão 
realizadas para que o grupo consiga desenvolver o produto final 
consiga responder de maneira satisfatória as questões-problema e 
os instrumentais que precisam ser desenvolvidos para tal. O 
levantamento bibliográfico a ser realizado pelo grupo deve ser 
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outro ponto abordado, pois os alunos podem utilizar fontes que não 
possuem embasamento científico para fomentar seu trabalho, logo 
o papel do professor é auxiliar nessa filtragem, explicando como 
ela deve ser feita e os mecanismos para realizá-la. Definir as 
funções e prazos para os estudantes também carece de abordagem 
e discussão nessas reuniões, pois permitirá uma organização e 
otimização das etapas da pesquisa, evitando prolongamentos ou 
adiamentos desnecessários que podem comprometer o 
desenvolvimento do produto e do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Cachapuz et. al. (2002): 

Atividades de avaliação com caráter formativo, 
permitindo usar de fato a informação recolhida 
pelo professor para regular o processo de 
ensino/aprendizagem implicando, portanto 
decisões e ações, ou seja, ponderar o que fazer na 
próxima etapa para ultrapassar dificuldades. É 
previsível que quanto mais os alunos forem 
envolvidos neste processo avaliativo, ganhando 
uma dimensão formadora, melhor assumirão as 
novas tarefas a realizar e mais efetiva será a 
aprendizagem. 

Logo, a avaliação dentro do EPP ocorre não apenas com os 
produtos finais, mas também nos processos que foram 
desenvolvidos para que os mesmos fossem obtidos. O 
envolvimento dos alunos com o projeto proposto, as ações que 
desempenham para alcançar os objetivos traçados e o produto 
final, e a forma como as fazem são objetos de análise dentro desse 
contexto avaliativo, pois, em todos esses momentos, o ensino-
aprendizagem esteve presente havendo a participação e interação 
entre os estudantes e deles com os professores para o 
desenvolvimento dos trabalhos o que consolida a construção do 
conhecimento. 

Como exemplo de aplicação de EPP com utilizando meio 
ambiente e rios como tema gerador temos os trabalhos Lopes e 
Lopes Júnior (2018;2019), utilizaram a etnofarmacologia como 
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tema gerador de uma forma interdisciplinar entre Biologia e 
Química, e em outro trabalho os mesmos autores realizaram um 
levantamento etnozoológico de indivíduos do filo Chordata, sendo 
ambos organizado em duas etapas. 

O uso da etnobiologia no Ensino por Pesquisa é uma 
associação promove um diálogo de saberes entre escola-sociedade 
e sociedade-educando, utilizando o conhecimento tradicional 
inter-relacionando-o com o conhecimento científico, gerando 
assim nos educandos uma construção de conhecimento crítica e 
participativa (LOPES; LOPES JÚNIOR, 2019). 

Na primeira etapa, os autores levaram alunos do ensino 
médio da rede pública do estado de Rondônia na comunidade 
ribeirinha de Porto Rolim de Moura do Guaporé, onde fizeram o 
levantamento etnofarmacológico das plantas medicinais utilizadas 
naquela comunidade entrevistando os moradores e o 
levantamento etnozoológico, onde buscaram verificar quais 
animais pertencentes ao Filo Chordata eram avistados naquela 
região. 

Para levantar esses dados foram elaborados, em conjunto 
com os alunos, questionários semiestruturados, sendo que, para o 
levantamento etnozoológico, foi elaborada também uma lista com 
fotos de animais com seus nomes, com a finalidade auxiliar no 
reconhecimento. Em seguida os dados obtidos foram analisados e 
computados pelos educandos, com auxílio dos professores.  

Na segunda etapa, realizou-se a divulgação dos resultados 
obtidos em eventos internos e externos, havendo apresentação oral 
dos trabalhos pelos alunos e elaboração onde resumos simples e 
expandidos, em simpósios como o I Simpósio de Ciências 
Ambientais – UNIR e X Seminário Temático da Rede Internacional 
CASLA-CEPIAL – UNIR, e também a construção de oficinas, 
aplicadas na própria escola através de um projeto interno nomeado 
Feira do Conhecimento. 
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Foram recolhidos os relatos dos estudantes que participaram 
do projeto, com suas visões e opiniões sobre os trabalhos que 
desenvolveram e como eles contribuíram para sua formação. Isso 
permite uma prática reflexiva por parte dos educadores para que 
eles consigam avaliar de forma qualitativa e quantitativa o impacto 
que o EPP teve na no ensino-aprendizagem dos estudantes a sua 
influência, o que viabiliza uma melhoria do projeto para uma 
aplicação futura. 

Observa-se que, nesses trabalhos, os alunos desenvolveram 
as etapas para elaboração e execução de uma pesquisa científica in 
loco, como elaboração de uma metodologia, construção de 
instrumentos para coleta de dados, planejamento e levantamento 
bibliográfico para estudarem, tendo a participação do professor, 
no papel de orientador ao longo desses momentos. Note-se aqui o 
primeiro momento (problematização) e segundo momento do EPP, 
onde há a interação professor-aluno entorno do conteúdo a ser 
trabalhado e o segundo momento (metodologia de trabalho) onde 
a elaboração em conjuntos dos instrumentais de pesquisa e suas 
aplicações, ambas realizadas por educador e educando em 
conjunto. 

Podemos observar o terceiro momento do EPP (Avaliação 
terminal da aprendizagem e do ensino) na segunda etapa, pois ao 
apresentarem os trabalhos em eventos e elaboração de oficinas é 
possível observar o resultado final do trabalho, possibilitando a 
avaliação do processo e se respostas para as questões-problema 
foram satisfatórias, a partir da fala proferida pelos estudantes e da 
maneira como interagem com os ouvintes. 

Mediante a isso nota-se como Ensino por Pesquisa, nessa 
metodologia citada, atrelou-se a iniciação científica tendo o meio 
ambiente como tema central, permitindo que os educandos 
tenham contato com uma realidade diferente da que eles estavam 
habituados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Ensino por Pesquisa é um metodologia que visa aproximar 
o estudante do fazer científico, logo aplicá-la com a temática 
ambiental e de rios o acercará dessa realidade fazendo uso de toda 
a estrutura típica do método científico para a obtenção de 
respostas.  

Ele permite que o desenvolvimento do projeto crie um 
estreitamento entre os atores envolvidos e o conhecimento a ser 
adquirido, ao ser levado ao contexto ambiental, ele insere o 
educando na realidade do meio ambiente que o cerca, despertando 
um senso crítico e investigativo a partir das questões-problema que 
foram formuladas, o que viabiliza a alfabetização científica e a 
consciência ambiental. 

Sendo que o trabalho culmina em um produto final, onde é 
possível ver a materialização das respostas obtidas para as 
questões-problema levantadas, permitindo uma reflexão sobre se 
as mesmas atenderam às expectativas ou se há a necessidade de 
reformular ou repensar as ações a serem desempenhadas. Sendo a 
avaliação feita não somente do produto final, mas de todo o 
processo de construção do mesmo, inclusive desse momento de 
reflexão, que permite avaliar os alunos e a prática docente. 

Isso parte da construção de um trabalho onde os professores 
responsáveis precisam desenvolver ações didáticas inovadoras, 
consolidando sua autonomia e permitindo uma interação com os 
estudantes que gera um ambiente de construção de conhecimento 
fazendo uso de orientações, discussões, debates, pensamento 
crítico e realização de ações. 

O EPP conecta o fazer pedagógico de sala de aula com o fazer 
científico a partir do uso de uma metodologia que aproxima o 
professor e o aluno dos seus objetos de aprendizagem, permitindo 
o aprofundamento e a abstração dos mesmos, logo inserir o meio 
ambiente e os rios como tema gerador viabiliza a inserção desses 
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atores nesse contexto de maneira ativa e transformadora, 
aproximando-os da realidade que os cerca e de suas vidas. 
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INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica (BH) é uma área de captação da água de 
precipitação da chuva que converge os escoamentos para um único 
ponto de saída denominado exutório, formada por várias “veias” 
tributárias de condução constituídas pela superfície do solo como 
uma rede de drenagem dos cursos d’água denominados de rios, que
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 bifurcam até chegar ao leito único no ponto de saída. Cada região 
hidrográfica é formada por uma ou por um agrupamento de bacias 
ou sub-bacias com características ambientais, sociais e 
econômicas similares. (MPPR,2018). 

A Lei Nº 9433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, estabelece, como um de seus 
fundamentos, a bacia hidrográfica como unidade territorial para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Tendo em vista que a bacia hidrográfica é definida como 
uma unidade de planejamento territorial e também permite a 
avaliação de variáveis hidrológicas. A bacia hidrográfica do Rio 
Machado, maior bacia do estado de Rondônia e inserida na região 
Amazônica (DIAS, 2015) apresenta uma área de 75.838,32 km² e 
perímetro de 6.044,04 km e está dividido em 13 sub-bacias 
(RONDÔNIA, 2018).  

A BH do Rio Machado possui a maior extensão territorial do 
estado cortando de norte a sul, compreende 34 municípios 
rondonienses integral ou parcialmente. Origina-se pela 
confluência dos rios Barão de Melgaço ou Comemoração e Pimenta 
Bueno ou Apediá, nas proximidades da cidade de Pimenta Bueno, 
estando suas nascentes localizadas no município de Vilhena 
(KUNZLER; BARBOSA, 2010). 

Pelo Decreto nº 19.058 de 31 de julho de 2014 foi instituído o 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Alto e Médio Machado- CBH-
AMMA-RO. A área de atuação do Comitê conforme a Resolução n. 
7, de 11 de junho de 2014, perfaz 39.466,18km², constituído pelas 
sub-bacias hidrográficas do Alto Rio Machado, Rio Urupá, Rio 
Muqui, Rio Rolim de Moura, Baixo Rio Pimenta Bueno, Alto Rio 
Pimenta Bueno e Rio Comemoração. Na área de atuação do Comitê 
inclui áreas dos municípios de: Jaru, Mirante da Serra, Nova União, 
Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Ji-Paraná, Nova Brasilândia 
d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Parecis, 
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Chupinguaia, Ministro Andreaza, Cacoal, Espigão D' Oeste, 
Pimenta Bueno e Vilhena; e área total dos municípios de: 
Teixeirópolis, Urupá, Alvorada d’Oeste, Presidente Médici, 
Castanheiras, Rolim de Moura, São Felipe d’Oeste e Primavera de 
Rondônia (RONDÔNIA, 2014). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é traçar o perfil 
sócio econômico e socioambiental dos municípios que abrangem a 
Bacia Hidrográfica do Rio Alto e Médio Machado, a partir de dados 
disponibilizados pelo IBGE – Cidades10, possibilitando a 
estruturação do Relatório de Análise Estatística (RAE) e aplicação 
do Indicador de Sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-
Resposta (PEIR), visto que, a bacia por sua extensão é de grande 
importância para o estado de Rondônia. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do Relatório de Análise Estatística 
(RAE) foi realizado levantamento teórico, construção de tabelas e 
gráficos a partir dos índices socioeconômicos disponíveis no IBGE 
cidades. Dados dos municípios pertencentes ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Alto e Médio Machado, foram manipulados no 
software Excel, através da estatística descritiva (MEDINA, 2016). 

A partir dos indicadores selecionados, como Educação, 
Trabalho, Saúde e População, foi possível montar a tabela de 
Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) que permite organizar e 
agrupar de maneira lógica os fatores que incidem sobre o meio 
ambiente, os efeitos que as ações humanas produzem nos 
ecossistemas e recursos naturais, o impacto que isto gera a 
natureza e à saúde humana, assim como as intervenções da 
sociedade e do Poder Público (GEO BRASIL, 2007). 

 

                                                           
10 Acesso em: https://cidades.ibge.gov.br/ 
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Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Machado apresenta uma 
área de 75.838,32 km² e perímetro de 6.044,04 km e está dividido 
em 13 sub-bacias Rio Preto, Baixo Rio Machado, Médio Rio 
Machado, Alto Rio Machado, Rio Machadinho, Alto Rio Jaru, Baixo 
Rio Jaru, Rio Urupá, Rio Muqui, Rio Rolim de Moura, Baixo Rio 
Pimenta Bueno, Alto Rio Pimenta Bueno, Rio Comemoração que 
variam de 2,8 a 11,4 mil km² (RONDÔNIA, 2018). A BH do rio 
Machado possui a maior extensão territorial do estado cortando de 
norte a sul, compreende 34 municípios rondonienses integral ou 
parcialmente. 

A BH se origina pela confluência dos rios Barão de Melgaço 
ou Comemoração e Pimenta Bueno ou Apediá, nas proximidades 
da cidade de Pimenta Bueno, estando suas nascentes localizadas no 
município de Vilhena (KUNZLER; BARBOSA, 2010), destacando-se 
ainda que a principal rodovia que cruza o estado, a BR-364, está 
predominantemente localizada nesta bacia (Dias, 2015) 
desembocando no rio Madeira (VICTÓRIA et al., 2005) norte do 
estado (FERNANDES; GUIMARÃES, 2003). 

O clima da região é caracterizado por temperaturas que 
variam entre 19 e 33 ºC e precipitação anual em torno de 2500 mm 
(KRUSCHE et al., 2005), sendo o regime pluviométrico 
caracterizado por uma estação seca (final de maio a setembro) e 
uma chuvosa (outubro a abril) (FERNANDES; GUIMARÃES, 2003). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Machado é rica em recursos e 
extensão. De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH) sua capacidade é maior que a necessidade demanda pelos 
seus habitantes. Entretanto ela já enfrenta problemas devido seus 
diversos usos, e isso reflete diretamente do comportamento da 
bacia, tanto na diminuição da quantidade das águas nos rios e 
igarapés, quanto na vazão das águas superficiais e subterrâneas 
devido a aceleração do escoamento do fluxo de águas precipitadas.  
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Isso se deve pelo fato de que houve ao longo do tempo 
alterações progressivas do solo devido ao desmatamento e a 
urbanização. Já se percebe também alteração no processo 
sistêmico do ciclo hidrológico, na variação do clima e dos períodos 
de seca e chuva (RONDÔNIA, 2018). 

Os números indicam expressivas retiradas de água para 
abastecimento urbano, animal, irrigação, indústria, mineração e 
também para piscicultura, sendo a BH do Rio Machado a segunda 
mais exigida do Estado de Rondônia devido à predominância dos 
tipos de uso, especialmente à montante da referida bacia. 

Modelo de estudo: Pressão – Estado – Impacto – Resposta (PEIR) 

O Modelo PEIR desenvolvido pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para 
aplicação de estudos sobre indicadores ambientais é utilizado 
internacionalmente por instituições que acompanham e 
monitoram as condições ambientais por intermédio de análise 
(SILVA, 2012).  

O PEIR é uma ferramenta de construção de indicadores que 
proporciona uma aplicabilidade de enquadramento conforme a 
realidade. Ou seja, dependendo do objetivo em que o PEIR será 
utilizado é possível que haja uma classificação específica e o 
posicionamento dos indicadores nas dimensões de Pressão, 
Estado, Impacto e Resposta (SILVA, 2012). 

Silva (2012) acrescenta que: 

O PEIR é caracterizado, também, por ser um 
programa de comunicação que tem como objetivo 
sensibilizar sobre questões ambientais, 
proporcionando opções para ações, através das 
quais é possível, dentre outras atribuições, fazer 
análise de medidas corretivas, adotar novos rumos 
no enfrentamento dos problemas ambientais assim 
como identificar competências e níveis de 
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responsabilidade dos agentes sociais 
comprometidos. Nesse ponto de vista, insere-se a 
problemática ambiental urbana gerada pelos 
resíduos sólidos, em que a busca constante por um 
novo paradigma para a correta gestão vislumbra-se 
como um dos maiores desafios do começo desse 
novo milênio, tendo em vista que as soluções até 
então encontradas e colocadas em prática, ainda 
não são capazes de se mostrarem como forma 
única e universalmente aceita (SILVA, 2012, p.81). 

 

De acordo com Kristensen (2004) as atividades humanas, 
imprescindível para que o homem atenda suas necessidades, 
exerce PRESSÃO sobre o meio ambiente. Essa Pressão advinda da 
produção e consumo ocorre pelo uso indiscriminado dos recursos 
ambientais, da modificação no solo e no espaço e uso de produtos 
poluentes como agrotóxicos; descarte indevido de resíduos sólidos 
como lixo, efluentes, além de todo tipo de poluição (KRISTENSEN, 
2004). 

Diante dos indicadores de pressão, o ESTADO do ambiente é 
atingido, ou seja, no que diz respeito à qualidade das instâncias do 
meio ambiente que sofrem pressão. Por exemplo: o ar, a água, a 
floresta, entre outros. São mudanças de cunho químico, físico e 
biológico, também, alterações no estado químico, físico e biológico 
do ambiente geram IMPACTOS ambientais, econômicos e sociais. 
No mesmo tempo em que se tem expectativa de uma RESPOSTA 
por parte da sociedade e do Estado que modifique os resultados 
negativos dos impactos (KRISTENSEN, 2004, p. 3). 

Diante do exposto e corroborando com a análise pretendida 
por esta pesquisa pode se observar no Quadro 1 a classificação de 
indicadores socioeconômicos disposto nas dimensões do Modelo 
Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), utilizados para o 
Relatório de Análise Estatística - RAE: 
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Quadro 1.  Organização do PEIR para os indicadores aplicados a 
análise da Bacia Hidrográfica Rio Alto e Médio Machado 

 
Fonte: Organizado pelos autores com dados do IBGE – Cidades. 

 
O IBGE-Cidades, disponibiliza um importante banco de 

dados, que pode se converter um importante instrumento de 
gestão, analisados a partir de indicadores que possam levar a 
compreensão do processo de ocupação de um território fluvial. A 
opção de quais indicadores a serem aplicados na presente 
pesquisa, foi motivada pela linha de análise escolhida, 
considerando que todo dado precisa de rigor também em como são 
analisados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir das análises dos indicadores disponível no banco de 
dados do IBGE Cidades pode-se organizar para os municípios da 
bacia hidrográfica do Rio Alto e Médio Machado gráficos que 
interpretem como está ocorrendo as Pressões sobre o meio, bem 
como o Estado e Impacto da sociedade e do ambiente e como o 
poder público e sociedade reage. 

A bacia hidrográfica do Rio Alto e Médio Machado segundo o 
Decreto 19.058/ 2014 perfaz uma área (Área da Unidade Territorial) 
de 39.466,18Km2, a bacia tem uma população total de 458.264 
habitantes, com uma população urbana de 355.663, o que dá uma 
taxa de urbanização de 78% na parte da bacia correspondente ao 
Médio Rio Machado e ainda, uma população total de 117.387 
habitantes, com uma população urbana de 102.509 habitantes, o 
que dá uma taxa de urbanização de 87 % correspondente ao Alto 
Rio Machado (RONDÔNIA, 2018). 

Considerando que nessa bacia hidrográfica está o principal 
eixo rodoviário do Estado de Rondônia que é a BR-364, que é uma 
das principais conexões da região Norte com as outras Regiões do 
país, percebe-se uma predominância da população urbana que, 
por conseguinte demanda um volume considerável de 
abastecimento de água e considerável volume de dispensa de 
esgoto, o que exige mais dos recursos hídricos da bacia. Insta 
constar outras conexões importantes como as BR-399 e BR-429, os 
aeroportos de Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná 
(RONDÔNIA, 2018).  

No ensejo, em uma visão macro da população da Bacia 
Hidrográfica à montante do Rio Ji-Paraná e, diante das 
informações extraídas do IBGE-Cidades, identificou-se uma 
população de 709.558 habitantes (registros do último censo de 
2010), com uma média populacional de 23.652 por município 
pertencente à montante da BH. Com uma estimativa de 741.091 
para o ano de 2018 segundo o IBGE-Cidades, com uma média de 
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24.703 por município da mesma parte da BH. Sendo um 
crescimento estimativo da população da bacia na ordem de 4,44 %, 
com uma densidade demográfica média de 9,76 hab./Km2. 

Comparando os dados temos que a população da Bacia 
Hidrográfica em destaque representa 45,41 % da população do 
Estado de Rondônia (IBGE - censo 2010) e 42,17 % da estimativa 
populacional para o Estado. Destaca-se ainda, o fato da BH- do Rio 
Alto e Médio Machado (AMMA) ter em média uma densidade 
demográfica na ordem de 3,18 hab/Km2 a mais que a densidade 
demográfica do Estado (IBGE, 2018). 

Com essas informações fica ratificado que na dimensão de 
pressão os indicadores de crescimento populacional e área 
territorial são expressivos e de fato exercem forte pressão sobre a 
BH do Rio Alto e Médio Machado (Gráfico 1), considerando que 
quando maior o índice populacional maior é a pressão de uso e 
ocupação do solo tanto no perímetro urbano quanto rural, 
desencadeando possíveis impactos.  

Gráfico 1.  População estimada ano 2018 e censo ano 2010 para os 
municípios da Bacia Hidrográfica Rio Alto e Médio Machado 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE-Cidades. 
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Diante dos dados expostos no Gráfico 1 é possível constatar 
que as maiores concentrações populacionais estão situadas nas 
cidades de Ji-Paraná, Vilhena e Cacoal respectivamente. Entre 
outras Bacias do Estado de Rondônia essa se destaca como a 
segunda maior concentração populacional, a primeira está na BH 
do Rio Madeira que tem como afluente o Rio Machado. Visto que, 
a Bacia do Rio Madeira a maior do Estado, pode-se constatar que a 
BH do Machado é a segunda maior em número de habitantes, 
especialmente na parcela da bacia correspondente ao Alto e Médio 
Rio Machado. Isso se deve porque além dos municípios que 
pertencem a BH em destaque, existem outros municípios que não 
estão totalmente inseridos, ou seja, somente parte deles pertence a 
BH do Machado, mas influenciam ou sofrem influência da mesma. 

Outra observação importante do gráfico 1, é que em alguns 
municípios do Estado de Rondônia a população estimada apresenta 
números menores que o do censo 2010. Isso está previsto de 
acontecer por conta da migração da população de municípios mais 
afastados da BR – 364 para municípios mais próximos do principal 
eixo de acesso que é a BR – 364. 

Quando analisamos o número de população para os 
municípios ao comparar com suas respectivas áreas territorial 
nota-se uma aversão conforme o Gráfico 2. 

Gráfico  2.  Área de unidade territorial ano 2017 dos municípios da 
Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

Fonte: organizado pelo autor com dados do IBGE-Cidades. 
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 Apontando que Ji-Paraná, apresenta maior densidade 
demográfica, seguido de Cacoal que conta com aproximadamente 
4.000.000 km² sendo o terceiro maior número populacional, já o 
município de Vilhena que apresenta maior área de unidade 
territorial consta como segundo em maior número de população, 
pode inferir quanto a essa discrepância a partir da localidade 
territorial, evidenciando que os municípios mais centralizados no 
estado se destacam quando comparado a localidades ao extremo, 
exemplo de Vilhena, município fronteiriço, esse cenário pode ser 
entendido de acordo Barbieri e Santos (2012). 

Ressaltando que os investimentos são forças motrizes para 
geração de empregos e ampliação da população regional, que 
motiva a locomoção de pessoas de outras regiões, que são efeitos 
resultantes nas mudanças demográficas, e crescimento 
populacional, os investimentos nessas regiões geram mudanças no 
padrão de desenvolvimento regional, impõem aos planejadores o 
desafio de atender a população crescente com serviços e 
infraestrutura. Partindo dessa visão, pode-se notar com base nos 
dados do Gráfico 3 esse cenário de investimento e desenvolvimento 
da população corroboram com os números de salário médio dos 
trabalhos formais, evidenciando que nesses municípios de maior 
população os trabalhos formais estão crescendo, e o rendimento 
mensal ultrapassam 2 salários médio mensal. Já nos municípios 
com menor número populacional e área territorial observa-se que 
o salário médio mensal não passa de 1,5. Essa margem, de acordo 
com o IBGE, classifica a maioria da população ocupada como 
Classe Média baixa ou Classe D. 

Para essa Classe D, existe por diversos motivos, uma 
dificuldade em alcançar as condições que permitam uma 
acessibilidade maior na esfera socioeconômica. Em que a ausência 
de políticas públicas voltada ao desenvolvimento oportuniza a 
atitude da população contra os princípios de sustentabilidade, 
exercendo pressão sobre o meio ambiente e os recursos naturais. 
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Gráfico  3.  Demonstração do salário médio mensal dos trabalhos 
formais ano 2016 nos municípios da Bacia do Rio Alto e Médio 

Machado. 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE-Cidades. 

É notório o crescimento populacional e econômico de tais 
municípios, mas quando se direciona múltiplos olhares ao 
denominado desenvolvimento, não apenas a economia deve ser 
explorada como assunto de interesse, pois o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é apresentado em 
três dimensões: educação, longevidade e renda, partindo desse 
princípio ao analisar o Gráfico 4 pode-se observar que os alguns 
municípios mesmo não tendo destaque em área territorial 
apresenta bons resultados ao IDHM, como Pimenta Bueno, Rolim 
de Moura e Castanheira esse, mesmo com baixo número 
populacional, ainda sim com IDHM representativo. Já os 
municípios antes citados como destaque no crescimento 
populacional e econômico, corroboram com seus respectivos 
IDHM elevados.  
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Gráfico  4. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) ano 2010 da Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

 
Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE-Cidades. 

De acordo com Faria (2013) o desenvolvimento econômico é 
definido pela qualidade de vida de seus habitantes, não se pode 
examinar apenas o crescimento da produção de bens, há que se 
levarem em conta os chamados “indicadores sociais” como 
educação, saúde, etc. Como reflexo do IDHM, a educação é 
importante indicador de desenvolvimento, e pode ser 
demonstrado ao se avaliar o número de estabelecimento escolar 
disponível para a população (Gráfico 5). 

Nota-se a educação básica, ou seja, o ensino fundamental 
apresenta em sua totalidade maior número de escolas quando 
comparado ao ensino médio, que indicador pode ser observado 
diante do exposto? Qual interesse do poder público em ampliar o 
número de escolas para ensino médio? Ou, não há interesse da 
população em dar continuidade no ensino, sobretudo o médio? 
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Gráfico  5.  Número de escolas de ensino fundamental e médio 
ano 2017 dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Alto e 

Médio Machado 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE - Cidades. 

O ensino fundamental, está sob responsabilidade do governo 
local, gestão municipal, que segundo o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) determina que, a partir de 1998, 60% desses 
recursos devem ir para o ensino fundamental, esse Fundo foi 
criado apenas para o ensino fundamental regular, não permitindo 
o uso desses recursos para os ensinos infantil e médio, e nem para 
o ensino fundamental de jovens e adultos. A proposta de Emenda 
Constitucional para a criação do Fundo de Manutenção do Ensino 
Básico – FUNDEB inclui estes outros níveis de ensino.  

No qual a União passou a definir um custo mínimo por aluno 
e, no caso de estados e municípios não possuírem recursos 
suficientes, a União fica responsável por completá-los. Assim, os 
municípios passaram a ser os mais interessados em ter o maior 
número de alunos, com isso maior número de escolas 
fundamentais, pois os recursos são passados de acordo com o 
número de alunos efetivamente matriculados, podendo ser 
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confirmado quanto ao número de matrículas nos ensinos 
fundamental e médio de acordo com Gráfico 6, o ensino 
fundamental em destaque. 

 

Gráfico  6. Número de matrículas escolar no ensino fundamental 
e médio ano 2017 para a Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE-Cidades. 

Os indicadores sociais, especialmente os relacionados com 
educação, como a taxa de alfabetização ou a quantidade média de 
anos na escola, que permitem examinar as condições de 
qualificação e, portanto, de oportunidade no mercado de trabalho 
da população (GREMAUD et al., 2004). Dado os indicadores de 
Pressão analisados é relevante destacar que para cada pressão 
exercida no meio resulta na condição de algo relacionado direta ou 
indiretamente ao indicador de pressão que estabelece um estado e 
um impacto, onde esse último determina as modificações causadas 
pela pressão. Sendo assim, diretamente proporcional ao 
Crescimento Populacional e a área territorial estão os indicadores 
de Urbanização de Vias Públicas. 

Urbanização é o processo pelo qual a quantidade de 
indivíduos para a população urbana aumenta em relação à 
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população do campo. Para melhor análise do Gráfico 6, vale 
ressaltar sobre o que diz (RODRIGUES, 2015):  

O meio ambiente urbano, por sua vez, envolve um 
sistema de objetos que evoluem no tempo e no 
espaço, como políticas de gerenciamento, 
consumos, usos e funcionamento de sistemas 
materiais (naturais, artificiais ou técnicos) e noções 
de um espaço que é resultado do processo 
histórico-territorial, que advém tanto das maneiras 
de produzir (fabricar, tornar consumível) como de 
consumir (utilizar, transformar, degradar) as 
“coisas” (os recursos naturais, mas também 
técnicos, sociais, jurídicos e culturais) 
(PRODRIGUES, 2015, p. 22).    

Diante do Gráfico 7, demonstra o percentual de Urbanização 
de vias públicas perceptível que os municípios do eixo da Rodovia 
Federal (BR-364) recebem mais investimentos, comparado aos 
demais municípios fora do eixo BR-364, apresentando esses 
municípios, maior nível de urbanização, com destaque aos que 
estão paralelos estrada Federal e que também perceberam um 
aumento populacional expressivo. São os Municípios de Cacoal, 
Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Ministro Andreazza, Ouro Preto 
do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Teixeiropólis e 
Vilhena. 

Para tanto, com o progresso da sociedade e a tendência do 
êxodo rural esse fenômeno se repete nas grandes cidades, 
inclusive pela falta de investimento nas cidades mais distantes e 
menores. 
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Gráfico 7.  Urbanização de Vias Públicas de Municípios 
Pertencentes à Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE-Cidades. 

A Lei n. 10.251/2001, denominada de Estatuto da Cidade, fixa 
diretrizes gerais da política urbana em seu Artigo 2º, dentre as 
quais destacamos: 1) a garantia do direito a cidades sustentáveis, o 
que inclui o direito ao saneamento ambiental; 2) o planejamento 
das cidades de modo a evitar e corrigir distorções do crescimento 
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 3) a 
ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a poluição e 
degradação ambiental; 4) a proteção, preservação e recuperação 
do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 5) e, finalmente, 
como forma de participação da sociedade, da audiência do Poder 
Público municipal e da população interessada nos processos de 
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou 
construído, o conforto ou a segurança da população. 
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Na vertente do Estatuto da Cidade, no âmbito da garantia do 
direito a cidades sustentáveis, o que inclui o direito ao saneamento 
ambiental.  

Gráfico 8. Esgotamento Sanitário Adequado de Municípios 
Pertencentes à Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE - Cidades. 

No artigo 1°, linha b da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 
que estabelece diretrizes para saneamento básico versa que 
“esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela 
disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as 
ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água 
de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente”. Esta alinha 
foi inserida pela Medida Provisória n° 844, de 2018. 

Nesse sentido o Gráfico 8 apresenta uma realidade precária 
para a Bacia do Machado. O índice do indicador de impacto 
utilizado na presente análise foi o Esgotamento Sanitário 
Adequado, o qual nos possibilitou identificar que os municípios 
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pouco investiram em saneamento. A maioria tem índices 
baixíssimos e os mais elevados são pouco representativos. 

A BH do Rio Alto e Médio Machado já sofre os impactos da 
falta de saneamento oriundo da pressão do crescimento 
populacional na qualidade da água de seus corpos hídricos. Os 
efluentes dispensados, sem nenhum tratamento prévio, pela área 
Urbana da Bacia, pelas indústrias e pequenos comércios 
contaminam as águas superficiais e subterrâneas. Isso inviabiliza 
o consumo humano nas águas de poços e onera o tratamento do 
abastecimento de água, aumentando o valor da conta de 
fornecimento de água. 

Na escala de detalhe e/ou local, os problemas principais 
envolvem o saneamento, em especial nas áreas urbanas (MMA, 
2006).  A questão fundiária, os conflitos em relação aos usos 
preponderantes da água (irrigação, consumo humano, etc.) e o uso 
indiscriminado da água subterrânea são discriminados como 
principais formas de utilização e, por conseguinte, são potenciais 
problemas de uso dos recursos da BH.  

A região vem sofrendo, ainda que abaixo da grande 
abundância de água existente na bacia, pressões devido à ação do 
homem. Porém, as pressões acontecem em uma velocidade cada 
vez maior em um ecossistema sensível e vulnerável (MMA, 2006). 

Os referidos problemas têm mais a ver com a qualidade da 
água do que objetivamente com a quantidade. Isso por enquanto, 
considerando o que disserta o PERH/RO (2018, p. 353), a 
quantidade de água é maior que a demanda. Ou seja, não existe 
déficit hídrico nessa relação.  

Em todas as UHGs a disponibilidade hídrica é 
significativamente superior às demandas para os 
diferentes setores, não sendo identificadas áreas 
críticas quanto ao atendimento às demandas. De 
acordo com a classificação da ANA (2005), para a 
relação entre a vazão retirada (demanda) e a vazão 
afluente (disponibilidade) <5% a situação é 
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considerada excelente e entre 5 a 10% é 
considerada confortável. Portanto, com base nesse 
critério, todas as UHGs apresentam, pelo menos, 
situação confortável em relação ao balanço hídrico 
superficial. 

Entretanto, é importante destacar que problemas locais de 
(des) abastecimento dentro das UHGs podem existir e deverão ser 
abordados no âmbito dos Planos de Bacias Hidrográficas 
(PERH/RO, 2018, p. 353). 

A qualidade da água é um desafio para uma região 
hidrográfica com problemas de esgotamento sanitário. O 
abastecimento é mais oneroso e mesmo com investimentos para 
tratamento sempre haverá contaminação nos corpos d’água da 
bacia devido à falta de saneamento.  

Quando as pressões das atividades humanas conseguem 
alterar a qualidade da água a ponto de ser necessário aplicar à água 
potável tratamentos cada vez mais avançados e mais onerosos, [...], 
fica comprometida a utilização [...] destes recursos (OCDE, 2002, p. 
71). 

Insta constar que a falta de esgotamento sanitário adequado 
majora a concentração de resíduos.  Em relação aos resíduos a 
OCDE (2002) disserta que: Produzidos em todos os estágios das 
atividades humanas, sua composição e seu volume variam em 
função das práticas de consumo e dos métodos de produção. As 
principais preocupações estão voltadas para as repercussões que 
podem ter sobre a saúde humana (OCDE, 2002, p. 59). 

O Relatório do Desenvolvimento Humano do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) relata que a água 
potável e o saneamento constituem alguns dos motores mais 
poderosos do desenvolvimento humano, pois proporcionam 
diversos benefícios socioeconômicos e melhoram a saúde (PNUD, 
2006, p. 4). 
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Nesse mesmo relatório é citado o exemplo de países de 
primeiro mundo, que hoje são desenvolvidos, mas que passaram 
por diversos problemas por falta de água potável. PNUD (2006) diz 
que há pouco mais de cem anos, Londres, Nova Iorque e Paris eram 
focos de doenças infecto-contagiosas, com a saúde pública minada 
pela diarreia, a disenteria e a febre tifoide (PNUD, 2006, p. 4). As 
taxas de mortalidade infantil naquele tempo se compara a da 
África. 

Após os investimentos no saneamento uma nova realidade 
surgiu. A água potável promoveu o progresso humano nesses 
países. A nova infra-estrutura destruiu o vínculo entre água 
contaminada e doenças infecto-contagiosas (PNUD, 2006, p. 5). 

Diante da realidade dos países que avançaram nas questões 
de qualidade da água, no investimento em saneamento e 
disponibilidade de água potável é notória a relação da qualidade da 
água com diversos problemas de saúde. É notório também que toda 
iniciativa, seja de instituições privadas ou públicas, seja 
governamental ou da sociedade civil, voltada para proteção e 
conservação dos Recursos Hídricos e investimentos em 
saneamento e disponibilidade de água potável, proporciona 
desenvolvimento humano, bem-estar, dignidade de vida, saúde e 
oportunidades.  

O Gráfico 9 apresenta os números de internações por diarreia 
ocorridos nos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio 
(Alto e Médio) Machado. Esses números são reflexos do gargalo 
ainda enfrentado pela falta de saneamento básico nesses 
municípios. A população ainda sofre com a falta de água de 
qualidade, apesar da vasta quantidade de recursos hídricos na 
bacia os resíduos dos múltiplos usos nessa bacia ainda sobrepõe a 
capacidade de recuperação desses corpos hídricos. 
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Gráfico 9.  Internações por diarréia de Municípios Pertencentes à 
Bacia do Rio Alto e Médio Machado. 

Fonte: organizado pelos autores com dados do IBGE - Cidades. 

 Em sua maioria, a água em que a população tem acesso não 
é tratada ou ainda não tem o tratamento adequado. Nesse sentido, 
a relação entre os índices dos Gráficos 8 e 9 apresentam um desafio 
para o desenvolvimento humano da população da bacia do Rio 
Machado. 

CONCLUSÃO  

O modelo PEIR utilizado para identificação de indicadores 
proporciona uma análise razoavelmente eficaz ao permitir, em 
suas dimensões (Pressão – Estado – Impacto – Resposta), as 
distribuições de indicadores identificados para cada realidade, seja 
ela social, ambiental, econômica, política, espacial entre outras. 

 Considerando todos os indicadores apresentados é possível 
refletir qual o panorama da Bacia Hidrográfica do Alto e Médio Rio 
Machado e dos municípios que estão parcialmente ou totalmente 
inseridos nessa grande bacia do estado de Rondônia. 

A Bacia Hidrográfica do Alto e Médio Rio Machado é rica em 
recursos e extensão. De acordo com o PERH (2018) sua capacidade 
é maior que a necessidade demanda pelos seus habitantes. 
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Entretanto ela já enfrenta problemas devido seus diversos usos e 
ocupação do solo, e isso reflete diretamente do comportamento da 
bacia, tanto na diminuição da vazão  das águas nos rios e igarapés, 
quanto na qualidade desses corpos hídricos, fator agravado 
especialmente pela ausência de saneamento básico urbano e rural. 

O Coordenador da SEDAM expressou: “Política de 
saneamento básico reduziria cerca de 40% as doenças causadas por 
águas contaminadas, um dos maiores gargalos do meio urbano, 
juntamente com a inadequada coleta e disposição do lixo” 
(SEDAM/RO, 2017). 

É fato que a população da Bacia do Rio Machado sofre com a 
morosidade ou até mesmo a ausência do Estado. Isso é uma 
realidade de todo Estado Brasileiro, quanto mais na esfera local. A 
falta de Políticas Públicas em defesa do meio ambiente é um 
problema de grande escala que aos poucos leva à exaustão dos 
recursos naturais e entre estes os recursos hídricos. 

Insta salientar o quanto a proteção e preservação do meio 
ambiente é significativa para a sustentabilidade. Como boas 
práticas na utilização dos recursos hídricos e conservação das 
Bacias, rios e nascentes, partindo de uma postura ética de respeito 
à diversidade do fluxo da natureza (SACHS, 2002, p. 35). 

Nessa expressão é possível encarar como proposta de 
soluções para redução e/ou mitigação de impactos as iniciativas 
pessoas. Uma postura ética como boas práticas na relação 
sociedade e meio ambiente permitirá resultados que podem 
sobrepor as expectativas e minimizar a dependência de Políticas 
Públicas que acabam não sendo prioridade nas gestões. 

Noutro ponto, com uma boa promoção de educação 
ambiental, convencer que o desenvolvimento não está relacionado 
à destruição, desmatamento. Que é possível protagonizar 
desenvolvimento sustentável e perceber que a preservação das 
florestas, das Reservas Ambientais, Terras Indígenas e o 
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reflorestamento de áreas degradadas são favoráveis para a 
população e todo tipo de atividade econômica. 

Sachs (2002) afirma que o “uso produtivo não necessariamente 
precisa prejudicar o meio ambiente ou destruir a diversidade, se 
tivermos consciência de que todas as nossas atividades econômicas estão 
solidamente fincadas no ambiente natural” (SACHS, 2002, p. 32). 

No ensejo, considerando a realidade do Estado de Rondônia 
e em particular, a realidade da BH do Alto e Médio Rio Machado 
que é objeto desta pesquisa, outra boa proposta de solução é o 
conhecimento e o respeito aos povos tradicionais que ocupam o 
ambiente desde os primórdios dos tempos. As comunidades 
Quilombolas, Indígenas e de Ribeirinhos são a expressão da 
“exploração” do meio ambiente sem destruí-lo. É importante 
aprender com eles e proteger as Terras que eles ocupam, pois, 
assim é possível proteger todo o ecossistema da bacia e garantir a 
harmonia do ciclo hidrológico. 

Nessa vertente Sachs (2002) destaca: Nosso problema não é 
retroceder aos modos ancestrais de vida, mas transformar o 
conhecimento dos povos dos ecossistemas, decodificando e 
recodificando pelas etnociências (SACHS, 2002, p. 30). 

São grandes os desafios para a Região Hidrográfica do Rio 
Machado, pois ela tem passado por grandes transformações. Um 
desenvolvimento que se dá de maneira aleatória apresenta 
limitações e é um gargalo para a efetiva implementação de políticas 
públicas (MMA, 2006). A sustentabilidade dessas políticas tem se 
apresentado fraca. Tal fragilidade tem bases tanto nas 
idiossincrasias das diferentes esferas de governo, quanto nas 
dificuldades naturais da administração pública (MMA, 2006, p. 19). 
A administração não consegue estar à frente do processo de 
ocupação, que segue mais rápido do que sua capacidade de 
planejamento e Governança (MMA,2006). 

O termo governança incide na capacidade de ação do 
Governo, sob o crivo da legislação vigente, de tratar questões 
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sociais, ambientais e econômicas, ou seja, a forma com que os 
recursos econômicos, sociais e ambientais são gerenciados pelo 
Estado na busca do desenvolvimento (KANAANE; FIEL FILHO; 
FERREIRA, 2010, p. 47). 

Diante de todo exposto resta aos usuários desses recursos 
hídricos uma conscientização quanto ao uso dos recursos da bacia, 
de maneira  inesgotável. Políticas Públicas, educação ambiental e 
iniciativas sustentáveis podem ser propostas efetivas de solução 
para mitigação dos problemas causados pelo uso dos recursos 
hídricos desta importante Bacia Hidrográfica do Estado de 
Rondônia. Esses são os possíveis indicadores apresentados como 
Resposta (Dimensão do PEIR) de Intervenções da sociedade e 
Poder Público para todos os indicadores de Pressão, Estado e 
Impacto dessa Bacia. 
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CAPÍTULO 8 
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INTRODUÇÃO       

O Rio Mamoré, está inserido em um sistema ecológico mais 
amplo contemplando territórios internacionais, denominado de 
Bacia Amazônica Boliviana, subdivido em sete bacias são elas: 
Mamoré, Madre de Dios, Beni, Orthon, Itenez-Guaporé, Parapeti-
Izozog e Abunã. Sendo que o Rio Mamoré em jurisdição Boliviana 
é considerado afluente principal do Rio Madeira, pois sua 
confluência com Rio Beni forma o Rio Madeira, e ainda em 
território boliviano o Rio Mamoré é considerado um dos Rios mais 
importantes da Bacia Hidrográfica Amazônica Boliviana, as 
nascentes do Rio Mamoré são chamadas de Rio Ichilo e Grande. 

http://lattes.cnpq.br/6369391054626318
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O Rio Mamoré vai penetrar em território brasileiro na 
localidade de Vila Surpresa, seu curso tem a extensão de 2.200 km 
e sua bacia de drenagem cobre uma área de aproximadamente 
525.000 km, chamada de Bacia Hidrográfica do Mamoré (Fig. 1), 
onde contempla os municípios de Guajará-mirim e uma porção de 
Nova Mamoré, região essa com maiores percentuais de terras 
indígenas, áreas de conservação e proteção ambiental. Grande 
reserva de água superficial devido, resguardar nascentes que são 
de suma importância para o abastecimento pública para outros 
municípios (ANDRADE, 2008). 

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré. 

Fonte: IBGE, 2015; ICMBIO, 2020 e SEDAM, 2000. 
 

O Rio principal é o Mamoré, separa Guayaramerim (Bolívia) 
de Guajará-mirim (Brasil) município este do estado de Rondônia 
que tem sua maior extensão territorial inserido na bacia 
hidrográfica e sua maior porção encontra-se preservada, porém a 
região apresenta vários conflitos pelo uso do território devido a 
predominância de seis terras indígenas, e sete áreas de proteção 
ambiental, o surgimento de grileiros, posseiros e o avanço da 
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agropecuária na Bacia Hidrográfica. sendo o Rio Mamoré a 
principal fronteira hídrica que separa o Estado de Rondônia e a 
República Boliviana. Ocupa extensa área dentro de Rondônia e, 
juntamente com a bacia do Guaporé, forma uma rede hidroviária 
de grande importância para o estado, que utiliza a hidrovia como 
seu principal meio de transporte e comunicação. 

Para a identificação dos territórios fluviais existentes dentro 
da Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré, utilizou o método de Bardin 
1977 que tem como base uma análise de conteúdo, qualitativa, para 
verificação das fontes de informação, que passa por três 
procedimentos ordenados, são eles: organização, codificação, 
categorização que serão descritas a seguir: 

Para a organização do conteúdo é necessário uma pré-
analise, que consiste na reunião de todas as informações e dados 
secundários, e a escolha referentes às dimensões socioeconômicas 
e políticas institucionais da área de estudo, bem como os 
municípios que compõem área de estudo, áreas de conservação, 
terras indígenas e a urbanização. Para a seleção dos documentos 
fez uma leitura flutuante para os primeiras contatos com as 
informações e depois a escolha dos documentos que ajudaram a 
forma o corpo da pesquisa, os documentos escolhidos foram: teses, 
dissertações pela plataforma periódico CAPES e os planos de 
manejo disponibilizados nos sites dos órgãos ambientais. 

Em seguida a codificação foi para identificar as categorias de 
análise baseado em palavras chaves dentro das teses, dissertações 
e planos de manejo florestal, com as seguintes palavras: unidades 
de conservação, terra indígena, recursos hídricos e Rio Mamoré. 
Para a quantificação das unidades de conservação e terras 
indígenas que existem na área de estudo. 

No último procedimento que é a categorização do conteúdo 
foi possível organizar as unidades de conservação encontradas na 
área de estudo em um quadro no qual foi classificada por tipo, 
nome da unidade de conservação, município e área de 
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abrangência, o mesmo foi feito com as terras indígenas, 
delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré, a existência de 
comitê de bacias hidrográficas. Foi utilizado tecnologia da 
informação geográfica para produção do mapa e localização dos 
territórios fluviais, bem como dados vetoriais para espacialização 
da informação. 

TERRITORIALIDADES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

MAMORÉ 

A Bacia Hidrográfica do Rio Mamoré engloba elevado 
percentual de áreas de unidade de conservação são elas: a reserva 
biológica do Rio Ouro Preto, Traçadal, Serra da Cutia, reserva 
extrativista Rio Ouro Preto, Reserva do Pacaás Novos, Barreira das 
Antas, Rio Cautário, Parque Estadual de Guajará-Mirim e Parque 
Nacional Pacaás Novos, totalizando 10 unidades de conservação 
(RONDÔNIA, 2003). É importante destacar que essas áreas de 
proteção ambiental em sua totalidade contemplam as seguintes 
sub-bacias: a do Rio Laje, Rio Ouro Preto, Rio Pacaás Novos, Rio 
Novo e Rio Sotério, conforme mostra a figura de 02 a seguir. 

Devido à existência de diversas territorialidades na área de 
estudo foi necessário organizar as informações pelo tipo de 
unidade de conservação, nome da área de proteção ambiental e os 
municípios que estão inseridos na área de estudo, vale ressaltar 
que as unidades de conservação estão em partes ou integralmente 
dentro da bacia do Mamoré. Conforme mostra o quadro 01 abaixo: 
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Figura 2. Unidades de Conservação e Terras Indígenas. 

       Fonte: IBGE, 2015; ICMBIO, 2020 e SEDAM, 2000. 

Quadro 1. Identificação das Unidades de Conservação. 

 
Fonte: SEDAM e ICMBIO, 2020. 
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Além das unidades de conservação serem responsável pela 
manutenção dos ecossistemas, se faz necessário levantar qual a sua 
importância dentro de um determinado território, pois no caso das 
unidades na porção oeste do estado de Rondônia elas formam 
fronteiras naturais entre os países, dessa maneira vamos 
identificar suas principais territorialidades da Bacia Hidrográfica 
do Mamoré.  

Quadro 2.  Identificação das Terras Indígenas. 

 
Fonte: Funai, 2020. 

Soma as unidades de conservação na área de estudo foram 
identificadas 8 terras indígenas, em sua maioria no município de 
Guajará-mirim e Nova Mamoré, são elas: Igarapé Ribeirão, Laje, 
Igarapé Lage, Pacaás Novos, Guaporé, Rio Negro Ocaia, Guaporé, 
Rio Negro Ocaia, Sagarana e Uru-Eu-Wau-Wa. Seus povos em sua 
maioria são Pakaanovas ou Oro Wari. A terra indígena Uru-Eu-
Wau-Wa, tem 20% do seu território inserido na bacia, sua relação 
com os recursos hídricos é muito importante, pois armazena várias 
nascentes que formaram as principais bacias hidrográficas do 
Estado de Rondônia.  Existência do problema da TI igarapé Lage, 
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aonde o igarapé Lage é o limite da bacia do Mamoré, sendo este 
território alvo do desmatamento no entorno de suas terras.  

COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

De acordo com as informações levantadas, a Bacia 
Hidrográfica do Rio Mamoré é um reservatório natural de água 
superficial, que também serve de linha divisória ou fronteira. 
Encontra-se com um percentual elevado de áreas protegidas e 
terras indígenas, porém esses territórios naturais encontram-se 
em conflitos devido ao aumento do desmatamento e ocupação ao 
redor, pois essas áreas estão próximas a áreas urbanas e da rede de 
escoamento como por exemplos as estradas. Como esses 
elementos têm ligação direta com os recursos hídricos, é de se 
pensar em uma gestão compartilhada das águas, através da 
implementação de comitês estaduais fronteiriços, já que a medida 
que avança o desmatamento, mais escasso os recursos hídricos 
ficam, em vista que na porção oeste do estado de Rondônia os Rios 
Madeira, Mamoré e Guaporé servem de fronteiras entres os 
territórios Brasileiros e Bolivianos. 

Os comitês estaduais instalados no estado de Rondônia foram 
definidos e criado pela Lei Complementar 255 de 2002, quando é 
instituída a legislação dos recursos hídricos estadual. Porém 
somente no ano de 2014, após manifestação de interesse a 
implantação dos decretos que criaram as primeiras 5 (cinco) 
unidades de gestão por meio do Comitês de Bacia Hidrográfica 
(Fig. 3). 
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Figura. 3 Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Rondônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Portal Progestão /ANA 2019. 

Os comitês foram criados, porque as bacias hidrográficas 
apresentavam conflitos pelo uso dos recursos hídricos e disputas 
territoriais.  Dessa maneira, na bacia do Rio Guaporé, como mostra 
a figura 03, foram criados dois comitês sendo eles denominados de 
Rio São Miguel - Vale do Guaporé e Rio Branco/Colorado. Na bacia 
do Rio Jamari tem apenas um comitê com nome do próprio Rio e 
por último na bacia do Rio Machado apresenta dois grupos como 
nomes de Rio Jaru-Baixo Machado e Alto e Médio Machado. A 
seguir o quadro 01, abaixo foi organizado para mostrar quais os 
decretos de criação do comitê e sua abrangência no estado de 
Rondônia.  
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Quadro 3. Decretos de criação dos comitês de bacia e sua 
abrangência  

Decreto de 
Criação 

Área de 
atuação 

Municípios 

10.057, de 31 de 
julho de 2014, 
Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos 
Rios São Miguel - 
Vale do Guaporé 
- CBH-
RSMVG/RO 

Sub-bacias 
hidrográficas 
do Rio São 
Miguel, Rio 
Cautarinho, Rio 
São Domingos e 
Rio Cautário. 

Parte de São Miguel do 
Guaporé, São Francisco do 
Guaporé e Guajará-Mirim e 
área total dos municípios 
de Costa Marques e 
Seringueiras 

19.058, de 31 de 
julho de 2014, 
Comitê de Bacia 
Hidrográfica do 
Rio Alto e Médio 
Machado - CBH-
AMMA/RO 

Rio Urupá, Rio 
Muqui, Rio 
Rolim de 
Moura, baixo 
rio Pimenta 
Bueno, Alto Rio 
Pimenta Bueno 
e rio 
Comemoração. 

Partes de Jaru, Mirante da 
Serra, Nova União, Ouro 
Preto do Oeste, Vale do 
Paraíso, Ji-Paraná, Nova 
Brasilândia d' Oeste.  Novo 
Horizonte do Oeste, Santa 
Luzia do Oeste, Parecis, 
Chupinguaia, Ministro 
Andreaza, Cacoal, Espigão 
do Oeste, Pimenta Bueno e 
Vilhena. Área total: 
Teixeirópolis, Urupá, 
Alvorada d' Oeste, 
Presidente Médici, 
Castanheiras, Rolim de 
Moura, São Felipe d' Oeste 
e Primavera de Rondônia. 

19.059, de 31 de 
junho de 2014, 
Comitê da Bacia 
Hidrográfica do 
Rio Jaru - Baixo 

Rio Preto, baixo 
Rio Machado, 
médio Rio 
Machado, Rio 
Machadinho, 

Parte de Porto Velho, 
Candeias do Jamari, 
Governador Jorge Teixeira, 
Cacaulândia, Ariquemes, 
Rio Crespo, Cujubim, Jaru, 
Mirante da Serra, Nova 
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Machado - CBH-
JBM/RO 

Alto Rio Jaru e 
baixo Jaru. 

União, Ouro Preto do 
Oeste, Vale do Paraíso, Ji-
Paraná e Itapuã do Oeste. 
Área total Machadinho d' 
Oeste, Vale do Anari e 
Theobroma. 

19.060, de 31 de 
julho de 2014, 
Comitê da Bacia 
Hidrográfica do 
Rio Jamari - 
CBHJMAR/RO 

Sub-bacias do 
Alto Rio 
Candeias, baixo 
Rio Candeias, 
Alto Rio Jamari 
e baixo Rio 
Jamari. 

Parte de Porto Velho, 
Candeias do Jamari, 
Buritis, Campo Novo de 
Rondônia, Governador 
Jorge Teixeira, 
Cacaulândia, Ariquemes, 
Rio Crespo, Cujubim e 
Itapuã do Oeste. Área total 
Alto Paraiso e Monte 
Negro.  

19.061, de 31 de 
julho de 2014, 
Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos 
Rios Branco e 
Colorado - CBH-
RBC/RO 

Sub-bacias 
hidrográficas 
do Rio Branco e 
Rio Colorado. 

Parte de Alta Floresta d' 
Oeste, Alto Alegre dos 
Parecis, São Miguel do 
Guaporé, São Francisco do 
Guaporé, Parecis, Santa 
Luzia d' Oeste, Novo 
Horizonte do Oeste e Nova 
Brasilândia d' Oeste. 

Fonte: Organizado pelos autores a partir do diário oficial do estado 
de Rondônia – DIOF. 

As demais bacias hidrográficas que se encontram na cor 
cinza na figura 3 não apresentam comitês de bacias estabelecidos 
por decretos pelo órgão gestor responsável. Na qual é possível se 
observar uma lacuna de critérios para criação dos comitês, pois 
nessa região os Rios mais importantes para o estado de Rondônia 
servem de fronteira/limite para com outros países, como é o caso 
do Rio Mamoré.  
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O mesmo Rio apresenta várias peculiaridade para que seja 
pensando a criação de comitês estaduais fronteiriços, para isso os 
critérios para estabelecimento dos comitês estaduais têm que ir 
muito além dos conflitos pelo uso da água, precisam de fato se ter 
o conhecimento das peculiaridades de cada território fluvial 
existente na porção oeste do estado de Rondônia, levando em 
consideração que a bacia hidrográfica é um sistema ecológico 
muito amplo. 

     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma pode-se concluir que, a Bacia Hidrográfica do 
Rio Mamoré, precisa de uma atenção especial pelos gestores 
públicos e sociedade para com as questões políticas e 
institucionais, e a formulação dos critérios para criação e 
implementação dos comitês de bacias hidrográficas em Rios 
fronteiriços. BH Mamoré apresenta 8 unidades de conservação e 7 
terras indígenas, isso nos leva a refletir sobre a importância do 
território fluvial para essas comunidades tradicionais, a identidade 
histórica da população local que merece ser representada e 
escutada. Compreender a importância dos territórios fluviais do 
Rio Mamoré vão muito além das relações de poder e limite 
territorial. 

É de conhecimento que os territórios fluviais da área de 
estudo, de acordo com a lei de criação das unidades de 
conservação, entendem-se que estão preservados e resguardados 
pelos órgãos públicos, porém a expansão dos municípios pode 
comprometer toda a dinâmica da bacia hidrográfica em questão, 
principalmente devido os projetos energéticos para a região. Outro 
ponto preocupante é a questão da soberania já que a porção a oeste 
do estado de Rondônia é toda delimitada por Rios que servem de 
fronteira com outros países. 

Quando se relaciona toda uma diversidade cultural, 
ambiental e política na região do Rio Mamoré, entende-se que 
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essas relações de poder estão sobrepostas às questões culturais ou 
melhor a identidade da população local. Quando identificado a 
riqueza natural da região é não se tem mobilização para 
implementação ou estudos para viabilizar a importância dos 
comitês estaduais fronteiriços, a fim de torna a gestão dos recursos 
hídricos compartilhada mais eficaz, como justificativa, as 
nascentes do Rio Mamoré estão em outro país, como no caso da 
Bolívia, então entende-se que a fronteira tem mais funções do que 
apenas limite, ela pode ser considerada uma zona de comunicação 
e multiculturalidade que no entendimento é necessário se tornar 
um dos critérios para criação dos comitês estaduais fronteiriços de 
bacias hidrográficas no estado de Rondônia. 
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INTRODUÇÃO 

A Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio 
Iratapuru, denominada na sigla COMARU, é uma experiência 
comunitária localizada na cidade de Laranjal do Jari, no Estado do 
Amapá, que possui como finalidade precípua extrair castanhas do 
Brasil (Bertholletia excelsa) desde sua fundação, em 1992.  

Além dessa finalidade principal, a comunidade de 
extrativistas possui uma ligação íntima com o rio Iratapuru, um dos 
braços do Rio Jari, localizado ao sul do Amapá. Nesse sentido, a 
gestão do rio pela comunidade possui múltiplos sentidos desde 
aspectos de sobrevivência alimentar, higiene, logística e 
entretenimento. Portanto, o rio Iratapuru representa vida para os 
castanheiros do Jari.  

A gestão dos rios em espaços comunitários necessita 
incorporar elementos de sustentabilidade, a fim de que possa se 
adequar às dinâmicas e desafios do século XXI (PINEDA, 2013). 
Dessa forma, este capítulo buscará analisar a gestão do rio 
Iratapuru pela COMARU por meio da sua experiência na indústria 
comunitária. Em termos metodológicos, utilizar-se-á revisão de 
literatura sobre o assunto e uso da história oral com os 
comunitários (ALBERTI, 2005). Nossa hipótese é que a cooperativa 
gerencia o rio Iratapuru de forma sustentável e em respeito aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). 

Na seção primeira será localizada a COMARU no espaço-
tempo, a fim de que os leitores possam entender os objetivos e os 
meios, ou seja, o ser e o existir em que se encontra e se justifica a 
referida experiência comunitária. Na sequência, discutir-se-á a 
gestão do rio Iratapuru a partir da apresentação do projeto da 
Indústria Comunitária (ICA) em alinhamento com os ODS. Por fim, 
serão apresentadas as considerações finais deste capítulo. 
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A COMARU 

 

Eu venho de um rio 
perdido em teus sonhos, 

um rio insondável 
que corre em silêncio 
entre o ser e o não ser  

 
sou filho das ondas 

que gemem na praia, 
e trago em meu rosto 
mandinga e mistério 

e guardo em meus 
funduras de um rio.  

Eu, Boto.  
Antônio Juraci Siqueira 

 

O Amapá localiza-se no norte do Brasil, com uma história 
rica, de mais de 300 anos. O estado se tornou autônomo com a 
constituição de 1988, embora desde os anos de 1940 já fosse um 
território federal. Sua capital, Macapá, localiza-se no Sudeste do 
estado e dista, aproximadamente, entre 10 a 12 horas de viagem de 
Laranjal do Jari, onde se localiza a COMARU. Imersa em pleno 
bioma amazônico e com uma composição hídrica bastante 
variável, destaca-se a importância dos principais rios da região, 
que são:  Amazonas, Araguari, Matapi, Oiapoque, Paru de Este, 
Jari, Iratapuru, Cajari (figura 1). 
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Figura 1. Mapa da composição de bacia hidrográfica do Amapá 

 
Fonte: SILVEIRA, 2014, p. 16. 

A COMARU – fundada por estatuto social em 1992, em 
assembleia de seus cooperados – é uma cooperativa que produz e 
extrai castanha do Brasil. A sua abrangência atinge cerca de 1500 
famílias indiretamente, garantindo acesso à renda e ao 
desenvolvimento social e econômico, com respeito ao meio 
ambiente. Na sua ata de fundação, os cooperados decidiram o 
seguinte: 

Art. 2 – A COMARU, objetiva congregar 
trabalhadores de sua área de ação, realizando o 
interesse econômico dos mesmos: § 1º A COMARU 
através de seu quadro social desenvolverá as 
seguintes atividades econômicas: atividade 
principal a) – (0220-9/03) Coleta de castanha-do-
Pará em Florestas Nativas – Atividades secundárias 
b) – (1031-7/00) Fabricação de Conserva de Frutas; 
c) – (1041-4/00) Fabricação de Óleos Vegetais, 
exceto Óleo de Milho; d) – (1094 – 5/00) Fabricação 
de Massas Alimentícias; e) – (0220-9/99) Coletas de 
Produtos Não-madeireiros não especificados 
anteriormente em Florestas Nativas. (COMARU, 
1992, p. 1)     
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A atividade precípua da COMARU é a “Coleta de castanha-do-
Pará” e as atividades suplementares são “Fabricação de Conserva 
de Frutas”, “Fabricação de Óleos Vegetais, exceto Óleo de Milho”, 
“Fabricação de Massas Alimentícias” e “Coletas de Produtos Não-
madeireiros”. Essas atividades comerciais representam um 
universo no qual a cooperativa sustenta seus cooperados em torno 
de práticas tradicionais que não agridem o meio ambiente, algo a 
ser aprendido por outros setores produtivos, tais como a pecuária 
e a agricultura.  

Localizada (Figura 2) às margens do Rio Iratapuru, braço do 
Rio Jari, na cidade de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, as 
atividades de extração de castanha são anteriores ao período de 
fundação da própria COMARU. Isso porque a cidade de Laranjal do 
Jari, fundada em 1987, já era polo de intensas atividades 
extrativistas, tais como: borracha, castanha e celulose. Nessa 
amálgama de atividades entre os séculos XIX e XX, formou-se o 
grosso da população em uma convergência cultural entre as 
populações indígenas (etnias palais, wajãpi), nordestinos 
migrantes, negros ex-escravos e a população ribeirinha.  

Ainda sobre Laranjal do Jari, segundo o IBGE (2010), a cidade 
possui cerca de 50 mil habitantes, o que garante o terceiro maior 
núcleo populacional do estado do Amapá. Em termos de índices 
econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB), também, é o terceiro 
maior do estado, com aproximadamente R$ 970,3 milhões em 2019, 
perdendo apenas para as cidades de Macapá (capital) e Santana, 
respectivamente R$ 11,4 bilhões e R$ 2,1 bilhões (AMAPÁ, 2021).  

A Comunidade São Francisco do Iratapuru está localizada às 
margens do Rio Iratapuru próximo ao Rio Jari, na divisa entre os 
municípios de Almeirim (PA) e Laranjal do Jari (AP). Situa-se nas 
coordenadas 0°39’ de latitude sul e 52°31’ de longitude oeste, 
aproximadamente 150 km à montante da confluência com o Rio 
Amazonas.  
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Figura 2. Mapa de localização da Cooperativa Comaru 

 
Fonte: COMARU, 2021. 

Os principais centros urbanos e industriais estão localizados 
próximos a Monte Dourado, (distrito de Almeirim) e Laranjal do 
Jari. O acesso à Vila Iratapuru se dá somente por transporte fluvial 
(barco / catraia pequena), a partir do local denominado porto C1 
que fica ao lado da hidrelétrica.  

Para acessar o Porto C1, no trevo de acesso à UHE Santo 
Antônio do Jari, deve-se encaminhar para o portão de acesso à 
hidrelétrica e dobrar a esquerda 1 km antes do portão. A partir de 



Capítulo 9 
 

256 
 

então o transporte será fluvial, por 10 km através do Rio Jari até o 
Rio Iratapuru, aproximadamente 40 minutos de lancha, para enfim 
chegar à Vila de Iratapuru. 

A comunidade São Francisco do Iratapuru fica no entorno da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (RDSI). 
Essa reserva tem características naturais relevantes e sua criação 
tem o propósito de manter a diversidade biológica, conservar os 
recursos genéticos, favorecer a pesquisa científica, preservar os 
recursos hídricos, manter e produzir fauna silvestre, manejar os 
recursos florestais, assegurar a qualidade ambiental, conservar a 
beleza cênica, proporcionar a educação ambiental e a recreação, 
além de assegurar o desenvolvimento econômico das populações 
locais.  

A ocupação humana, próximo à reserva, está ligada à 
exploração e comercialização de castanha-do-brasil. Desde a 
criação da reserva e a ampliação das atividades da COMARU, há 
uma significativa melhora na qualidade de vida dos moradores da 
comunidade. 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis são garantidas 
por legislação. Segundo a lei nº 9.985/2000, o conceito de RDS é:  

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
é uma área natural que abriga populações 
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 
condições ecológicas locais e que desempenham 
um papel fundamental na proteção da natureza e 
na manutenção da diversidade biológica. 
(Regulamento) (BRASIL, 2000). 

No sentido da normativa, a RDS é um território que possui por 
finalidade garantir a manutenção das populações tradicionais, cujo 
modo de vida e trabalho estão ancorados na exploração sustentável 
dos recursos naturais. Esse é o caso específico dos castanheiros da 
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COMARU que exploram a castanha do Brasil de forma tradicional, 
sem prejuízo para os sistemas naturais do Amapá.  

Em entrevista realizada no dia 24 de março de 2022, o diretor-
presidente da COMARU, Bruno Freitas, menciona quando os 
castanheiros iniciaram a extração de castanha do Brasil no Rio 
Iratapuru e no município de Laranjal do Jari. Ele disse sobre a 
história da COMARU o seguinte: 

Olha, Danilo...exatamente quando eu não sei te 
falar, mas só o período de extração de castanha já 
há mais de 50 anos ele acontece... porque no início 
mesmo é... o trabalho era o outro na verdade, 
quando meu avô veio para cá, na verdade, ele era 
criança, era na época da seringa, né? Eram os 
seringueiros que faziam a colheita da seringa, né? 
Depois veio a balata...aí depois que veio a castanha, 
né? Então, eu não sei te falar exatamente qual foi o 
ano que começou a coleta da castanha...nessa 
época não era em saca, né? Era granel dentro das 
canoas não vinha ensacada era forma diferente que 
eles faziam o transporte, mas aí a data certa não sei 
te falar, cara. (FREITAS, 2022). 

Ele argumenta que o período da extração da castanha é 
anterior à criação da Comaru, pois as populações locais já 
produziam a coleta do látex nas “seringas”, o que revela a 
importância do extrativismo historicamente para essas 
populações. Por outro lado, com suas técnicas de manejo 
tradicionais, as atividades econômicas exercidas não agridem o 
meio ambiente, respeitando os princípios de desenvolvimento 
sustentável contidos na própria concepção da RDS e nos ODS 
onusianos.  
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A GESTÃO DO RIO IRATAPURU NA EXPERIÊNCIA DA INDÚSTRIA 

COMUNITÁRIA 

“o rio por aí se estendendo grande,  
fundo, calado que sempre.  
Largo, de não se poder ver  

a forma da outra beira 
água que não pára, de longas beiras: 

e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro — o rio” 
A terceira margem do rio.  

Guimarães Rosa. 

Conhecer a experiência da Comaru e o histórico da cultura 
extrativista na Amazônia traz a reflexão sobre uma existência que 
oscila entre a contemplação do ambiente e a luta vivenciada 
diariamente pelo amazônida, pelo ribeirinho que, ora submerso 
em águas da umidade do ar, durante o verão, ora imerso nelas, 
durante as enchentes do “inverno amazônico”.  

As comunidades mais distantes do centro urbano – como a do 
Iratapuru – contrapõem a experiência citadina de vida que usa o 
recurso natural ao invés enxergar-se como parte de um ambiente 
onde a natureza também faz parte.  

Reconhecê-la desperta memórias e o passado dos ancestrais 
indígenas e caboclos de pesquisadores nortistas e mostra ao 
estrangeiro uma cultura de luta diária e respeito dos povos da 
floresta, como afirma Aílton Krenak: “é muito potente difundir a 
ideia de que esses lugares avistados na floresta não são natureza à 
maneira do que os viajantes descreviam, como um Éden. São a 
nossa casa e têm impressão da nossa presença” (pg. 06; 2019)  

No caso da gestão do Rio Iratapuru (ver figura 3), vê-se logo 
que a mesma está condicionada à experiência da Comaru na RDS. 
Há uma série de finalidades que a comunidade exerce no seu 
relacionamento com o recurso hídrico. Na questão da gestão dos 
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recursos, é necessário compreender quais os papéis que as 
cooperativas devem exercer.  

Figura 3. Vila São Francisco do Iratapuru próximo ao Rio 

Fonte: UTRABO, 2019. 

Ao estudar sobre o que a literatura especializada em gestão 
hídrica de comunidades trabalha, argumenta-se que o 
gerenciamento desses recursos necessita utilizar o olhar do 
desenvolvimento sustentável. Noutros termos, torna-se elementar 
proteger a riqueza e fertilidade dos rios, a fim de que o modo de 
vida tradicional possa continuar a existir nas diversas cooperativas 
e comunidades pelo Brasil (PINEDA, 2013). 

No caso da Comaru, o diretor-presidente, Bruno Freitas, 
relatou em entrevista no dia 21 de março algumas formas de 
relacionar-se com o rio Irataparu que vão na direção do 
desenvolvimento sustentável. Após ser perguntado sobre a forma 
como o rio Iratapuru é usado pela Comaru, ele respondeu:  
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O rio tem diversas utilidades no nosso trabalho, 
como no nosso dia a dia, é justamente isso mesmo, 
cara...a gente utiliza a água do Rio Iratapuru para 
beber, para tomar banho, para fazer comida, né? 
Sem falar do peixe que ele oferece, também... o 
escoamento da produção é todo via fluvial também, 
né? Ele serve como nossas estradas, como lá não 
tem...não é permitido abrir estradas, toda a 
produção é feita via fluvial, tanto dos 
empreendimentos de castanha, breu, andiroba, 
copaíba... o nosso deslocamento mesmo ele é feito 
todo via fluvial, então ele é essencial para a 
sobrevivência, não só da comunidade do Rio 
Iratapuru, mas como sim para outras comunidades 
que também fazem o extrativismo na região, né? O 
rio Iratapuru, ele é afluente do rio Jari, tem várias 
ramificações, vários igarapés grandes que também 
ajudam nesse deslocamento dos castanheiros para 
fazer o escoamento da produção, 
cara...basicamente é isso, ele é essencial para a 
atividade extrativista e para a existência das 
comunidades, também. (FREITAS, 2022) 

A gestão do rio Iratapuru passa pela compreensão da sua 
multifuncionalidade para a comunidade. Há uma relação 
interdependente entre ambos, no qual o recurso hídrico possibilita 
“beber, para tomar banho, para fazer comida, né? Sem falar do 
peixe”, noutras palavras, é fonte de vida. Também, é o caminho 
para o “escoamento da produção”, posto que “não é permitido abrir 
estradas” na RDS. Um sinal de que o rio Iratapuru além de servir 
como utilidade logística, consegue frear as frentes da civilização e 
do pretenso avanço tecnológico. Ao mesmo tempo garante a 
preservação dos recursos naturais.  

Na comunidade de castanheiros do Iratapuru, o público alvo 
que gerencia de forma coletiva o rio possui aproximadamente os 
seguintes números: 
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Tabela 1. Universo de famílias que participam da gestão coletiva 
do Iratapuru 

PÚBLICO ALVO BENEFICIÀRIO DIRETO DO 
PROJETO 

 
Identificação 

 
Qtd total de 

Participantes 

Comunidades impactadas 4 

Cooperados da COMARU 92 

Castanheiros de outras 
comunidades 

750 

Famílias 220 

Número de pessoas diretamente 
impactadas 

1460 

Fonte: COMARU, 2021. 

O universo da cooperativa COMARU demonstra que são 
diversas pessoas que gerenciam o Rio Iratapuru nas suas diversas 
funções explicitadas acima. De forma sustentável, igualitária e 
comunitária, elas trazem impactos positivos para esse recurso 
hídrico. Logo, é fundamental que o modelo de gestão da RDS siga 
pautando as discussões sobre as populações tradicionais pelo país. 
Em especial, no estado do Amapá, local em que há uma política 
pública bem assentada de proteção à fauna, à flora e às águas. São 
exatos 62% do território que estão protegidos em formato de 19 
unidades de conservação (12 federais, 5 estaduais, 2 municipais), 
ou 8. 798. 040, 31 ha (hectares) (MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ, 
2011).  
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Figura 4. Os castanheiros da COMARU na floresta da RDS 

 
Fonte: PAIVA, 2019. 

A relação dos castanheiros com a floresta é fundamental para 
a manutenção do modo de trabalho tradicional na extração da 
castanha do Brasil (figura 4). Ao coletar o fruto da flora, os 
castanheiros costumam quebrar a castanha com machados, foices 
ou facões. Essa cultura possui mais de 50 anos, é a representação 
da forma de fazer da comunidade COMARU. Nesse ponto, a 
conservação da fauna, da flora e dos rios são condições 
obrigatórias para que essas populações tradicionais possam 
desenvolver suas economias, o que faz gerar desenvolvimento 
social, econômico e sustentável.  

Assim, pensou-se na construção de uma indústria 
comunitária (ICA), a fim de que o processo de extração fosse 
beneficiado em processos produtivos mais complexos, no qual o 
desenvolvimento de novos produtos como, por exemplo, óleo, 
farinha de castanha, embalagens a vácuo. Além disso, o mais 
importante é que essa construção pretende ser feita com materiais 
sustentáveis, tais como uso de madeiras, blocos cerâmicos, etc. A 
consequência positiva é, sem dúvida, ampliar a capacidade 
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produtiva, o que promove maior distribuição de renda entre 
cooperados e associados. 

Figura 5. A nova indústria da COMARU 

 
Fonte: COMARU, 2021. 

Investir na construção da Indústria Comunitária na 
Amazônia significa investir num desenvolvimento econômico que 
garanta inclusão social e geração de emprego (figura 5). Pensou-se 
em incluir nessas discussões os ODS, seguindo o protocolo de uma 
boa gestão dos recursos em comunidades. O projeto contribuirá 
com a agenda 2030 em vários pontos descritos nesse tópico a saber: 
ODS 5 – igualdade de gênero, ODS 8 – Trabalho decente e 
crescimento econômico, ODS 9 – Indústria, Inovação e 
Infraestrutura, ODS 10 – Redução das Desigualdades, ODS 14 – Vida 
Terrestre e ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação 
(COMARU, 2021).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após ser feito um breve histórico da COMARU no espaço e no 
tempo e a gestão hídrica da cooperativa a partir da experiência com 
a ICA, argumenta-se que a cooperativa gerencia o rio Iratapuru de 
forma sustentável e em respeito aos ODS. Essa gestão responsável 
possibilita que o modo de vida tradicional seja mantido através de 
técnicas e vivências ao entorno da cultura da castanha do Brasil. 
Como visto anteriormente, o rio Iratapuru é fonte de vida, bem 
como exerce o papel de meio de transporte no escoamento da 
produção desse recurso natural. Portanto, o recurso hídrico é 
fundamental na sobrevivência da cooperativa e das suas atividades 
econômicas, sociais, políticas e culturais. O alinhamento de 
práticas sustentáveis através do rio e da ICA poderá garantir a 
manutenção de práticas e saberes tradicionais das populações 
castanheiras do estado do Amapá.  
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INTRODUÇÃO  

As árvores gigantes podem ser consideradas como “árvores 
mães” da floresta, e representam uma estratégia única de história 
de vida física, funcional e ecológica, que não pode ser substituída 
por outros grupos funcionais de plantas (PINHO et al., 2020). Elas 
sustentam várias outras formas de vida e apoiam várias funções 
ecológicas essenciais ao bom funcionamento do ecossistema, 
fornecendo também produtos florestais e benefícios culturais. 
Prestam ainda, quando associadas à floresta, vários serviços 
ecossistêmicos à humanidade, como a conservação da diversidade 
biológica, estoque de carbono e regulação climática. Isso foi 
comprovado em trabalhos recentes com castanheiras e 
indicadores biológicos (borboletas e besouros) na mesma região de 
estudo da presente proposta (MILHEIRAS et al., 2020), e para a Pan-
Amazônia (TOURNE et al., 2019). 

A descoberta e importância das árvores gigantes na 
Amazônia foram evidenciadas por uma expedição realizada por 
um grupo interdisciplinar de diversas instituições de ensino e 
pesquisa do Brasil e exterior. Uma das árvores gigantes, foi alvo em 
2019 de uma expedição que foi até a Floresta Estadual do Paru, com 
objetivo de coletar as primeiras informações de um sítio de árvores 
gigantes (GORGENS, 2019). Concomitantemente, pesquisadores do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação de Biodiversidade (ICMBio), através das parcelas de 
Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio, localizaram outro 

http://lattes.cnpq.br/4954779040618949
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sítio no Parque Nacional do Tumucumaque no norte do Amapá, a 
maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo. 

O Amapá, é o Estado brasileiro que possui a maior área 
contínua de floresta do Brasil, com mais de 90% de suas florestas 
originais conservados. Atualmente, 74% do território do Amapá é 
protegido em Unidades de Conservação e Terras Indígenas 
(INSTITUTO DE PESQUISA ESPACIAIS - INPE, 2015), abrigando um 
verdadeiro santuário ecológico de árvores gigantes. A localização 
das árvores gigantes foi possível devido ao projeto coordenado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e financiado pelo 
Fundo Amazônia, que mapeou mais 1000 transectos de 375 
hectares cada utilizando o sensor remoto LiDAR aeroembarcado. 
O processamento dos dados mapeou 6 locais com árvores 
superiores a 80 m. O que chamou atenção nos resultados já 
publicados até o momento, foi que todos os sítios com a presença 
de árvores gigantes estavam situados na região noroeste da 
Amazônia oriental. Essa região fica entre os rios Paru (PA) e 
Araguari (AP), tendo ao centro o rio Jari, que divide o Estado do 
Pará e Amapá, região conhecida como vale do Jari. 

Segundo Marcelo Tabarelli estima-se que o Brasil deve 
abrigar pelo menos 200 das cerca de 1.500 espécies de árvores 
gigantes já identificadas no mundo, embora as espécies tropicais 
sejam bem menos estudadas que as de clima temperado da 
América do Norte e Europa. A mais alta de uma floresta tropical já 
identificada é uma meranti-amarela (Shorea faguetiana), com 100,8 
m, na Malásia. A mais alta do mundo é uma sequóia vermelha 
(Sequoia sempervirens) com 115,6 m, em uma área de clima 
temperado no norte da Califórnia, Estados Unidos (Pesquisa 
FAPESP, 2020). 

O monitoramento de áreas de ocorrência das árvores 
gigantes é fundamental para entender não só o estado de 
conservação da região, mas também para entender o que faz a 
região tão singular ao ponto de abrigar árvores gigantes. A 
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caracterização da área de ocorrência das árvores gigantes é 
essencial para conhecer qual o ambiente em que essas árvores 
estão crescendo e para auxiliar na definição de estratégias de 
conservação destas regiões. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é descreve sobre 2ª 
expedição em busca das árvores gigantes da Amazônia, que 
encontra-se na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Irataputu, Amapá, Brasil.   

Enquanto Unidade de Conservação, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Irataputu, abrange uma área 
total de 806.184 ha, distribuídos entre os municípios de Laranjal do 
Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande. Segundo 
os dados expostos no supracitado plano de manejo, em 2014, a 
RDSI contava com cerca de 1128 pessoas vivendo em seu entorno, 
o que representava 301 famílias que habitavam as comunidades 
que compõem a Unidade de Conservação: São Francisco do 
Iratapuru (Laranjal do Jari), Santo Antônio da Cachoeira (Laranjal 
do Jari), Padaria (Laranjal do Jari), São José (Comunidade 
Quilombola, Laranjal do Jari), Distrito do Cupixi (Porto Grande), 
São José do Cupixi (Porto Grande), São Miguel do Cupixi (Porto 
Grande) (Plano de Manejo, RDSI, 2015). 

Nesse sentido, ressaltamos esse diário de bordo dialoga com 
à comunidade de São Francisco do Iratapuru, uma das maiores 
comunidades inseridas no contexto da RDSI, que desenvolve suas 
atividades econômicas amparadas entre outras iniciativas pela 
Cooperativa Mista de Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru 
(COMARU). A Comunidade de São Francisco do Iratapuru 
apresenta uma área de 14 ha. O núcleo populacional formou- se por 
volta do início da década de 1990 a partir da chegada de imigrantes 
de diversas localidades, sobretudo do Nordeste do Brasil. O 
principal fator de atração foi a atividade econômica do 
extrativismo, com beneficiamento e comercialização da Castanha 
do Brasil (Bertholletia Excelsa), além de outros produtos e da pesca. 
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A importância da RDSI pode ser constatada em diversos 
aspectos entre os quais os valores ecológico, social, econômico e 
cultural, tornando-se tema de diversas pesquisas, sobretudo 
entorno da comunidade de São Francisco do Iratapuru, com temas 
que abordam desde a organização de atividades cooperativistas, o 
patrimônio genético, o conhecimento tradicional dos povos, 
turismo ecológico, bem como as relações sociais estabelecidas 
entre castanheiros, empresários e produção econômica (RIBEIRO, 
2016). 

Assim, o presente projeto vem preencher uma significativa 
lacuna científica em relação ao mapeamento das árvores gigantes, 
através de geoprocessamento, porém ainda poderá contribuir para 
entender o próprio funcionamento da floresta, o desenvolvimento 
dessa flora, a relação com a fauna local e em uma escala muito 
maior compreender esse ecossistema em sua totalidade, sobretudo 
com temas relacionados à genética e o ciclo global do carbono, 
temas caros e fundamentais para a ciência brasileira, em especial 
ao contexto amazônico. Nesse contexto, a produção científica e o 
conhecimento tradicional dos povos devem estabelecer relações 
complementares para a plena conservação do ecossistema. 

DIÁRIO DE BORDO DA 2ª EXPEDIÇÃO EM BUSCA DA ÁRVORES 

GIGANTES DA AMAZÔNIA 

Nos dias 18 a 23 de janeiro de 2021 foi realizado a 2ª expedição 
em busca de árvores gigantes na Amazônia, partindo do município 
de Laranjal do Jari, mais precisamente da comunidade são 
Franscisco do Iratapuru. A expedição foi coordenada pelo Instituto 
Federal do Amapá (Ifap), Campus Laranjal do Jari, com 
participação da Universidade Federal do Vale e Mucuri (UFVJM), 
Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Universidade Federal do 
Amapá (Unifap), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa-AP), Secretaria do Estado da Ciência e Tecnologia do 
Amapá (Setec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 
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(Rurap), Fundação Jari e Empresa Amazon Tree, além dos 
representantes da comunidade São Franscisco do Iratapuru, 
distrito do município de Laranjal do Jari, Sul do Estado do Amapá.  
O projeto foi aprovado pelo fundo iratapuru e conta com parceria 
do Centro de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - 
CGPDI. 

Esta expedição representa um desdobramento da expedição 
Jari-Paru realizada em 2019 por um grupo multiprofissional de 
pesquisadores oriundos de diversas instituições de pesquisa do 
Brasil e exterior que adentrou na Floresta Estadual do Paru, região 
do Médio Jari e encontrou o primeiro santuário de árvores 
gigantes, sendo a maior árvore da Amazônia, com 88 metros de 
altura.  

A 2ª expedição saiu no dia 18 de janeiro de 2021, as 8:30 da 
manhã com 13 tripulantes da comunidade São Franscisco do 
Iratapuru (distante cerca de 50 km da sede do município de 
Laranjal do Jari), com duas embarcações, conhecidos localmente 
como batelões, onde seguiu-se o trajeto pelo Rio Jari.  
Consequentemente, pelas 10:30 da manhã, encontra-se o primeiro 
grande desafio, as corredeiras do Itacará (Figura 1), onde o trajeto 
foi interrompido, pois o acesso não é possível pelo rio, assim, só é 
possível prosseguir viagem por vias terrestre, assim sendo, as 
embarcações devem ser empurradas de forma manual por terra 
uma distância de aproximadamente de 300 metros, com auxílio dos 
tripulantes e de um veículo automotor agrícola, as embarcações 
foram transportadas até ao outro lado da corredeira do Itacará. 
Todo esse transporte perdurou ao longo de todo o dia e no final 
tarde foram construídos os acampamentos para descanso da 
equipe. 
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Figura 1. Corredeiras do Itacará um dos grandes desafios da 
expedição. 

Fonte: Rafael Aleixo (2021). 

No dia 19 de janeiro de 2021, as 7:30 da manhã, deu início ao 
novo transporte por 80 km pelas corredeiras do rio jari, ao longo 
desse percurso foi fantástico observar a biodiversidade do local, 
tanto de fauna como de flora, com destaque especial para as 
árvores dominantes que ocupam o dossel da floresta (Figura 2),  
consequentemente as 16:00 chegamos ao ponto de entrada, às 
margens do rio Jari, para adentrar a floresta e prosseguir a busca 
do novo santuário de árvores gigantes. Ainda às margens do rio 
foram divididas as equipes, onde uma equipe ficou montando o 
acampamento, na beira do rio, e a outra foi realizar o 
reconhecimento da área, visto que ainda havia luz do dia. No início 
da noite, com os acampamentos prontos, foi realizada uma reunião 
com a equipe para alinhar sobre o planejamento da expedição do 
primeiro dia de efetivo campo e busca das árvores gigantes do sítio. 
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Figura 2. Árvores dominantes que ocupam o dossel da floresta, 
uma exuberante competição interespecífica perceptível ao longo 

do trajeto pelo rio Jari. 

Fonte: Rafael Aleixo (2021). 

No dia 20 de janeiro de 2021, às 7:30 da manhã, a equipe de 
pesquisadores e os auxiliares de campo da comunidade são 
Francisco do Iratapuru adentraram a floresta fechada, e terreno 
montanhoso, com o objetivo de realizar o mapeamento e 
reconhecimento das árvores gigantes do novo santuário. Houve 
divisão da equipe novamente, para melhor direcionamento das 
atividades, sendo uma equipe responsável pelo inventário florestal 
a 1 km da margem direita do rio Jari e outra equipe seguiu para o 
ponto de 3,2 km da margem do rio para encontrar a árvore maior 
do santuário, identificada pelo sensor remoto.    

Assim, as equipes se deslocaram juntas até a marca de 1km 
da margem direita do rio Jari, no sentido leste (aproximadamente 
30º), no percurso foram avistadas e reconhecidas várias 
castanheiras, com inflorescências, demonstrando uma futura 
produtividade de frutos. chegando a 1km a equipe encontrou uma 
árvore da espécie Bertholletia excelsa Bonpl., conhecida como 
castanheira-da-amazônia de aproximadamente 66 metros de altura 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81142006000200007
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81142006000200007
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e uma circunferência de 8,5 m (Figura 3), símbolo do extrativismo 
vegetal da região e principal fonte de renda de populações 
tradicionais da RDS do rio Iratapuru. A maior castanheira até então 
registrada na Amazônia. 

Figura 3. Espécie Bertholletia excelsa Bonpl., conhecida como 
castanheira-da-amazônia de aproximadamente 66 metros de 

altura e uma circunferência de 8,5 metros. 

 
Fonte: Rafael Aleixo (2021). 

Enquanto isso, a outra equipe continuou a caminhada pela 
floresta em busca da maior árvore do santuário, então depois de 
aproximadamente de 3,6 km, foi possível encontrar a maior árvore 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81142006000200007
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81142006000200007
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81142006000200007
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do santuário, um lindo exemplar da espécie Dinizia excelsa Ducke, 
uma árvore de 79,19 metros de altura com 6,70 metros de 
circunferência, localizada na encosta de um morro, com um 
igarapé adjacente, solo de característica arenosa, que permite para 
espécime água abundante (Figura 4). 

Figura 4. Trecho percorrido pela floresta fechada e terreno 
montanhoso à margem direita do Rio Jari na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, Amapá, Brasil. 

 

No dia 21 de janeiro de 2021 a equipe de pesquisadores voltou 
ao santuário para realizar as atividades de inventário florestal, 
coleta de material botânico e escalada na árvore gigante (Figura 5). 
A escalada na árvore levou um tempo de aproximadamente 5h, 
visto que é preciso lançar a corda em galhos da copa da árvore da 
forma mais segura possível.  
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Figura 5. Escalada na espécie Dinizia excelsa Ducke, uma árvore 
de 79,19 metros de altura com 6,70 metros de circunferência. 

 
Fonte: Rafael Aleixo (2021). 

No momento da escalada da árvore maior (79m) também foi 
realizado um sobrevoo com uma aeronave não tripulada (drone) 
para auxiliar na medição de altura e melhor visualização da árvore 
por uma perspectiva aérea (Figura 6). 

Figura 6. Vista aérea da espécie Dinizia excelsa Ducke, imagem 
obtido com auxílio por meio de Drone Phantom 4. 

 
Fonte: Anderson Pedro (2021). 
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No dia 22 de janeiro de 2021 após realizar todas as atividades 
científicas em segurança no novo santuário foi possível mobilizar 
a equipe para volta a comunidade São Francisco do Iratapuru e 
posteriormente retorno a capital Macapá no dia 23 de janeiro de 
2021. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um novo santuário de árvores gigantes foi descoberto na 
região sul do Amapá. A descoberta se deu em uma expedição 
realizada entre os dias 18 a 23 de janeiro de 2021 por professores do 
Instituto Federal do Amapá (Ifap) e instituições parceiras. A ação 
faz parte do projeto Árvores Gigantes, que é coordenado pelo Ifap 
em Laranjal do Jari e oriundo do fundo Iratapuru, com parceria do 
Centro de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - 
CGPD. 

Uma nova expedição levou pesquisadores a 3 novas árvores 
gigantes na Amazônia. Desta vez, o grupo conseguiu localizar as 
maiores castanheiras já registradas no Amapá e angelins-
vermelhos (um de 66 metros e outro de 79,19 metros) em reserva 
sustentável no Sul do estado, mapeando um novo santuário. 

Essa não é a primeira vez que especialistas encaram a mata 
fechada da floresta amazônica em busca das maiores árvores da 
região. Em 2019, o mundo viu o registro da maior árvore da 
Amazônia, com 88 metros de altura, dentro uma reserva de 
conservação de uso sustentável, na divisa do Amapá com o Pará. 
Com o achado, os pesquisadores passaram a apostar na 
identificação de outras gigantes. 

Desta vez, a nova expedição científica aconteceu na Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Iratapuru, região 
conhecida como Médio Jari, entre os dias 18 e 23 de janeiro. O 
projeto chegou a ser suspenso em março de 2020, devido à 
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pandemia da Covid-19, mas foi retomado em outubro com um 
trabalho voltado para moradores da região.  
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INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El fuerte crecimiento socioeconómico experimentado por los 
países desarrollados desde la segunda mitad del S.XX llevo consigo 
la implementación de numerosas actuaciones hidráulicas 
encaminadas a incrementar la oferta de agua para garantizar la 
creciente demanda de los usos urbanos, agrícolas y turísticos (DEL 
MORALl, 1994; VERA, 2002; MOROTE, RICO, 2018). Este proceso ha 
adquirido un interés de primer orden especialmente en territorios 
semiáridos como el caso del sureste de España (AZNAR et al., 2011; 
COLINO, MARTÍNEZ, 2002; RICO et al., 2013).  

En un primer momento la planificación  hidráulica estuvo 
basada      en   los    trasvases    intercuencas,    los    cuales   fueron 

https://orcid.org/0000-0003-3268-5182
https://orcid.org/0000-0002-6630-4571
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considerados durante gran parte del s.XX una pieza fundamental 
en la planificación en el ámbito nacional.Tanto a nivel europeo 
como a escala nacional existentes numerosos ejemplos de 
trasvases de agua intercuencas, que forman parte de las estrategias 
de planificación hidrológica de numerosos estados. En el caso de 
España existen en la actualidad más de 40 trasvases de agua (tanto 
intra-cuencas como intercuencas) con una capacidad de 
suministro de unos 1300 hm3/año (Morote y Rico, 2018). 

 Este planteamiento se fundamentaba en el requilibrio de las 
disponibilidades hídricas y garantizar el suministro a los usos 
agrícolas, urbanos y turísticos con grandes implicaciones 
económicas y sociales (MORALES et al., 2005). Sin embargo, 
generan importantes conflictos sociales y políticos entre regiones 
vecinas por la lucha de los recursos hídricos, como ocurre por 
ejemplo en el caso de las comunidades autónomas de Castilla La-
Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, 
por el abastecimiento de las aguas del Acueducto Tajo Segura (ATS 
en adelante), caso de estudio del presente trabajo.  

 Además, se originan conflictos económicos ya que las 
cuencas cedentes manifiestan que los recursos hídricos deben 
utilizarse en los lugares de origen para favorecer su desarrollo 
económico (Melgarejo,2000), como es el caso de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, y concretamente de los municipios de la 
cabecera del Tajo (lugar de origen del trasvase) que son los que 
fundamentalmente realizan estas reivindicaciones. Asimismo la 
Directiva Marco de Agua 2000/60/CE, pone en cuestión este tipo de 
infraestructuras en el territorio de la Unión Europea, debido a su 
elevado impacto económico y ambiental (SAN MARTÍN, 2011). 

Durante las últimas décadas del s.XX se produce un cambio 
de paradigma en la planificación hidráulica de los países 
desarrollados con el impulso de las conocidas como “fuentes no 
convencionales” entre las que se puede destacar el uso de aguas 
depuradas y la desalinización (OLCINA, MOLTÓ, 2010; MOROTE et 
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al., 2017). En el sureste de España se ha producido un fuerte 
impulso por la desalinización que podría actuar como recurso 
sustitutivo del ATS (MOROTE, RICO, 2018). 

El caso de estudio del presente trabajo, el ATS, es una de las 
infraestructuras hidráulicas más importantes de las construidas en 
la península ibérica durante el S.XX. Su construcción permitió el 
desarrollo de la agricultura de regadío (cultivos intensivos) en el 
sureste peninsular, favoreciendo un drástico aumento de las 
superficies de regadío en las provincias de Murcia, Alicante y 
Almería. 

En el ámbito semiárido del sureste de España, las primeras 
tentativas del trasvases de agua intercuencas datan del s.XVI (GIL, 
2016). Todos los intentos resultaron infructuosos por un motivo u 
otro hasta principios del s.XX. Durante las primeras décadas del 
mencionado siglo se planteó la necesidad de construir una 
infraestructura que permitiera el abastecimiento de agua potable a 
gran parte de los municipios de la reciente creada Confederación 
Hidrográfica del Segura. Esta necesidad se materializó con la 
creación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT en 
adelante), en el año 1927 mediante el Decreto-Ley de 4 de octubre. 
Sin embargo, hubo que esperar hasta el año 1939, para que esta 
infraestructura cogiera un impulso definitivo.  

Desde su creación en 1927, este organismo ha ido poco a poco 
aumentando el número de municipios abastecidosy 
consecuentemente se ha ido incrementando la cantidad de 
población, sobre todo a partir de 1970, cuando se pasó de abastecer 
a 700.000 habitantes a los cerca de 2,5 millones actuales 
(MELGAREJO; MOLINA, 2017). Cabe destacar que abastece áreas 
densamente pobladas como las áreas metropolitanas de Murcia y 
Alicante-Elche.  

A lo largo de su historia la MCT ha sufrido dos grandes 
períodos deficitarios de recursos hídricos, los cuales 
desencadenaron la puesta en marcha de otras grandes 
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infraestructuras para el abastecimiento de agua en el sureste de 
España. El primer período deficitario, se inició en el año 1966 tras 
el intenso periodo seco de 1963-1967, debido a la insuficiencia de 
los caudales aportados por el río Taibilla, haciéndose preciso la 
incorporación creciente de volúmenes del río Segura con carácter 
provisional. Esto propició numerosos problemas de 
abastecimiento de agua a la población y sus actividades 
económicas.  

El gobierno de España, intentó buscar una solución a los 
problemas de suministro de agua. La solución adoptada fue una de 
las decisiones políticas de mayor alcance y repercusión para el 
sureste de España en el s.XX: el ATS. El “Anteproyecto General del 
Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro 
y Sureste de España, Complejo Tajo-Segura” redactado en el año 
1967, dio lugar al comienzo de las obras del ATS, el cual entró en 
funcionamiento finalmente el 31 de marzo de 1979. A partir de 1979 
el ATS se convirtió en la principal fuente de abastecimiento de la 
MCT.  

Por otra parte, el segundo período deficitario de recursos 
hídricos en la MCT surgió a partir del año 2000 tras las intensas 
sequías de 1993-1997 y 1999-2001, debido a la insuficiencia de los 
caudales del río Taibilla, y a que el ATS se situó por primera vez por 
debajo de la dotación máxima legal de aguas excedentarias. En un 
primer momento se planteó la posibilidad de realizar un trasvase 
desde el río Ebro pero fue desestimada. Tras la derogación del 
trasvase del Ebro la solución dada por el gobierno de España fue el 
impulso de la desalinización mediante la construcción de una serie 
de desaladoras a lo largo de todo el litoral mediterráneo español.  

Este proyecto fue respaldado por el gobierno español 
mediante la puesta en marcha del programa AGUA (Actuaciones 
para la Gestión y la Utilización del Agua). A partir del año 2003 la 
MCT empezó a abastecerse del agua desalinizada. Desde este año 
hasta la actualidad el aporte de la desalación en la MCT ha ido 
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creciendo paulatinamente, sustituyendo progresivamente a las 
aguas procedentes del ATS como fuente de abastecimiento 
principal. 

Figura 1. Infraestructuras básicas del Acueducto Tajo Segura. 

Fuente: Adaptación a partir de Ministerio para la Transición 
Ecológica MITECO). 

En la figura 1 se presenta un mapa de las infraestructuras 
básicas del ATS, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, hasta 
el embalse del Talave.Los canales que conducen las aguas del ATS 
tienen una longitud total de 286 km. Parten de dos embalses de la 
cabecera del río Tajo: el embalse de Entrepeñas (804 hm3) 
situadoen la provincia de Guadalajara y el embalse de Buendía 
(1.639 hm3) entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, contando 
por tanto con una capacidad conjunta total de 2.443 hm3.  Desde el 
embalse del Talave (almacena las aguas del río Mundo), situado en 
la provincia de Albacete y perteneciente a la DHS, las aguas son 
conducidas a través del río Mundo hacía el embalse de Camarillas, 
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desde donde las aguas desembocan definitivamente en el río 
Segura. Desde allí las aguas son conducidas al embalse de Ojos 
desde donde parten los canales del postrasvase.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

El principal objetivo del presente trabajo es evaluar la 
evolución de los recursos trasvasados a través del ATS. Para ello se 
van a examinar por un lado la evolución de los consumos netos y 
por otro lado la evolución de las existencias conjuntas de los 
embalses de Buendía y Entrepeñas. Además, se analizará el 
impacto del cambio de las reglas de explotación del ATS 
introducidas en los últimos años, así como las tensiones y 
conflictos que generan dichas modificaciones.  

Con ello se pretende hacer una evaluación de la situación 
actual del ATS y de las perspectivas futuras ante el acusado 
descenso de las precipitaciones estimado por los escenarios de 
cambio climático en la cabecera del Tajo.  

Desde un punto de vista metodológico se han consultado 
diferentes normativas que regulan el funcionamiento del ATS. 
Además han sido consultadas las bases de datos de las 
Demarcaciones Hidrográficas del Segura y Tajo, así como 
numerosas noticias de prensa relacionadas con las denominadas 
"guerras del agua" entre administraciones diversas (Nacional y 
Regionales). Por último, se proporcionan una serie de gráficos y 
cartografía para facilitar la comprensión y entendimiento por 
parte del lector de las consideraciones apuntadas. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS NETOS DERIVADOS DEL 
ACUEDUCTO TAJO SEGURA 

La Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen 
Económico de la explotación del ATS especifica que el carácter de 
aguas excedentarias trasvasables se determinará en el Plan 
Hidrológico de la cuenca del Tajo. Además en su Disposición 
Adicional primera se establece la distribución de los volúmenes 
trasvasados en la primera fase de explotación del ATS, fijando en 
600 hm3 la dotación máxima en origen. Asimismo se define la 
asignación máxima para uso de riego (400 hm3) y abastecimiento 
para la MCT (110 hm3), estableciéndose un 15% de pérdidas (90 
hm3) de los 600 hm3 del origen.  

Los 400 hm3 para regadío se distribuyen en diferentes “Zonas 
Regables del Trasvase”, las cuales en su mayoría se localizan en los 
valles prelitorales y zonas litorales. En la figura 2 se muestra la 
distribución espacial de las Zonas Regables del Trasvase. 

Posteriormente se apreció que las pérdidas existentes 
realmente no eran del 15% supuesto inicialmente sino tan solo de 
un 10% (60 hm3/año), con lo que se origina un 5% adicional 
disponible por pérdidas menores (30 hm3/año), que siempre se han 
venido asignando en su totalidad al abastecimiento urbano de la 
MCT, dada la prioridad de este uso (CABEZAS, 2013). Este hecho 
permitió incrementar las dotaciones destinadas al abastecimiento 
de agua potable hasta un volumen máximo de 155,5 hm3/año, 
destinándose 145,5 hm3 a la MCT y 10 hm3, para los 
abastecimientos de la provincia de Almería (RICO, 2016).  
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Figura 2. Distribución espacial de las Zonas Regables del 
Trasvase. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de la 

Confederación Hidrográfica del Segura. 

En la figura 3 se muestra la evolución de los consumos netos 
del ATS, llevando a cabo una diferenciación en diferentes tipos de 
consumo: regadío, consumo urbano de la MCT y abastecimiento de 
Almería. En primer lugar cabe reseñar que desde su puesta en 
funcionamiento el ATS se ha constituido como la principal fuente 
de suministro para la MCT, proporcionando en torno al 45-60% del 
volumen suministrado para usos urbanos desde su puesta en 
funcionamiento.  

En periodos de sequía siempre prevalece el uso urbano frente 
al regadío, para garantizar el suministro de las principales 
ciudades y áreas turístico residenciales(Morales et al., 2005; 
Melgarejo y Martínez, 2009). En la última década con la impulsión 
de la desalinización se ha reducido considerablemente la cantidad 
aportada por el ATS a los usos urbanos. Además, en situaciones de 
sequías socioeconómicas excepcionales, permite el suministro de 
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la comarca de la Marina Baja (provincia de Alicante) a través de la 
conducción de emergencia Rabasa-Fenollar-Amadorio (Morote et 
al., 2018). 

Figura 3. Evolución de los consumos netos (hm3) del Acueducto 
Tajo Segura. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura y Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

El volumen medio de agua trasvasada en origen desde 1979 
hasta la actualidad es de 316,8 hm3. El regadío constituye el uso con 
mayor dotación de recursos hídricos del ATS, contando con un 
promedio anual de 207,2 hm3desde el año hidrológico 1980/81 que 
es cuando empezó a funcionar a pleno rendimiento el ATS.El 
destino de los volúmenes transferidos es muy variable en función 
de los recursos hídricos disponibles, aunque mayoritariamente se 
utilizan para usos de regadío y en menor medida usos urbanos y 
turísticos (GRINDLAY et al., 2011).  

Es importante mencionar que desde principios del S.XXI se 
observa un continuo y brusco descenso de los recursos 
trasvasados. Esta reducción se debe fundamentalmente a dos 
factores: la disminución de las precipitaciones desde la segunda 
mitad del S.XX en gran parte de la península ibérica incluida la 
cabecera del Tajo (GONZÁLES et al., 2011; SERRANO et al., 2017) y 
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los cambios en las reglas de explotación del TTS a partir del año 
2014, introducidos con la siguiente legislación: Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, Ley 21/2015, de 20 de julio, de 
Montes y Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre 
(Memorándum del Tajo-Segura). 

EVOLUCIÓN DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO 
TAJO SEGURA 

En un primer momento tras su puesta funcionamiento las 
reglas de explotación del ATS fueron reguladas la Ley 52/1980, de 
16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la 
explotación del ATS (tabla 1). Las reglas de explotación 
contemplan básicamente dos componentes para su aplicación. Por 
un lado, las existencias totales embalsadas en el sistema conjunto 
Buendía-Entrepeñas, y por otro lado las aportaciones acumuladas 
en cabecera del Tajo en los últimos doce meses (MELGAREJO;  
MOLINA, 2010).  

Tabla 1. Antiguas reglas de explotación del Acueducto Tajo 
Segura. 

Nivel Condiciones para trasvase 
Volumen 
máximo 

trasvasable 

Nivel 
1 

Existencias conjuntas de Entrepeñas y 
Buendía >=1500 hm3 y aportaciones conjuntas 
entrantes >=1000 hm3 

68 

Nivel 
2 

Existencias conjuntas de Entrepeñas y 
Buendía <1500 hm3 y aportaciones conjuntas 
entrantes <1000 hm3 hasta llegar a un 
determinado umbral mensual establecido en 
Nivel 3 

38 

Nivel 
3 

Existencias inferiores a determinados valores 
mensuales 

23 

Nivel 
4 

Existencias inferiores a 240 hm3 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Ley 
52/1980, de 16 de octubre. 
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Las reglas establecen un total de cuatro niveles que hacen 
referencia a los siguientes aspectos: Nivel 1- Situación Ordinaria; 
Nivel 2- Situación restringida; Nivel 3- Circunstancias hidrológicas 
excepcionales; Nivel 4- Ausencia de excedentes. En los dos 
primeros niveles la Comisión Central de Explotación puede 
ordenar trasvases hasta el volumen mensual máximo trasvasable 
para cada nivel. Mientras, en el nivel 3 la competencia le 
corresponde al Consejo de Ministros, y finalmente en el nivel 4 no 
se puede realizar ningún trasvase lo que se corresponde con lo 
establecido en la legislación correspondiente, así como en el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Tajo. 

Estas reglas de explotación fueron modificadas con la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y refrendadas 
por la Ley 21/2015, de 20 de julio, y el Real Decreto 773/2014, de 12 
de septiembre (Memorándum del Tajo-Segura). En la Ley 21/2013 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental en su disposición 
transitoria segunda “Régimen transitorio de la modificación de la 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional”, se 
establece la principal modificación de las reglas de explotación de 
la Ley 52/1980, que radica en incrementar el nivel 4 desde los 240 
hm3 a 400 hm3 (tabla 2).  

Las nuevas reglas de explotación se justifican debido 
fundamentalmente a las directrices que se imponen desde la 
Comisión Europea, y más concretamente en la Directiva Marco del 
Agua (DMA 2000/60/CE), en la que se especifica que a partir del año 
2015 se deberíahaber logrado “el buen estado ecológico de las 
masas de agua” (Morote y Rico, 2018). En la figura 4 se muestra una 
comparativa de los umbrales de los niveles de las antiguas y nuevas 
reglas de explotación del Acueducto Tajo Segura. Se vislumbra 
como los umbrales de los niveles 2 y 3 también se modifican 
ligeramente.  

Por último es importante mencionar que recientemente, en 
julio de 2021, se ha introducido una nueva modificación de las 
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reglas mediante el Real Decreto 638/2021, de 27 de julio, por el que 
se modifica el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre. La 
principal modificación radica en reducir el volumen máximo 
trasvasable del nivel 2 de 38 hm3 a 27 hm3. Además se eleva el 
umbral de aportaciones acumuladas que define el límite entre los 
niveles 1 y 2 de 1.200 a 1.400 hm3. 

Estas dos modificaciones reducirán tanto la probabilidad de 
incurrir en situaciones hidrológicas excepcionales como la de no 
disponer de recursos trasvasables al alcanzar los umbrales del 
nivel 4. De esta forma se consigue una mayor regularidad en los 
envíos. 

Tabla 2. Nuevas reglas de explotación del Acueducto Tajo Segura. 

Nivel Condiciones para trasvase  
Volumen 
máximo 

trasvasable 

Nivel 
1 

Existencias conjuntas de Entrepeñas y 
Buendía >=1300 hm3 y aportaciones 
conjuntas entrantes >=1200 hm3 

60 

Nivel 
2 

Existencias conjuntas de Entrepeñas y 
Buendía <1300 hm3 y aportaciones 
conjuntas entrantes <1200 hm3 hasta 
llegar a un determinado umbral 
mensual establecido den Nivel 3 

38 

Nivel 
3 

Existencias inferiores a determinados 
valores mensuales 

20 

Nivel 
4 

Existencias inferiores a 400 hm3 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Ley 
21/2013 de 9 de diciembre y la Ley 21/2015, de 20 de julio. 
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Figura 4. Comparativa de los umbrales de los niveles de las 
antiguas y nuevas reglas de explotación del Acueducto 

TajoSegura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Ley 
52/1980, de 16 de octubre y la Ley 21/2015, de 20 de julio. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS CONJUNTAS DE BUENDÍA Y 
ENTREPEÑAS  

El promedio anual de existencias conjuntas en los embalses 
de Entrepeñas y Buendía (2.443 hm3)cabe destacar que desde el año 
hidrológico 1981/82 hasta el año hidrológico 2020/2021 el promedio 
es de 693,4 hm3. Se observa una clara tendencia descendente. Esta 
tendencia negativa es de -39,5 hm3/década (obtenido con el test de 
Mann Kendal con un intervalo de confianza del 95%) aunque esta 
no es estadísticamente significativa. Por décadas, la evolución 
promedio es la siguiente: 1981-1990- 762,4 hm3; 1991-2000- 721,6 
hm3; 2001-2010- 631,5 hm3; 2011-2019- 662,1 hm3.  

El impacto y la repercusión territorial de esta tendencia 
negativa, se ve agravado lógicamente por las modificaciones en las 
reglas de explotación del ATS. En la figura 5 se observa la evolución 
por niveles de las existencias conjuntas mensuales de Entrepeñas 
y Buendía desde su puesta en funcionamiento. Los niveles se van 
adaptando a las distintas reglas de explotación.  
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Figura 5. Evolución por niveles de las existencias conjuntas 
mensuales de Entrepeñas y Buendía entre el período 1981/82 y 

2018/19. 

 
Fuente: Centro de Estudios y experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) y Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Se puede observar como la cabecera del Tajo ha atravesado 
como ya ha sido mencionado cuatro periodos deficitarios desde la 
puesta en funcionamiento del ATS: 1983-1984, 1992-1996, 2005-2009 
y 2014-2018.  En este último período deficitario durante 10 meses se 
produjo un trasvase cero al estar el umbral por debajo de 400 hm3. 
Dichos períodos de déficit hídricos son provocados por ciclos de 
sequías ibéricas, que suelen finalizar con la llegada de un tren de 
frentes atlánticos muy activos que provocan un drástico 
incremento de las reservas hídricas (OLCINA, 2001). 

A las tendencias negativas observadas en la disponibilidad de 
recursos hídricos en la cabecera del Tajo, hay que añadir las 
estimaciones realizadas por los escenarios de cambio climático, 
que pueden traer consigo un  incremento considerable de los 
conflictos sociales y políticos por el uso del agua entre regiones 
vecinas (OLCINA; VERA, 2016), ya que como ya los escenarios de 
cambio climático estiman una drástica reducción de los recursos 
hídricos en la cabecera del Tajo (Pellicer y Martínez, 2018).  

Estos últimos autores, estiman un importante descenso de las 
precipitaciones y aumento de la temperatura en la cabecera del 
Tajo. Dichos cambios derivarían en una drástica reducción de los 
recursos hídricos en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Esta 
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reducción se estima entre un 70-79% respectivamente para los 
escenarios emisión RCP4.5 y RCP 8.5 para el periodo 2020-2090 
frente a un escenario de no cambio climático, obtenido mediante 
la utilización de datos de precipitación y temperatura observados 
en la cabecera del Tajo en el periodo temporal 1940-2010. Por tanto, 
de cumplirse estos escenarios el ATS permanecería cerrado 
durante largos periodos de tiempo, al no superarse el umbral de 
aguas excedentarias de 400 hm3 (nivel 4). 

CONFLICTOS 

En España hay casi 40 trasvases de agua activos, pero solo uno 
de ellos genera una gran tensión social: el Tajo-Segura. Esta gran 
obra de ingeniería hidráulica, que en un principio seembozó de 
solidaridad entre territorios, muy pronto generó 
conflictossocioeconómicos, ambientales y políticos. Las distintas 
posturas se antojan irreconciliables entre usuarios de la cuenca 
hidrográfica del Tajo, que defienden que no hay excedentes en los 
pantanos de Entrepeñas y Buendía, y los regantes de Murcia, 
Alicante y Almería (Sureste de España), que necesitan el agua del 
trasvase para seguir cultivando su hortofruticultura de ciclo 
manipulado y para el desarrollo turístico. 

CONFLICTOS AMBIENTALES 

El río Tajo, a veces, manifiesta una situación hidrológica 
extrema debido a la falta de aportaciones por la presencia de 
episodios de sequía en su cabecera y la derivación de caudales al 
río Segura, provocando que en ocasiones los embalses de 
Entrepeñas y Buendía estén a menos del 10% de su capacidad.Pero 
no todos los problemas del Tajo derivan del trasvase, pues el río 
también padece las presiones de intereses diversos en su trascurrir 
hacia el Atlántico (desnaturalización de riberas, regulaciones, 
ausencia de caudales ecológicos, captaciones para usos varios, 
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vertidos de aguas residuales, etc.).Las demandas de 
abastecimiento y regadío en la propia cuenca han aumentado.  

El Tajo, al entrar en Portugal, se convierte en Tejo, y sus 
problemas continúan. En el país vecino colectivos como ProTejo 
no cejan en su denuncia por los caudales insuficientes que les 
llegan, aguas eutrofizadas en la actividad agraria del tramo medio 
o los procesos de contaminación generados desde industrias 
locales (Urquiaga, 2017). De acuerdo con este último citado autor, 
decenas de organizaciones ciudadanas y ecologistas de toda la 
cuenca hidrográfica, desde Guadalajara (España)hasta Portugal, se 
unieron para proteger el Tajo en la Red Ciudadana por una Nueva 
Cultura del Agua en el Tajo/Tejo (figura 6).  

Figura 6. En la imagen, Alejandro Cano (Plataforma en Defensa 
del Tajo, Toledo). 

 
Fuente: Nueva Tribuna, 2 de junio de 2018. 

https://www.nuevatribuna.es/. 

El Gobierno de España (2021) fija por primera vez un caudal 
ecológico en la cuenca del Tajo, lo que influirá en la cantidad de 
agua que se podrá trasvasar desde su cabecera al Sureste español. 
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La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, recogida 
en la nueva planificación hidrológica establece un caudal ecológico 
mínimo en Aranjuez de 7 m3/seg. desde la aprobación del plan de 
cuenca hasta 2026. En enero de ese año subirá a 8 m3/seg., y en 
2027, a 8,6 m3/seg. Ahora mismo en el Tajo está establecido un 
caudal mínimo circulante de 6 m3/seg. de media anual, y con estas 
modificaciones aumentará la cantidad de agua que debe fluir por 
el río. Cuanto mayor sea ese caudal, menos agua se podrá 
trasvasar. La idea es mantener una buena calidad ambiental del 
río. Sin embargo, los regantes del levante español rechazan que se 
limiten más las transferencias de agua.  

En los últimos meses esta guerra por el agua se ha 
incrementado. De acuerdo con el Ministerio para la Transición 
Ecológica, el caudal total del Tajo ha bajado un 12% desde 1980 por 
efecto del cambio climático, y de ahí que se proponga una 
limitación del agua a trasvasar. Estas limitaciones previstas ya han 
desencadenado las protestas de las Comunidades de Andalucía y 
Murcia, así como de los responsables de la Comunidad Valenciana. 
En este sentido, la portavoz del PP de la Región de Murcia ha 
acusado este lunes a la ministra para la Transición Ecológica de 
“sentenciar y condenar a muerte” el futuro de su comunidad. El 
Gobierno de España, sin embargo, defiende que, para compensar 
la reducción del agua que se trasvasará, se potenciará la desalación 
y la reutilización. 

CONFLICTOS SOCIOECONÓMICOS 

Parece conveniente adelantar algunos datos de la 
envergadura y relevancia del agua para regadío del trasvase Tajo-
Segura. Para el caso concreto de la Región de Murcia, y de acuerdo 
con el Informe: Estimación del Impacto Económico del Agua del 
Trasvase Tajo-Segura para el Regadío en la Región de Murcia (9 de 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-19/andalucia-y-murcia-reabren-la-guerra-del-agua-por-el-trasvase-del-tajo.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-04-19/andalucia-y-murcia-reabren-la-guerra-del-agua-por-el-trasvase-del-tajo.html
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junio de 2021)11, las ramas agrarias vegetales tienen una aportación 
total (directa, indirecta e inducida) a la producción regional de 
2.972 millones de euros (el 5% de la producción total), al valor 
añadido bruto de 1.375 millones de euros (5,3% del VAB regional), 
y al empleo de 73.907 personas.  

En la figura 7 se muestra un resumen de los puntos clave de 
dicho informe. De esta contribución total, se estima que las ramas 
agrarias vegetales vinculadas al agua para regadío del trasvase 
Tajo-Segura representan el 59% de la producción, el 58,3% del VAB 
y el 58,4% del empleo. Las actividades agrarias regionales son muy 
competitivas, y representan el 6,9% de la producción nacional, el 
6,3% del valor añadido bruto nacional y el 13% del empleo 
nacional. Especialmente relevantes son las ramas de horticultura y 
cultivo de cítricos, que en términos de producción concentran el 
9,8% y el 18,0% de la producción nacional, respectivamente.  

En términos de VAB representan el 8,1% y el 15,0% del VAB 
nacional, respectivamente. Y en el caso del empleo concentran el 
12,3% y el 20,1% del empleo nacional. Por último, es muy relevante 
la elevada especialización comercial de las producciones agrarias, 
singularmente en el caso de los productos frutas, hortalizas y 
legumbres, que representan casi el 18% de las exportaciones 
nacionales de estos productos y el 33% de las exportaciones 
regionales totales.Las conclusiones de este estudio apuntan a 
que el cierre del acueducto supondría la pérdida de casi 45.000 
empleos directos, 1.700 millones de euros del PIB regional y la 
desaparición del 59% del sector agrícola de la Región de Murcia. A 
las consecuencias en términos de empleo se sumarían, además, los 
efectos sobre la industria agroalimentaria y la de transformación. 

 

                                                           
11Informe Estimacióndel impacto económico delaguadel trasvase Tajo-
Segura para regadíoenlaRegión de Murcia. Accesibeen:  
https://www.scrats.es/wp-
content/uploads/2021/12/Definitivo_ITTS_9_6_Colegio_Economistas.pdf 
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Figura 7. Manifiesto sobre el impacto económico y social que 
genera el trasvase Tajo-Segura. 

 
Fuente: SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-

Segura. https://www.scrats.es/ 

En este sentido, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, durante su 
comparecencia ante los medios de comunicación tras la 
presentación del citado Informe, realizaba las siguientes 
declaraciones12: “los nuevos caudales ecológicos del Tajo 
condicionarán el futuro de la Región. Estamos en un momento 
clave, de máximo desafío tras los ataques continuos al trasvase por 
parte del Gobierno de España”... “Nos encontramos ante una 
gravísima amenaza, que podría dejar a casi 45.000 familias de la 
Región de Murcia sin ingresos, al perderse cerca de dos de cada 
tres empleos directos que hoy son posibles gracias a los recursos 
hídricos del Trasvase”. Asimismo, destacó que “actualmente no 
existe una fuente alternativa al agua del Trasvase que permita a los 
agricultores mantener el mismo volumen de producción agraria si 
se recortan las transferencias, por lo que el Gobierno de España 
empujaría al abismo a decenas de miles de trabajadores y 
empresas, en una situación sin precedentes en la historia de 
España”... “No vamos a consentir que se lleve a cabo el recorte 
previsto...”, y anunció que “la Comunidad llevará a cabo los 

                                                           
12Declaraciones publicadas en: https://www.iagua.es/ (18 de junio de 2021). 

https://www.iagua.es/
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estudios y alegaciones que resulten precisos para la salvaguarda de 
los intereses de la Región de Murcia, atendiendo a los argumentos 
y consideraciones que defienden la vigencia del Trasvase Tajo-
Segura para paliar las consecuencias del déficit hídrico que padece 
la Cuenca del Segura”... “seguimos demandando consenso y 
diálogo para afrontar un problema de Estado, encontrando 
soluciones que contenten a todas las comunidades y que no 
busquen confrontar a unas con otras”. 

Los tres gobiernos autonómicos (Comunidad Valenciana, 
Andalucía y Región de Murcia) están reforzando su alianza para 
que no se eleve el caudal ecológico en el río Tajo, que es el principal 
frente de batalla actual, ya que sostienen que no está justificado 
técnicamente. 

CONFLICTOS POLÍTICOS 

La tan deseada 'paz' parecía haberse alcanzado en 2013, 
cuando los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana, todos del Partido 
Popular, escenificaron junto a Mariano Rajoy (presidente del 
Gobierno de España) un gran pacto que se incluyó en la Ley de 
Montes, aprobada dos años después. En el llamado Memorándum 
Tajo-Segura quedaban resguardados todos los intereses: no se 
cuestionaba el trasvase, pero se limitaban las transferencias a 650 
hm3 como máximo cada año hidrológico, y a la vez se aumentaban 
de 240 a 400 hm3 los volúmenes mínimos que debían tener los 
pantanos de la cabecera del rio Tajo. 

Nueve años después,el respaldo del Consejo Nacional del 
Agua al proyecto presentado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura ha 
desatado ya una nueva ‘guerra del agua’ entre autonomías, y 
también con el Gobierno central. La nueva planificación 
hidrológica del Tajo dará paso a una realidad diferente, y lastropas 
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políticas de esta guerra ya se han activado, junto a los regantes 
afectados.  

Las asociaciones de agricultores del Sureste español ya se 
manifiestan en contra de los recortes anunciados, y el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ya prepara todo 
tipo de movilizaciones.El Ministerio navega entre dos aguas, 
presionado por Castilla-La Mancha (empeñada en cerrar el 
trasvase) y por Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana, que 
defienden su continuidad y rechazan la desalación como la única 
solución. Esta es, en síntesis, la posición de cada administración 
implicada en esta nueva ‘guerra del agua’ (Benito, 2021): 

 Ministerio para la Transición Ecológica. Defiende recortar 
el caudal actual del trasvase Tajo-Segura para paliar la reducción 
de las reservas en el Tajo derivadas del cambio climático, y para 
devolver calidad a las aguas de este río. 

 Castilla-La Mancha. En los últimos años también se han 
creado en esta comunidad autónoma nuevas hectáreas de 
regadío,sobreexplotando el agua de acuíferos muy presionados. 
Por ello, reclaman agua del trasvase para sí, tal y como viene 
defendiendo el presidente regional Emiliano García-Page (PSOE): 
“Si el agua es de todos, ha de ser también de los sitios por donde 
pasa”, y defiende aumentar los caudales ecológicos del Tajo, lo que 
mermará las reservas de agua em su cabecera para trasvasar. 

 Región de Murcia y Andalucía (PP). Ambas autonomías 
tienen una postura clara: los recortes planteados siguen la hoja de 
ruta que marcó en su día la ministra de Medio Ambiente Cristina 
Narbona (PSOE), convencida de que el sureste debe basar su futuro 
económico en la desalación. Cuentan con el apoyo incondicional 
de los agricultores, que apelan a la solidaridad territorial y a los 
beneficios que el agua del Tajo genera en España: cien mil empleos 
y una aportación de 5.000 millones de euros al PIB nacional. 
También el PSOE de Murcia opina igual. Si se recorta el caudal 
actual, “no hay alternativas, no hay seguridad ni garantía de 
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suministro de agua para beber y para vivir en un territorio de 2,5 
millones de personas”. 

 Comunidad Valenciana. Su presidente, Ximo Puig (PSOE), 
ha optado por una actitud de prudencia. Por un lado, defiende el 
trasvase Tajo-Segura, pero por otro, ha declinado formar un frente 
común con sus homólogos de Murcia y Andalucía, pues no quiere 
politizar el asunto y “no fomentar las guerras del agua”.  

Según publica el diario El Mundo (19 de abril de 2021), las 
discrepancias no son solo políticas, también existe un componente 
académico. Hay expertos que sostienen la necesidad de acabar con 
el trasvase para mantener la salud ecológica del Tajo (miembros 
del Grupo de Investigación del Tajo), mientras que otros 
académicos no comparten esos argumentos y sostienen que el 
acueducto es una infraestructura estratégica para España,y que el 
agua es un bien nacional y constituye un principio de solidaridad. 
Defienden que la presión sobre el alto Tajo se podría aliviar con 
una mejor gestión de las aguas residuales procedentes de la 
Comunidad de Madrid. Por otra parte, estos últimos afirman que, 
a pesar del convenio de Albufeira, que obliga a entregar a Portugal 
en el embalse fronterizo de Cedillo 2.700 m3 de flujo medio anual, 
están llegando 9.000, lo que indica que hay agua sobrante. 

CONCLUSIONES 

A modo de consideraciones finales, son oportunas las 
reflexiones que realizan Olcina y Maestre (2021), y que se resumen 
y transcriben a continuación. Según los citados autores, 
la Directiva Europea del Agua estableció las bases para una 
planificación sostenible de los recursos hídricos, apostando por la 
calidad del agua y la gestión de la demanda. Pero en España esta 
nueva filosofía parece no entenderse, y desde siglos se apuesta por 
una política hidráulica basada en el incremento constante de la 
oferta de agua, realizando pantanos o embalses, trasvases y 
explotación abusiva de recursos subterráneos.  
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El consumo total de agua ha aumentado en los últimos años 
en actividades como la agricultura, pese al continuo incremento de 
su eficiencia, lo que se debe a que la superficie puesta en regadío 
no para de extender año tras año. Pero en el contexto de cambio 
climático actual, trasvases como el Tajo-Segura dejan de ser la 
única solución y se convierten en un problema, porque los 
recursos hídricos disponibles son cada vez menores y las 
posibilidades de realizar transferencias se restringen, generando 
tensiones entre territorios de las cuencas donantes y receptoras 
que suelen culminar en conflictos diversos y “guerras del agua”.  

Parece evidente la necesidad de reformular una política 
hidráulica basada en un Plan Hidrológico Nacional realizado hace 
dos décadas, y apostar por un uso más sostenible de los recursos 
propios de cada cuenca, y, en caso de no ser suficientes, por 
elincremento del aprovechamiento de aguas depuradas y 
desaladas. Asimismo, las aguas pluviales y las almacenadas en 
tanques de tormenta deben incorporarse alaoferta, "una vuelta a 
las tradiciones hídricas que dejaron de funcionar hace décadas, 
pero con las técnicas y el conocimiento actuales".  

El agua es un elemento básico para el desarrollo de las 
sociedades, pero es un recurso limitado, y en España lo será más 
en el futuro. En este sentido, parece oportuno adaptar el discurso 
y la acción de la planificación hidráulica al nuevo contexto 
climático, más cálido y con mayor irregularidad en sus lluvias. El 
próximo —y necesario— plan hidrológico es una excelente oportunidad 
para ello.  
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INTRODUÇÃO  

O desequilíbrio evidenciado dos últimos anos entre as médias 
de precipitação e evapotranspiração nas diversas regiões 
brasileiras resulta num cotidiano de déficit hídrico que pressiona a 
evolução tecnológica a fim de nortear soluções que garantam uma 
oferta satisfatória de água às futuras gerações. Transpassam o 
cenário contemporâneo de construções de reservatórios ou 
transposições, que buscam minimizar os efeitos negativos da 
deficiência hídrica (BRITTO, BAPTISTA e LIMA, 2019; ANA, 2020). 
E, apesar da ascensão do aprendizado gerado por crises hídricas 
anteriores, ainda há muito a realizar para uma eficiente gestão dos 
recursos hídricos. 

Uma das dificuldades em alcançar tal eficiência, está na 
sequência ocasionada de períodos de boas chuvas com períodos de 
severa escassez hídrica, que frustra a organização da gestão, 
primordial para alcançar a sustentabilidade das atividades 
produtivas.  Forças que movimentam a dinâmica do ciclo 
hidrológico, presentes na energia térmica solar, dos ventos 
responsáveis pelo transporte de vapor d’água pelos continentes, da 
gravidade que gera os fenômenos da precipitação, da infiltração e 
deslocamento das massas de água, importante ao armazenamento 
hídrico (ANA, 2019). 

O esquema do ciclo hidrológico explica que a distribuição 
físico-natural da água é heterogênea, portanto, 97% da água doce 
continental fisicamente acessível é composta por água 
subterrânea. Se as geleiras e calotas polares (não fisicamente 
acessíveis) forem excluídas, o 0,1% restante é água superficial 
localizada em bacias hidrológicas e altamente comprometida pela 
crescente deterioração de sua qualidade.  

Porém, diretrizes para a gestão dos recursos hídricos 
continuam a promover uma visão de cunho técnico e 
despolitizado, principalmente no que se refere às águas 
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subterrâneas, evitando ao máximo que sejam identificadas como 
fontes de controle e gestão das relações hídricas e de poder em 
exercício, de poder político e econômico. 

Este capítulo tem como objetivo, com base no uso de dados 
de geosites em qualquer ponto georreferenciado, subsidiar 
gestores na avaliação e análises hidrológicas. Justifica-se ao 
contribuir com o conhecimento teórico sobre algumas 
geotecnologias e geosites disponíveis com dados hidrológicos e 
ambientais, auxiliando gestores na tomada de decisão. 

Após a realização de login de acesso na Plataforma Giovanni 
da NASA (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/), conforme 
explica MANZIONE (2016), foram baixados dados de 
evapotranspiração diários, utilizando duas bases de conjuntos: 
“Evapotranspiration (GLDAS_CLSM025_D v2.0) 1948-01-01 a 2014-
12-30 Evapotranspiration (GLDAS_CLSM025_DA1_D v2.2) 2003-02-
01 a 2020-06-30”.  

Mediante a utilização de chaves de buscas, que após carregar 
a página, inicia-se habilitando a série desejada (Time Series, Area-
Averaged), data, com ano, mês e dia, inicial e data final de cada 
série; selecionando a localização geográficas pretendida com um 
retângulo envolvente de 0,2 x 0,2. Neste trabalho foram utilizadas 
as coordenadas geográficas: -50.78; -21.77; -50.13; -21.13 (município 
de Parapuã), e -50.6, -22, -50.4, -21.8 (município de Tupã), as 
mesmas utilizadas em busca para dados de precipitação. Cabe 
ressaltar, que os estudos no município de Tupã, foram realizados 
na área urbana, com ponto georreferenciado da sede do município 
(altas taxas de impermeabilização do solo), e no município de 
Parapuã, em um ponto georreferenciado entre o perímetro urbano 
e rural. 

Em seguida realizou-se de uma busca de palavras-chave 
(Evapotranspiração), facilitando a visualização dos conjuntos 
supracitados, que precisam ser baixados individualmente em 
planilha do Excel. 

https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/
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Com a planilha baixada, iniciou-se o tratamento dos dados, 
selecionando a combinação de dados, para que seja compatível 
com o período da base de precipitação. Para os dados de 
evapotranspiração (EV), em norma de medida americana, 
kg/mˆ2/s, EV foram transformados e padronizados para o padrão 
brasileiro, em milímetro por dia (mm/dia), multiplicando a medida 
baixada por 86400, iniciando assim, a parte estatística e a 
construção dos gráficos, com recursos presentes no Excel, editor 
de planilhas produzido pela Microsoft.  Na aferição dos dados da 
planilha no Balanço Hídrico Climático, foram utilizadas as 
seguintes premissas: 1) a soma de ALT (alteração) é igual a 0 – 
(Soma de ALT = 0); 2) a Soma (Precipitação menos 
Evapotranspiração Potencial) é igual à soma de Precipitação menos 
Evapotranspiração Potencial (Soma (P-ETP)= Soma P– Soma ETP); 
3) A Soma de Evapotranspiração Potencial é igual à Soma 
Evapotranspiração Real e mais Soma das Deficiências (Soma (ETP) 
= Soma ETR + Soma DEF); 4) Soma da Precipitação é igual a Soma 
da Evapotranspiração Real + Soma dos Excedentes (Soma (P) = 
Soma ETR + Soma EXC). Foi utilizada para este estudo uma 
Capacidade de Água Disponível (CAD) de 125 mm/m. 

Para a confecção do mapa, foi utilizado o software QGIS 
versão 3.19, com dados de shapefile retirados do banco de dados da 
homepage do IBGE e DataGeo 
(www.https://downloads.ibge.gov.br) 
(https://datageo.ambiente.sp.gov.br). 

O CICLO DA ÁGUA E TIPOS DE ESCOAMENTO 

A Hidrologia pode ser entendida como a ciência que estuda a 
água, como a própria origem da palavra indica (do grego): 
hidrologia = hydor (“água”), + logos (“ciência” ou estudo). Segundo 
Chow (1962), “Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua 
ocorrência e sua relação com o meio ambiente, incluindo sua 
relação com as formas vivas”. Tundisi (2003), cita que “O ciclo 

about:blank
https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
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hidrológico é o princípio unificador fundamental de tudo o que se 
refere à água no Planeta. É o modelo pelo qual se representa a 
interdependência e o movimento contínuo da água nas fases 
sólidas, líquidas e gasosa”.  

 Para Silveira (2001), o ciclo da água corresponde ao 
transporte e movimentação da água, em especial entre a superfície 
terrestre e a atmosfera. Este ciclo ocorre com a evaporação das 
águas dos oceanos e águas continentais (rios, lagos, solos e 
evapotranspiração das plantas), com formação de nuvens que se 
condensam e as águas precipitam nas bacias hidrográficas. Na 
sequência as águas escoam superficialmente e infiltram no solo. 
Essas águas retornam novamente para o mar fechando o ciclo.  

O escoamento superficial é uma das fases do ciclo hidrológico 
ocorre após a precipitação quando a água escoa pela superfície em 
direção às partes mais baixas do relevo. O escoamento subterrâneo 
ocorre quando há condições para a água infiltrar no solo e a 
tendência é preencher os vazios no subsolo abastecendo os lençóis 
subterrâneos. 

A infiltração da água informa o movimento da água no solo, 
com a finalidade de determinação da velocidade de deslocamento 
da água no seu interior. Alguns fatores influenciam a infiltração 
como a textura e estrutura do solo, condutividade hidráulica, 
existência de camadas menos impermeáveis e encostamento 
superficial (HARTWIG, 2012).    Algumas áreas possuem 
capacidade de infiltração limitada (como solos muito argilosos, 
gramados, solos compactados), pela dificuldade de percolação da 
água no solo. Já áreas como telhados, ruas e passeios públicos, 
geralmente são áreas impermeáveis, o escoamento da água é 
direto, sem infiltração ou com mínima infiltração de água no solo 
(HARTWIG, 2012). Quanto maior a área de vegetação na 
superfície, maior a quantidade de água infiltrada; quanto maior a 
área de impermeabilização do solo menor a quantidade de água 
infiltrada e maior o escoamento superficial da água.  
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Alguns fatores podem influenciar no escoamento superficial, 
como climáticos (intensidade e duração da precipitação e 
precipitação antecedente); fisiográficos (área e forma da bacia, 
probabilidade, topografia e capacidade de infiltração), e obras 
hidráulicas (barragens, diminuição/aumento da velocidade do 
escoamento, retificação de trechos de rios) (HARTWIG, 2012). 

A GEOTECNOLOGIA EM ANÁLISES HIDROLÓGICAS E 

AMBIENTAIS 

De acordo com Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (2015), “As Geotecnologias podem ser definidas como 
um conjunto de tecnologias voltadas à coleta, ao processamento, à 
análise e à disponibilização de dados e informações espaciais”. As 
principais ferramentas que englobam as geotecnologias são: 
Sistemas de Informações Geográficas SIG; Sensoriamento Remoto 
- SR; Sistemas de Posicionamento Global- GPS. As geotecnologias 
são reflexo de avanços tecnológicos contribuindo em diversas 
áreas e são compostas por soluções em hardware, software e 
peopleware possibilitando as tomadas de decisões (ROSA, 2002). 
Diversos geosites podem contribuir com estudos e análises 
espaciais, geoambientais, entre outros parâmetros, 
disponibilizando dados gratuitos para acesso de qualquer parte da 
rede mundial de computadores.  

As geotecnologias são fundamentais para enfrentar a 
crescente demanda mundial por alimentos, fibras, energia é um 
dos principais desafios da pesquisa agropecuária, face a tais 
premissas, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA, realiza o monitoramento por Satélite das imagens 
obtidas pela nave Endeavour. Dessa forma, a empresa é 
responsável pelas informações da altimetria de todo o Brasil, nas 
quais direciona estas ações em: Programas de manejo de bacias 
hidrográficas; melhoria da infraestrutura rural; conservação de 
solos e melhoria da cartografia (EMBRAPA, 2021). 
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O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
- ICMBio foi criado pela Lei Federal 11.516 (BRASIL, 2007), após a 
separação do IBAMA, e está vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente. As atribuições que são de competência do Instituto são: 
administrar unidades de conservação criadas pelo governo, 
executar mapa temático e dados Geoestatísticos das Unidades de 
Conservação Federais, Mapas Interativos e Atlas da Biodiversidade 
Brasileira. São mais de 300 áreas de conservação ambiental que 
contribuem para preservar o meio ambiente no Brasil. Com uma 
missão ‘[...] formular e implementar políticas públicas ambientais 
visando proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável”. (BRASIL, 2021).  

O projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra 
- MapBiomas, foi desenvolvido em 2015 na cidade de São Paulo por 
uma rede multi-institucional - Universidades, ONGs e empresas de 
tecnologia. O objetivo é mapear anualmente a cobertura e uso do 
solo do Brasil; monitoramento ambiental de planejamento do uso 
do solo; cálculo das emissões de gases de efeito estufa; confecção 
de um mapa anual de desmatamento no Brasil; Modelagem de 
cenários para evolução da agropecuária e seus impactos na 
biodiversidade (MapBiomas, 2021). 

A parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE e Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico - ANA, através do Acordo de Cooperação Técnica, 
divulgaram duas bases de dados geográficos para análises em 
recursos hídricos no Brasil: a BHB250 (Bacias Hidrográficas do 
Brasil), e a DHN250 (Divisão Hidrográfica Nacional). Os arquivos 
da base estão disponíveis no portal IBGE (IBGE, 2021), em formato 
vetorial, assim como as tabelas com os mesmos campos em 
formato .xls, por meio dos downloads, é possível obter cartas, 
imagens, imagens aéreas e orbitais, mapas entre outros. 

As análises realizadas nos estudos de caso deste capítulo, 
utilizaram dados de precipitação e evapotranspiração retiradas do 
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GIOVANNI. O aplicativo Giovanni foi criado em 2003 pela NASA, e 
é uma ferramenta projetada para visualização e análise de dados 
ambientais globais diários, permitindo calcular a média de dados 
sensoriamento remoto, cria uma variedade de tipos de gráficos e 
formatos, compara variáveis e exibe informações graficamente 
(GIOVANNI, 2021). Com o aplicativo Giovanni desenvolvido pela 
NASA, é permitido a visualização de parâmetros geofísicos (NASA, 
2021).  

Conforme Acker et al. (2014), esse aplicativo fornece acesso a 
uma ampla variedade de dados de sensoriamento remoto da NASA 
e como também fornecem outros conjuntos de dados de ciências 
da Terra. Os conteúdos disponibilizados para consulta são sobre 
aerossóis, química da atmosfera, dinâmica da atmosfera, 
hidrologia, oceanografia, água e ciclo energético. As medições que 
podem ser feitas são pressão atmosférica, temperatura do ar, 
altitude, CO, CO2, CH4, energia, evapotranspiração, precipitação, 
geopotencial, nitrato, runoff, radiação, entre diversas outras 
(NASA, 2020). 

Análises da precipitação, evapotranspiração e do balanço 
hídrico climático, podem contribuir para um melhor manejo, por 
parte dos gestores municipais, de águas pluviais urbanas e rurais. 
Precipitação pluviométrica, ou mais conhecida como a chuva, 
segundo Hatwig (2012), é o processo onde a água volta à terra 
através da condensação do vapor de água que é contido na 
atmosfera. A evapotranspiração, segundo a ANA (2020 d) abrange 
desde a evaporação da água contida na superfície das plantas e do 
solo como a transpiração das plantas, sendo representada pelo 
total de água que é transferida da superfície terrestre para 
atmosfera.  

O Balanço Hídrico Climático, segundo Silva (2006), consiste 
na efetuação da contabilidade hídrica do solo (até as profundidades 
exploradas pelas raízes), computando sistematicamente todos os 
fluxos hídricos positivos (entradas de água no solo), quanto 
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negativos (saída de água no solo), podendo ser realizada em várias 
escalas (desde microbacias até a toda a extensão da área de 
drenagem de uma bacia hidrográfica). 

ÁREA DE ESTUDO 

O município de Tupã – SP 

Criado em 1939, o município de Tupã (Fig. 1) localiza-se a 450 
km da capital São Paulo, a oeste, com uma área territorial de 
627,986 km². Sua população é de 65.615 habitantes com densidade 
demográfica de 100,99 hab./km². Possui IDHM (índice de 
desenvolvimento humano municipal), de 0.771 (IBGE, 2021). A 
economia do município baseia-se no setor comercial, agricultura e 
pecuária. Destaca-se sendo o maior produtor de amendoim do 
estado (TUPÃ, 2021).  

O clima é tropical, com verão chuvoso e inverno seco. 
Segundo Köppen, e Geiger a classificação é Aw e a temperatura 
média anual é de 23.0 °C. e com pluviosidade média anual de 1385 
mm (CLIMATE-DATA.ORG, 2021).  

O índice de coleta e tratamento do município é de 98,84% de 
atendimento à população. A carga de esgoto gerada é de 3.3.07 (Kg 
DBO/dia), e remanescente é de 604 (Kg DBO/dia). Possui uma 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), e a prestadora de serviços 
é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) (ANA, 2021 h). Segundo a ANA (2021 f), possui uma Alta 
segurança hídrica do abastecimento, Média eficiência da produção 
da água e Alta eficiência na distribuição da água com cobertura de 
100%. 
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Figura 1.  Localização dos municípios de Tupã e Parapuã no 
estado de São Paulo 

 
 Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

O município de Parapuã – SP 

O município de Parapuã (Fig. 1), localiza-se a 469 km da 
capital de São Paulo, no sentido oeste. Possui área territorial de 366, 
664 km², população estimada em 10.934 pessoas, densidade 
demográfica de 29.65 hab/km², IDHM de 0.737 (IBGE, 2021). As 
principais atividades econômicas deste município estão ligadas à 
agropecuária, destacando-se a cultura do café, a cana-de-açúcar e 
a criação de gado. Este município foi criado em 1944 sendo 
desmembrado do município de Tupã (PARAPUÃ, 2021).  

O clima é tropical, com inverno seco e verão chuvoso e 
segundo a classificação de Köppen e Geiger é Aw com temperatura 
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média de 23.3°C e pluviosidade média anual de 1424 mm (CLIMATE 
DATA.ORG, 2021). 

Segundo a ANA (2021 g), o município tem o índice de 
atendimento de coletas e tratamento de esgoto em 99, 97%, com 
carga de esgoto de 489 (Kg DBO/dia) gerada e 49 (Kg DBO/dia), 
remanescentes. O prestador de serviço é a Sabesp e possui uma 
ETE. Possui Média segurança hídrica do abastecimento, Média 
eficiência na produção e distribuição de água e cobertura de 100% 
(ANA, 2021 e).  

RESULTADOS 

Para o balanço hídrico no município de Tupã, foram 
observadas poucas mudanças em precipitação dentro das médias 
mensais da série 1998 a 2019, como é demonstrado no quadro 1. Ao 
longo de praticamente todo o ano, não existem excedentes de água 
no solo, com exceção de fevereiro, com 3mm, evapotranspiração 
real de 128 mm, e com armazenamento igual a CAD (125 mm).   

A partir de março o volume de água no solo diminui, com 
uma ligeira recuperação em outubro, e novo início de crescimento 
a partir do mês de dezembro. Para o balanço hídrico, foi calculado: 
Precipitação menos as Evapotranspiração (P-ETP); Negativo 
Acumulado (Nac); Armazenamento (ARM); Alterações (ATL); 
Evapotranspiração Real (ETR); Deficiências (DEF) e os Excedentes 
(EXC). 

A partir de abril, é possível observar uma diminuição da 
precipitação e um aumento da evapotranspiração, tendo o valor 
negativo de entrada de água até meados do mês de outubro. Isso 
acaba por aumentar os valores negativos acumulados, reduzindo 
os valores da água armazenada no solo. Com relação às médias 
totais anuais, foi observado um déficit de 47 mm de água no ciclo 
hidrológico em Tupã. Nos dados de médias totais anuais foi 
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possível observar para a precipitação um valor de 1179 mm e a 
evapotranspiração de 1226 mm. 

Quadro 1.  Balanço Hídrico Climático de Tupã-SP. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Os meses com as principais perdas de água do solo ocorrem 
de março a setembro e no mês de novembro, com a máxima 
retirada ocorrendo em abril (28 mm). As reposições de água no solo 
ocorrem nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e dezembro, com 
a reposição máxima ocorrendo em janeiro (42 mm). 

Foi verificado, também, que existe um volume precipitado 
excedente no sistema nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e 
dezembro. Os meses com deficiência de água no solo são de abril a 
setembro e novembro, com maior pico de escassez em agosto. O 
valor anual da deficiência é da ordem de 50 mm e o excedente é de 
3 mm. Isso representa um ciclo hidrológico com deficiência na 
região de Tupã-SP, no intervalo temporal de 1998 a 2019.  

Balanço Hídrico Climatológico do Município de Parapuã 

Para a realização do balanço hídrico do município de Parapuã 
(Quadro 2), foi adotada a CAD de 125 mm, a mesma utilizada para 
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as análises do município de Tupã. Observa-se que os valores de 
precipitação diminuem a partir do mês de abril, quando já passa a 
ocorrer uma diferença no negativo acumulado, além do índice de 
evapotranspiração ser superior aos índices de precipitação, 
conforme se pode observar. 

Quadro 2.  Balanço Hídrico Climático de Parapuã – SP. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

O mês de maio apresenta o maior déficit hídrico registrado 
no período, com 54mm de deficiência calculada, que, embora vá 
diminuindo os valores até o mês de setembro, ainda assim registra 
um total de déficit hídrico no solo na ordem de 132mm. 

Dessa forma, a capacidade de armazenamento de água no 
solo vai decaindo a partir do mês de abril até o mês de dezembro, 
com o período de maior criticidade nos meses de agosto a outubro 
com volume na ordem dos 30 mm de CAD no solo, no mês de 
novembro registra 55 mm e dezembro já em recuperação com 106 
mm. 

De modo geral, indica uma região com invernos secos e baixo 
volume pluviométrico, a melhora nos índices pluviométricos 
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ocorre a partir da chegada da primavera, com os maiores volumes 
registrados nos meses de novembro a março. 

O volume anual de precipitação transita na ordem de 1370 
mm e o volume evapotranspiração na ordem de 1300 mm. 
Conforme ficou evidenciado no balanço hídrico climatológico 
apresentado, há um tênue equilíbrio, no qual é necessário 
observar, atentamente, os meses com maior volume de água 
disponível no solo, para gerir de forma adequada as atividades 
agrícolas desenvolvidas na área. 

A representação gráfica dos resultados, torna-se uma 
ferramenta contundente para a visualização dos dados gerados em 
planilhas. É possível gerar gráficos, por meio de ferramentas 
disponíveis em planilhas Excel, como, por exemplos, gráficos 
sobre os Excedentes x Deficiências; Precipitação x 
Evapotranspiração; Balanço Hídrico Climático, entre outros. 
Abaixo seguem os gráficos dos Balanços Hídricos Climáticos dos 
municípios de Tupã (Fig. 2), e Parapuã (Fig. 3).  

Figura 2.  Balanço Hídrico Climático do município de Tupã-SP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Figura 3.  Balanço Hídrico Climático do município de Parapuã-SP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Neste estudo foi possível perceber que os padrões de 
precipitação e evapotranspiração continuam mantendo próximos 
aos níveis de 1948. Porém, foi possível observar que nos meses que 
coincidem com os meses secos (outono e inverno), durante toda a 
série analisada, seguem com pouca (e em alguns meses sem) 
reposição de água no solo, um fator que deve ser analisado com a 
atenção que a questão exige.  

Observa-se que, mesmo considerando que, as medições e 
análises foram realizadas em locais distintos, os valores 
encontrados são próximos, tendo o município de Parapuã 
melhores resultados em relação a quantidade de água no sistema, 
desde valores de precipitação até excedentes. Por fim, importa 
apontar que, apesar de pensamentos cíclicos, em se tratando de 
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eventos climáticos, a demanda hídrica é maximizada pela pressão 
populacional, bem como, apesar da evolução tecnológica, que 
apresentam inúmeras maneiras de maximizar o uso dos recursos 
hídricos nos vários setores fundamentais para a vida, surge uma 
indagação crucial aos pósteros: Teremos água suficiente às 
necessidades das gerações futuras, ao final de um igual período 
temporal (21 anos), aqui finalizado?  

É importante que as novas gerações de analistas de dados 
hidrológicos sejam treinadas e capacitadas quanto ao uso de 
geotecnologias e análise geográfica a fim de aumentar o poder de 
análise, rapidez nos diagnósticos e agilidade no processo de 
decisão. As geotecnologias já vem auxiliando no planejamento dos 
recursos hídricos a algumas décadas, entretanto a melhoria na 
qualidade, na resolução espacial, na resolução temporal e na 
velocidade com que dados brutos são disponibilizados online em 
repositórios gratuitos traz a comunidade de recursos hídricos a 
uma nova era, onde a tomada de decisão pode ser sustentada por 
modelos sólidos e dados confiáveis, tornando as ações em tempo 
quase real.  

Outro ponto de destaque é a análise em áreas maiores e 
totalmente cobertas por dados, acabando com problemas de dados 
esparsos e sem uma frequência constante de coleta. Com o uso de 
satélites, drones, sensores embarcados e redes de transmissão de 
dados as aplicações rurais e urbanas das geotecnologias em 
recursos hídricos tendem a se tornar cotidianas, resultando em 
uma quebra de paradigma não só em como analisar os dados, mas 
principalmente em como educar os profissionais para fazerem um 
uso pleno, correto e éticos desses dados. 
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INTRODUÇÃO  

A demanda por água potável e a péssima qualidade da água 
dos rios, tem exigido cada vez mais o uso de produtos químicos 
para atender as determinações da Portaria nº. 2.914 de dezembro 
de 2011, instituída pelo Ministério da Saúde, que dispõe sobre os 
procedimentos da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade (BRASIL, 2011). E durante a realização do 
tratamento, é gerado um lodo gelatinoso e denso   pelas  partícula
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que se sedimentam no fundo dos decantadores ou nos filtros de 
lavagem.  

Este lodo gerado pelas ETA’s possui características variadas, 
dependendo fundamentalmente das condições apresentadas pela 
água bruta, da dose e tipo de produtos químicos utilizados, e da 
forma de limpeza dos decantadores. Com a produção de uma 
grande quantidade de resíduos, as ETA’s precisam dispor de forma 
correta todo o lodo para atender a legislação ambiental (ANDRADE 
et al., 2014). 

E, na maioria dos casos, a prática mais simples de destinação 
é a devolução para o próprio rio onde foi coletada a água bruta ou 
em alguns casos a disposição em aterros sanitários; porém, com as 
legislações cada vez mais rigorosas e altos custos de transporte 
pesquisadores e técnicos têm buscado soluções econômicas, 
inteligentes e ambientalmente corretas para destinação final dos 
lodos. Sendo assim, a utilização deste resíduo na produção de 
mudas para fins de reflorestamento ou comercial pode ser uma 
alternativa viável e contributiva para o ambiente (JANUARIO; 
FILHO, 2007).  

Isso vem de encontro ao histórico negativo do estado de 
Rondônia, que possui 43,04% de suas florestas desmatadas ainda 
no ano de 2017, representando 28,5% de desflorestamento na 
Amazônia Legal. Somente entre agosto de 2017 e julho de 2018, 
Rondônia contribuiu com 16,7% dos 7.900 Km2 de degradação 
florestal na referida região, posicionando o mesmo como o terceiro 
estado com maior índice de desmatamento neste período (INPE, 
2017; BRASIL, 2018). 

Desta forma, a utilização de mudas florestais que agregam a 
capacidade de fitorremediação, reflorestamento, paisagismo e 
possibilidade de uso comercial da madeira pode contribuir com a 
manutenção das espécies florestais, visto que tanto o estado de 
Rondônia quanto o município de Rolim de Moura apresentam 
acentuados índices de desmatamento. E dentre as espécies, o 
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Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Matos, popularmente 
conhecida como ipê roxo ou ipê rosa, apresenta grande 
importância ecológica, em virtude de possuir elevada capacidade 
de regenerar áreas degradadas devido ao seu rápido crescimento e 
rusticidade radicular, alta capacidade de fitorremediação, bem 
como importância comercial devido aos múltiplos usos da 
madeira. Esta espécie apresenta ampla distribuição geográfica no 
Brasil e é muito utilizada para paisagismo devido a exuberância de 
suas flores (LORENZI, 2008).  

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo 
classificar o lodo de ETA de acordo com as com os parâmetros 
determinados pela NR 10004/2004, , caracterizar a composição dos 
substratos contendo lodo de ETA quanto aos atributos físicos e 
químicos e avaliar o desempenho do uso do substrato de lodo para 
o crescimento de mudas de Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex 
DC) Mattos nos diferentes tratamentos.  

 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no ano de 2019 em casa de 
vegetação (dimensões de 3,5 m x 2,5 m x 2,5 m), sob sombreamento 
de tela de polietileno a 50% de permeabilidade aos raios solares, 
anexa ao REProFlor- Laboratório de Recuperação  de Ecossistemas 
e Produção Florestal, localizada nas dependências da Universidade 
Federal de Rondônia Campus Rolim de Moura-RO (11º42’18.28”S e 
61º46’38.14”O). A região possui clima Am (Monção), com 
precipitação média anual de 2.250 mm, umidade relativa do ar 
entre 80% e 90% e temperaturas médias anuais de 26°C (SEDAM, 
2012; ALVARES et al., 2013). 

O lodo utilizado foi coletado na Estação de Tratamento de 
Água – ETA – de Porto Velho-RO, com captação de água no rio 
Madeira (8º47’22.79”S e 63º55’02.29”O), diretamente dos tanques de 
decantação, onde se acumula o lodo.  
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Cerca de 200 kg de lodo foram coletados e levados até o 
REProFlor. Então foi retirada uma amostra de 2,0 kg do lodo foram 
secadas em estufa a temperatura média de 40ºC, por um período de 
12 horas e encaminhado para um laboratório particular para 
realização de ensaios de toxicidade do lodo das Estações de 
Tratamento de Água conforme procedimentos da Norma 
Brasileira, 10.005:2004 (Toxidade), 10.006:2004 (solubilização), 
NBR 10.007: 2004 (procedimento de amostragem), e ao final, a 
classificação do resíduo por meio da NBR 10.004:2004 
(classificação). O restante do lodo coletado foi espalhado sobre 
uma lona preta e então solarizada durante 32 horas, sendo 8 horas 
por dia até desidratação total durante um período de quatro dias e 
posteriormente triturado em peneira de malha 4,0 mm.  

O solo utilizado na produção de foi coletado no Campus 
experimental da Fundação Universidade Federal de Rondônia – 
UNIR, localizado no Km 15 da linha 184, sentido Norte, município 
de Rolim de Moura-RO. Na sequência foi peneirado e armazenado 
em sacos de polietileno e transportado até as instalações do 
Campus da Universidade Federal de Rolim de Moura. 

O solo foi classificado como latossolo vermelho-amarelo 
distrófico e apresentou as seguintes características químicas: 
potencial hidrogeniônico  em água (pH em H2O) = 6,44; Matéria 
Orgânica (M.O) = 8,36 g/ dm-3; P = 1,11 mg dm-3; Sódio (Na) = 0,07 
cmolc dm-3; Potássio (K)  = 0,02 cmolc dm-3; Cálcio (Ca) = 0,88 
cmolc dm-3; Magnésio (Mg) = 0,64cmolc dm-3; Alumínio (Al) = 0,00 
cmolc dm-3; Hidrogênio + Alumínio (H+Al) = 3,63 cmolc dm-3; 
Argila = 21,0%; Areia = 43,88 % . A areia utilizada foi adquirida 
comercialmente em loja de materiais para construção da cidade de 
Rolim de Moura/RO, transportada para até as instalações do 
REProFlor, onde foi lavada sobre peneira, retirando impurezas e 
mantendo apenas a areia grossa e espalhada sobre lona para 
solarização por sete dias, sendo revolvida diariamente.  
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Foi utilizado uma espécie florestal nativa (Handroathus 
impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos). As sementes de H. 
Impetiginosus foram coletadas em 2018, de matrizes localizadas na 
zona urbana do município de Rolim de Moura. Os lotes foram 
acondicionados em envelopes de papel e armazenados em sacos 
plásticos transparentes, sob refrigeração a 8ºC.  

O lodo foi utilizado sob diferentes concentrações para 
produção de mudas de H. impetiginosus. As sementes foram 
germinadas em bandejas pretas de polietileno (55 x 34 x 15 cm), 
drenadas e instaladas em casa de vegetação nas seguintes 
proporções de lodo de ETA para cada tratamento: T1 – 
Testemunha, 50% areia grossa + 50% de solo; T2 – 15% de lodo de 
ETA  + 42,5% de areia grossa + 42,5% de solo; T3 –  30% de lodo de 
ETA + 35% de areia grossa + 35% de solo; T4 – 45% de lodo de ETA 
+ 27,5% de areia grossa + 27,5% de solo; T5 – 60% de lodo de ETA + 
20% de areia grossa + 20% de solo, e após 60 dias foram 
transplantadas em sacolas de polietileno de 0,5 L nas mesmas 
concentrações anteriores, sendo 16 mudas para cada repetição, no 
total de 64 mudas por blocos.  

Cada composição de substrato (T1, T2, T3, T4 e T5) foram 
avaliados quanto aos parâmetros: pH em H2O = 1:25, pH em 
solução de CaCl 0,001M; P,K – Extrator Mehlich; Ca, Mg e Al – 
Extrator: KCl 1,0 M; H + Al – Extrator acetato de cálcio 0,5 molar 
(pH=7,0); SB – Soma de bases trocáveis; Capacidade de Troca 
Catiônica a pH 7,0; MO (Matéria Orgânica) = C.Org x 1,724 – 
Walkley-Black seguindo as orientações do Manual de análises 
químicas para avaliação de fertilidade do solo da Embrapa (2011) e 
comparados com valores de referência (EMBRAPA, 2011) (Quadro 
1). 

Posteriormente as mudas foram transplantadas em sacos de 
polietileno seguindo as mesmas concentrações utilizadas para 
germinação. O cultivo ocorreu de fevereiro a 10 de junho de 2019 
totalizando 120 dias. Todo o cultivo permaneceu na casa de 
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vegetação e a irrigação foi realizada manualmente com auxílio de 
regador duas vezes ao dia. 

Quadro 1.  Valores de referências dos atributos químicos do solo. 

Elemento/unida
de 

Baixo Médio Alto 

pH  < 5,0 5,0 - 6,0 > 6,0 

P (mg.dm-3) 0 – 10 10,1 – 20 > 20 

K  < 30 30 - 60 > 60 

Ca < 1,6 1,6 - 3,0 > 3,0 

Mg (cmolc dm-3)  < 0,4 0,4 - 1,0 > 1,0 

Al (cmolc dm-3)  < 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0 

H + Al (cmolc dm-

3)  
> 4,0 4,0 - 2,0 < 2,0 

CTC a pH 7,0 
(cmolc dm-3)  

< 5,0 5 - 15 > 15 

M.O (%) < 1,5 1,5 – 3,0 > 3,0 
Legenda: pH: potencial hidrogeniônico, P: fósforo, K: potássio, Ca: cálcio, 
Mg: magnésio, Al: alumínio, H + Al: hidrogênio + alumínio, CTC: Capacidade 
de troca catiônica, M.O: matéria orgânica.   

O delineamento experimental utilizado no crescimento foi 
em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro 
repetições. Cada repetição foi composta por 16 mudas, resultando 
60 mudas por tratamento, totalizando 300 mudas em cada espécie.  

As avaliações foram realizadas a cada 30 dias, totalizando 
quatro avaliações e finalizando aos 120 dias após o plantio. Durante 
esse período foram avaliados a sobrevivência (%), a altura (h) por 
meio de régua métrica graduada de precisão de 0,1 cm, 
considerando a altura rente ao solo em relação ao ponto máximo 
de sua copa, diâmetro de coleto (dc) utilizando um paquímetro 
digital de precisão de 0,01mm.  

Tanto para a altura quanto para o diâmetro, foi calculada a 
média para verificar a taxa de crescimento absoluto das plantas por 
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período. A taxa de crescimento foi calculada por meio das 
seguintes equações (equação 1 e 2):  

𝑇𝑐ℎ = (ℎ − ℎ𝑖)/𝑡  (1)     e      Tcd = (dc -dci)/t        (2) 

em que: Tch=Taxa de crescimento da parte aérea (cm.dia-1), 
h = altura da parte aérea (cm), hi = altura inicial da parte aérea 
(cm), Tcd = Taxa de crescimento do diâmetro de coleto (mm.dia-1), 
dc = diâmetro de coleto (mm), dci = diâmetro de coleto inicial 
(mm), t = tempo de cultivo (dias). 

Após 120 dias, realizou-se avaliação destrutiva, onde foram 
selecionadas por sorteio quatro mudas de cada repetição, 
resultando em 16 por tratamento. Estas mudas foram extraídas do 
substrato cuidadosamente para não danificar o sistema radicular. 
Então o sistema radicular foi lavado a fim de remover todo o 
substrato agregado e posteriormente a muda foi seccionada na 
altura do coleto. As duas partes de cada muda foram identificadas 
(parte aérea e parte radicular) e acondicionadas individualmente 
em sacos de papel kraft para secagem em estufa de circulação de 
ar forçada à temperatura de 65 ºC até atingir peso constante.  

Após secagem, o material foi pesado para obtenção da 
matéria seca de parte aérea (MSPA), matéria seca de raízes (MSR) 
e a matéria seca total (MST), para a composição do Índice de 
Qualidade de Dickson (IQD), dado pela seguinte equação: 

𝐼𝑄𝐷 =  
𝑀𝑆𝑇

(
ℎ

𝑑𝑐
+

𝑀𝑆𝑃𝐴
𝑀𝑆𝑅 )

 
(04) 

 

em que: IQD é o índice de qualidade de Dickson; MST é a 
qualidade massa seca total; h é a altura; dc é o diâmetro de coleto; 
MSPA é a matéria seca da parte aérea; e, MSR é a matéria seca da 
raiz.  

E por fim, após a tabulação, os dados foram submetidos ao 
teste de normalidade de Shapiro-Wilk a 5% de significância e à 
modificação do teste de Levene proposto por O’Neil e Mathews 
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(2000) a 5% de significância. E na sequência, foi submetido ao 
modelo de variância de um delineamento de blocos casualizados (P 
≥ 0,95) e, no caso de constatadas diferenças significativas, ao teste 
de Tukey (P ≥ 0,95). Os dados foram analisados no software R (R 
Core Team, 2018), através do pacote ExpDes.pt (FERREIRA et al.).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores dos extratos de lixiviação e solubilizado para a 
classificação do lodo de ETA foram avaliados conforme 
regulamenta a ABNT NR 10004/2004, e apresentaram-se em 
conformidade com a referida Norma Regulamentadora (Tabela 1). 

Observa-se que os parâmetros avaliados no ensaio de 
lixiviado não ultrapassam os valores máximos permitidos pela NR 
10.004/2004, ficando o mesmo classificado como não tóxico. 
Portanto, o lodo da ETA de Porto Velho pode ser classificado com 
um resíduo não perigoso de Classe II. E no extrato de solubilizado, 
apenas o elemento químico manganês se apresentou acima do 
limite máximo estabelecido pelo Anexo G da NBR 10.004/2004. 
Deve-se ressaltar que, os valores encontrados se referem à 
caracterização já estabilizada, ou seja, com menor teor de 
compostos voláteis e microrganismos em relação ao lodo 
imediatamente coletado nos tanques de decantação da ETA de 
Porto Velho.  

Os resultados obtidos no ensaio de solubilizado constataram 
que o parâmetro manganês apresentou concentrações superiores 
ao padrão para o ensaio de solubilização, anexo G da NR 
10.004/2004. Portanto, o lodo se classifica como resíduo de Classe 
II-A não inerte. Para classificação de não inerte a referida Norma 
Regulamentadora exige um ou mais dos parâmetros avaliados na 
amostra esteja acima do valor máximo permitido, ficando 
inviabilizado o enquadramento do resíduo como Classe II – B 
inerte. 

 



Capítulo 13 
 

337 
 

Tabela 1. Resultados dos parâmetros avaliados no lodo da Estação 
de Tratamento de Águas de Porto Velho, município de Porto Velho 
Rondônia e o limite máximo permitido nos extratos de lixiviação e 

solubilização segundo a NR 10004/2004. 

 Extrato 
lixiviado Extrato solubilizado 

Parâmetro Resultados 

(mg.L-1) 

LMP 

(mg.L-1) 
Resultados 

(mg.L-1) 
LMP 

(mg.L-1) 

Alumínio - -          0,113          0,2 

Arsênio <0,005 1,0 <0,005 0,01 

Bário 1,399 70,0 <0,117 0,7 

Cádmio <0,003 0,5 <0,003 0,005 

Chumbo 0,383 1,0 <0,005 0,01 

Cianeto - - <0,002 0,07 

Cloreto - - 67,5 250,0 

Cobre - - <0,005 2,0 

Cromo total <0,005 5,0 <0,005 0,05 

Fenóis totais - - <0,002 0,05 

Ferro total - - 0,064 0,02 

Fluoreto 0,666 150,0 0,120 1,5 

Manganês - - 1,457 1,0 

Mercúrio <0,0002 0,1 <0,0002 0,001 

Nitrato - - 2,502 10,0 

Prata <0,005 5,0 <0,005 0,05 

Selênio <0,005 1,0 <0,005 0,01 

Sódio - - 196,0 200,0 

Sulfato - - 44,3 250,0 

Sulfactante - - <0,250 5,0 

Zinco - - 0,065 0,50 

Aldrin + 
Dieldrin <0,00002 0,003 <0,00002 0,00005 
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Clordano 
(todos os 
isômeros) 

<0,00005 0,02 <0,005 0,00002 

DDT(p.p-
DDT+p.p-

DDD+p.p-DDE 
<0,00005 0,2 <0,00005 0,02 

Eldrin <0,005 0,06 <0,0003 0,0006 

Epoxy-
heptacloro <0,005 0,003 <0,00002 0,00003 

Heptacloro <0,005 0,003 - - 

Hexacloroben
zeno <0,005 0,10 <0,00003 0,001 

Lindano 
(gama-BHC) <0,005 0,2 <0,005  

Metoxidicloro <0,005 2,0 <0,00005 0,02 

Pentaclorofen
ol <0,005 0,9 <0,005 - 

Toxafeno <0,005 0,5 <0,005 - 

2,4-D <0,005 3,0 <0,0005 0,03 

2,4,5-T <0,005 0,2 <0,0005 0,002 

2,4,5-TP <0,005 1,0 <0,0005 0,03 

Benzo-a-
pireno <0,005 0,07 <0,005 - 

1,4-
Diclorobenzen

o 
<0,005 7,5 <0,005 - 

2,4-
Dinitrotolueno <0,005 0,13 <0,005 - 

Hexaclorobuta
dieno <0,005 0,5 <0,005 - 

Hexacloroben
zeno - - <0,00003 0,001 

Hexacloroetan
o <0,005 3,0 <0,005 - 
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2,4,5-
Triclorofenol <0,005 400 <0,005 - 

Nitrobenzeno <0,005 2,0 <0,005 - 

Benzeno <0,005 0,5 <0,005 - 

Cloreto de 
Vinila <0,005 0,5 <0,005 - 

Clorobenzeno <0,005 100,0 <0,005 - 

Cloroformio <0,005 6,0 <0,005 - 

o-Cresol <0,005 200,0 <0,005 - 

m+p – Cresol <0,005 200,0 <0,005 - 

Cresol total <0,005 200,0 <0,005 - 

1,2 – 
Dicloroetano <0,005 1,0 <0,005 - 

1,1 – 
Dicloroetano <0,005 3,0 <0,005 - 

Metiletilceton
a <0,005 200,0 <0,005 - 

Metoxicloro - - 0,00003 0,02 

Piridina <0,005 5,0 <0,005 - 

Tetracloreto 
de carbono <0,005 0,2 <0,005 - 

Tetracloroetile
no <0,005 4,0 <0,005 - 

Toxafeno - - <0,00001 0,005 

Tricloroetilen
o <0,005 7,0 <0,005 - 

2,4,6 – 
Triclorofenol <0,00005 20,0 <0,005 - 

Legenda: LM: Limite Máximo Permitido 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resíduos de classe II não inertes podem ser 
potencialmente biodegradáveis, combustíveis ou apresentar 
solubilidade em água, porém, se não houver presença de metais 
pesados sua disposição pode ser relativamente simples (VALLE, 
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2000). Uma vez que não foram detectados valores elevados para 
metais pesados, considera-se que este resíduo apresenta elevado 
potencial na produção de mudas e na agricultura. Porém, esta 
avaliação dever ser feita de estação para estação, uma vez que os 
processos de tratamento são distintos (ZOMER et al., 2018). 

Tanto no processo de lixiviação quanto de solubilização, as 
análises foram feitas por meio da transferência de substancias 
orgânicas e inorgânicas presentes no resíduo, por meio de 
dissolução no meio extrator, e não considera as concentrações de 
metais precipitados. Portanto, em alguns casos os valores 
encontrados na massa seca do resíduo tendem a ser maiores do que 
nos ensaios de lixiviação e solubilização (NR 10004:2004). 

Além da avaliação dos parâmetros do lodo, avaliou-se 
também como a concentração de metais e de nutrientes se 
comportaram nos tratamentos, podendo ser evidenciado 
resultados positivos para os parâmetros de fertilidade (P, K, Ca, 
Mg, C.O e MO). Estes parâmetros aumentaram de acordo com a 
concentração de lodo utilizado nos tratamentos sendo que alguns 
deles melhoraram as condições dos tratamentos (Tabela 2).  

Tabela 2. Características químicas dos tratamentos utilizados 
como substratos na produção de mudas de Handroanthus 

impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos 

 

Legenda: potencial hidrogeniônico em água (pH em H2O = 1:25); fósforo (P); 
potássio (K); Cálcio (Ca); Magnésio (Mg); Alumínio trocável (Al3+); potencial 
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hidrogeniônico em Cloreto de Cálcio (pH em solução de CaCl2 0,001M) 
hidrogênio + alumínio (H + Al); capacidade de trocas catiônica (CTC); 
carbono orgânico (C.O); matéria orgânica (MO).  Tratamentos: T1 (50% solo 
+ 50% areia); T2 (15% Lodo + 42,5% solo + 42,5% areia); T3 (30% lodo + 35% 
solo + 35% areia); T4 (45% lodo + 27,5% solo + 27,5% areia); e T5: (60% lodo + 
20% solo + 20% areia); mg.dm-3: miligramas por decímetro cúbico; cmolc.dm-

3: centimol por decímetro cúbico; g.Kg-1: gramas por quilogramas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os valores de pH ficaram dentro dos intervalos aceitáveis 
para produção de mudas, pois no intervalo de 5,2 a 5,3, o alumínio 
trocável está quase insolubilizado e pode não causar danos às 
raízes, dependendo o nível de sensibilidade da planta (SOBRAL, 
2015). Verifica-se também que a utilização do solo e areia como 
componentes dos tratamentos contribuiu para aumentar o pH, 
favorecendo o uso do lodo para produção de mudas.  

Quanto aos macronutrientes, verificou-se que valores 
consideráveis para os atributos fósforo (P), e as bases trocáveis de 
potássio (K+) e magnésio (Mg2+) sendo que todos os tratamentos 
com o lodo de ETA obtiveram valores acima dos teores sugeridos 
pela Embrapa (2015). O fósforo possui grande relevância no 
crescimento inicial das plantas, em virtude de estar envolvido no 
processo de armazenamento e transferência de energia; e seu 
requerimento depende, dentre outros fatores, da espécie cultivada. 
O Ca ajuda a suportar o estresse das plantas e pode melhorar a 
estrutura, permeabilidade e infiltração de água no solo (MACEDO; 
TEIXEIRA, 2012).  

Embora o pH esteja em uma faixa adequada para a produção 
de mudas, os teores de alumínio trocável (Al3+) encontrados nos 
tratamentos com a presença de lodo de ETA, especialmente com 
45% e 60% de lodo, sugerem a necessidade de calagem, pois podem 
trazer prejuízos, como a queda de produtividade, se as utilizadas 
no plantio apresentar sensibilidade a este componente. Isso 
porque, a presença de Al3+ pode inibir o crescimento radicular e 
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influenciar na disponibilidade de outros nutrientes, além de 
processos de mineralização da matéria orgânica (SOBRAL, 2015).  

A solubilidade do alumínio aumenta em pH abaixo de 5,5, 
considerado ácido, e acima de 7,5, considerado levemente básico. 
Esta acidez compreende situações de toxidade iônica como excesso 
de alumínio e às vezes manganês, além de limitações nutricionais 
devido à carência de Ca2+ e Mg2+, aliados à baixa disponibilidade de 
fósforo para as plantas (MIGUEL et al., 2010). 

As maiores concentrações de carbono orgânico foram nos 
tratamentos T4 e T5, assim como as concentrações de matéria 
orgânica. Estes atributos são considerados altos, quando os valores 
são acima de 3% para matéria orgânica e acima de 17g.Kg-1 
(SOBRAL et al., 2015). E por isso, alguns autores como Caldeira et 
al. (2017), orientam que em grandes proporções de composto 
orgânico as mudas tendem a apresentar menor crescimento, 
provavelmente devido à microporosidade no substrato, reduzindo 
a aeração e implicando prejuízos para as raízes das mudas.  

A porcentagem de sobrevivência pode ser considerada alta, 
variando de 80% a 100%. Isso pode indicar que as concentrações de 
lodo utilizada não foram nocivas ao desenvolvimento crescimento 
da espécie avaliada (Tabela 3). 

O maior percentual de plantas mortas foi no tratamento que 
apresenta maior concentração de lodo de ETA (T5). Porém, 
acredita-se que este fato não esteja relacionado com o tratamento 
utilizado, visto que em quase todos os tratamentos foram 
encontrados indivíduos mortos, mas pode estar associada ao 
genótipo e sua adaptação após o transplante. 
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Tabela 3.  Porcentagem de sobrevivência da espécie 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos durante os 

estádios de avaliação em relação aos tratamentos utilizados no 
período de fevereiro a junho de 2019. 

 
Legenda: Trat.: tratamento; Sobrev.: sobrevivência.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Durante o período de avaliação, a altura das mudas de H. 
impetiginosus variou entre 3,95cm e 8,40cm (Tabela 4). 

Os tratamentos T2 e T3 foram os que apresentaram os 
maiores valores finais para altura, além de apresentar melhores 
evoluções durante o período de avaliação. Deve-se ressaltar que, 
embora a altura seja um parâmetro importante, ela só pode ser 
considerada como um indicador de qualidade de mudas de 
espécies florestais quando analisada em conjunto com o diâmetro 
de coleto (BINOTTO et al., 2010). Alguns fatores podem ter afetado 
o crescimento das mudas, dentre eles a presença de Al3+, 
principalmente nos tratamentos T4 e T5 onde as concentrações 
foram superiores ao valor de 0,5 cmolc/dm3, sugerindo uma 
correção de pH para os referidos tratamentos.   
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Tabela 4. Crescimento da altura (h) da espécie de Handroanthus 
impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos em relação aos tratamentos 

utilizados no período de março a maio de 2019. 

 
Legenda: Médias seguidas de letras iguais, não colunas, diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). nd=não houve 
diferença significativa significativamente; CV = coeficiente de variação; 
Tratamentos: T1 (50% solo + 50% areia); T2 (15% Lodo + 42,5% solo + 42,5% 
areia); T3 (30% lodo + 35% solo + 35% areia); T4 (45% lodo + 27,5% solo + 
27,5% areia); e T5: (60% lodo + 20% solo + 20% areia). Fonte: autores (2019). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em relação ao diâmetro de coleto, os resultados encontrados 
variaram de 1,86mm na primeira avaliação até alcançar 3,45mm, 
foram considerados normais pelo teste de Shapiro-Wilk a 5% de 
significância, homogêneos pelo teste de Oneill Mathews a 5% de 
significância e de acordo com o teste F não foram consideradas 
diferentes durante os quatro estádios de avaliação (Figura 1). 

 

 

 

 

 



Capítulo 13 
 

345 
 

Figura 1. Diâmetro de coleto da espécie de Handroathus 
impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos em diferentes concentrações 
de lodo de Estação de Tratamento de Água, durante os meses de 

fevereiro a junho de 2019. Legenda: ETA: lodo de Estação de 
Tratamento de Água. 

 

Fonte: autores (2019). 

Nota-se que, houve comportamento bastante semelhante 
entre os tratamentos, mostrando linearidade entre os períodos 
avaliados; e ao final, todos convergiram para um resultado muito 
próximo. O diâmetro de coleto é um dos principais indicadores de 
sobrevivência após o plantio e pode ser considerado como um dos 
parâmetros que melhor justifica a qualidade de mudas florestais 
(RITCHIE; LANDIS, 2008).  

A taxa de crescimento da altura da parte aérea apresentou 
comportamento distinto entre os períodos avaliados, onde os 
melhores resultados foram entre os períodos de 60 e 90 dias após o 
transplante com redução no último intervalo (Figura 2). 
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Figura 2. Taxa de crescimento da altura da espécie de 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos em diferentes 

concentrações de lodo de Estação de Tratamento de Água, 
durante os meses de fevereiro e junho de 2019. Legenda: ETA: 

lodo de Estação de Tratamento de Água. 

 

Fonte: autores (2019). 
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conta da adaptação ao recipiente que foi transplantada, ou até 
mesmo por algum tipo de mudança no ambiente (FIGUEIREDO 
NETO, 2011). Dentre outras possibilidades, a redução da taxa de 
crescimento também depende do genótipo e por isso as 
características de desenvolvimento podem ser diferentes (MAIA et 
al., 2013). 

A taxa de crescimento do diâmetro de coleto aumentou no 
decorrer dos períodos avaliados, seguindo uma regularidade entre 
os tratamentos, apresentando os maiores valores no final dos 120 
dias de avaliação (Figura 3). 

Figura 3.  Taxa de crescimento do diâmetro de coleto da espécie 
de Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC) Mattos em diferentes 

concentrações de lodo de Estação de Tratamento de Água, 
durante os meses de fevereiro e junho de 2019. Legenda: ETA: 

lodo de Estação de Tratamento de Água. 

 

Fonte: autores (2019). 
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O melhor desempenho da taxa de crescimento do diâmetro 
de coleto foi do tratamento com 45% de lodo, chegando a 0,05 
mm.dia-1 ao final do experimento. Porém, a melhor linearidade foi 
do tratamento com 30% de lodo e, embora o tratamento com 60% 
de lodo se apresentou com menores valores, houve linearidade 
durante os períodos avaliados. Deve-se ressaltar que este 
parâmetro tende a seguir a linearidade do diâmetro de coleto, 
porém indica variação de crescimento absoluto em um intervalo de 
tempo. 

Foram observadas diferenças significativas entre as 
características morfológicas avaliadas (Tabela 5). 

Tabela 5.  Médias observadas para o crescimento em altura (h), 
diâmetro do coleto (dc), massa seca da raiz (MSR), massa seca da 
parte aérea (MSPA), massa seca total (MST), Índice de Qualidade 
de Dickson (IQD) de mudas de Handroanthus impetiginosus (Mart. 

ex DC) Mattos selecionadas em cada tratamento no final do 
experimento. 

 

Médias seguidas de letras iguais, não colunas, diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05). Tratamentos: T1 (50% solo + 50% areia); T2 
(15% Lodo + 42,5% solo + 42,5% areia); T3 (30% lodo + 35% solo + 35% areia); 
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T4 (45% lodo + 27,5% solo + 27,5% areia); e T5: (60% lodo + 20% solo + 20% 
areia). Fonte: autores (2019). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Todos os resultados foram considerados normais, com base 
no teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, e as variâncias 
foram consideradas homogêneas, de acordo com o teste de O’neill 
Mathews a 5% de significância. E ao final do experimento, verifica-
se que os melhores valores encontrados foram com as 
concentrações de 30% e 45%, semelhantes aos valores encontrados 
por Figueiredo Neto (2011), que também trabalhou concentrações 
de lodo próximas destas proporções. 

Em relação ao diâmetro de coleto, o valor encontrado no 
tratamento com 30% de lodo diferiu significativamente dos demais 
tratamentos, tendo em vista que este obteve o melhor valor, 
seguido pelo tratamento com 45% de lodo. Neste sentido, mudas 
com diâmetro de coleto pequeno pode apresentar problemas 
relacionados com sustentação da planta, podendo ocasionar 
tombamento, com posterior deformação ou mortalidade na 
maioria dos casos, comprometendo o valor silvicultural das 
plantas. Assim, plantas com diâmetro de coleto pequeno e altura 
elevada tem sua qualidade inferior àquelas de menor altura e com 
maior diâmetro de coleto (CUNHA et al., 2005).  

A massa seca da raiz foi maior no tratamento com 0% de lodo, 
com diferença significativa em relação aos demais tratamentos. O 
segundo maior resultado foi do tratamento com 45% de lodo, nota-
se ainda que o menor valor encontrado foi no tratamento com 60% 
de lodo de ETA. Verificou-se também que houve engrossamento 
das raízes principalmente no tratamento com 60% de lodo, bem 
como redução no tamanho em relação aos demais tratamentos. 
Neste tratamento, encontrou-se maior acidez do pH, além de maior 
concentração de Al3+, o que pode ter influenciado negativamente 
na massa seca das mudas.  
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Portanto, possivelmente isso pode estar associado às elevadas 
concentrações de Al em solução, que além de serem tóxicas para a 
maioria das plantas, afetam as raízes, bloqueando os mecanismos 
de aquisição e transporte de água e nutrientes essenciais, podendo 
ainda causar sérias alterações citológicas (MIGUEL et al., 2010). 
Seguindo esta mesma linha, Echart e Molina (2001), abordando as 
formas de alumínio presente no solo e seu efeito sobre as plantas, 
verificaram que o efeito mais severo é a redução da condutividade 
hidráulica aparente das raízes indicando que este elemento afeta 
severamente os parâmetros da raiz. 

Destaca-se ainda que, os valores de massa seca da raiz são 
relevantes para a avaliação da planta, pois são indicadores de 
maior sobrevivência em campo, e a presença de raízes fibrosas 
permite maior capacidade das mesmas se manterem em 
crescimento, e formação de raízes novas possibilitando maior 
resistência em condições extremas (CORDEIRO, 1995).  

O melhor valor encontrado para a massa seca da parte aérea 
foi no tratamento 4 na concentração de 45% de lodo, seguido do 
tratamento 1, com 0% de lodo. Enquanto que o melhor resultado 
para massa seca total foi no tratamento com 0% de lodo de ETA.  A 
determinação da massa seca é um método adequado e mais 
apropriado para análise de crescimento, pois agrega todas as 
partes da planta e pode inferir significativamente na utilização do 
melhor substrato (TAIZ; ZEIGER, 2004).  

Por meio do IQD, verificou-se que as mudas de H. 
impetiginosus apresentaram as melhores respostas nos tratamentos 
0%, com diferença significativa entre os demais; seguido do 
tratamento com 45% de lodo de ETA. Este índice pondera valores 
de vários parâmetros importantes para a avaliação de qualidade e 
considera em seu cálculo a robustez e o equilíbrio de distribuição 
de biomassa na muda (LACERDA et al., 2006).   

Observa-se também que, o tratamento de maior 
concentração de lodo apresentou os menores valores em todos os 
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parâmetros avaliados, não sendo esta concentração indicada para 
produção de mudas de H. impetiginosus. E, de maneira geral, o 
tratamento 4 foi o que forneceu os melhores resultados para o uso 
do lodo como substrato, o que na prática pode contribuir com a 
qualidade das mudas quando incorporado a solo e areia para 
produção de mudas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado nos resultados e de acordo com as condições 
realizadas o trabalho, conclui-se: 

O lodo da ETA de Porto Velho foi classificado como resíduo 
de Classe II A – não perigoso não inerte.  A incorporação do lodo ao 
solo e areia melhorou as concentrações dos atributos físicos e 
químicos avaliados. Os melhores valores encontrados para os 
parâmetros altura e diâmetro de coleto foram nos tratamentos com 
30% e 45% de lodo de ETA. E para massa da raiz e massa seca raiz 
e massa seca da parte aérea foram respectivamente os tratamentos 
testemunha e com 45% de Lodo de ETA. O melhor IQD dos 
tratamentos testemunha, 0% de lodo e 45% de lodo de ETA 
respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 

Muitos estudos em bacias hidrográficas urbanas (Santana; 
Vital; Silva, 2019; Silva; Cunha; Lopes, 2019; Vargas et al., 2019;) têm 
demonstrado que há estreita relação entre desenvolvimento 
urbano e alterações na qualidade da água de corpos hídricos e que 
essas alterações são decorrentes das fontes de poluição em meio 
urbano, tais como: esgoto sanitário in natura, efluentes industriais, 
manejo inadequado de resíduos sólidos, erosão dos solos e 
supressão de vegetação. 

Como afirmam Souza, Bertossi e Lastoria (2015), essas 
alterações, quando ocorridas em uma bacia hidrográfica, podem 
ser avaliadas através do monitoramento da qualidade das águas. 
Maia, Silva e Libânio (2019) ressaltam que o monitoramento da 
qualidade da água proporciona o conhecimento e a identificação 
das relações causa-efeito das ações antrópicas sobre a qualidade 
dos corpos hídricos.  

Entretanto, analisar todas essas correlações envolvidas no 
monitoramento da qualidade da água de uma bacia consome 
tempo e recursos financeiros de forma significativa, além de gerar 
um banco de dados volumoso, e muitas vezes, de difícil 
interpretação (Rabelo; Neto; Freire, 2020). Assim, Troian e Gomes 
(2020) sugerem que uma forma alternativa de abordar os aspectos 
multidimensionais e subjetivos associados aos processos de 
tomada de decisão na gestão de bacias hidrográficas é o uso de 
Métodos Multicritério de Apoio à Tomada de Decisão (MMATD).  

Esses métodos visam atingir basicamente dois objetivos: 
auxiliar no processo de escolher, ordenar ou classificar 
alternativas e incorporar múltiplos aspectos neste processo 
(Morais; Almeida, 2002). A vantagem desses métodos, segundo 
Troian de Gomes (2020), é que eles consideram a natureza 
multidimensional e complexa dos problemas enquanto procuram 
uma forma de ver o peso de cada um deles nas situações de tomada 
de decisão, avaliação ou monitoramento. 



Capítulo 14 
 

357 
 

O principal objetivo deste estudo foi aplicar duas ferramentas 
de gestão em uma microbacia urbana visando conhecer e ordenar 
as relações causa-efeito que podem estar alterando a qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas. As ferramentas escolhidas 
foram o Diagnóstico Ambiental da Microbacia e Análise 
Multicritério TOPSIS. 

FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A bacia hidrográfica, segundo a Lei Federal nº 9.433 de 8 de 
janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), é a unidade territorial adotada para 
fins de planejamento da gestão hídrica do Brasil. Silva et al. (2021) 
consideram que a gestão dos recursos hídricos deve começar com 
diagnóstico da situação atual da bacia hidrográfica, o qual deve 
levar em conta os usos do solo, aspectos físicos, biológicos, 
políticos, entre outros. Em se tratando de bacias urbanas, os 
autores ainda enfatizam que devem ser incluídos nestes aspectos 
elementos como saneamento básico, assoreamento e enchentes. 

Para alcançar a gestão dos recursos hídricos, faz-se 
necessário o uso de ferramentas que contribuam para a sua 
implementação e organização. Para Cerezini e Hanai (2017) 
alcançar essa gestão exige o uso de ferramentas que permitam 
rápido acesso aos dados da bacia hidrográfica, possibilitando a 
avaliação de cenários atuais e futuros e a análise de alternativas no 
processo de tomada de decisão com foco na sustentabilidade do 
desenvolvimento. 

Uma das ferramentas de controle e planejamento de recursos 
hídricos, conforme Maia, Silva e Libânio (2019), é o monitoramento 
da qualidade da água, que proporciona, em termos qualitativos, 
tanto o conhecimento quanto a identificação das relações causa-
efeito das ações antrópicas sobre a qualidade das águas. Porém, à 
medida que crescem as dimensões da bacia hidrográfica, crescem 
também a frequência de coleta de amostras, o número de estações 
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de amostragem, e o número de profissionais envolvidos, o que 
pode onerar os custos envolvidos nestes estudos. 

Dessa forma, torna-se necessário encontrar ferramentas que 
possibilitem uma análise da maior quantidade de dados 
necessários e que se ajustem à realidade da bacia hidrográfica em 
estudo. Inúmeras ferramentas de gestão vêm sendo aplicadas aos 
estudos de recursos hídricos, com o objetivo de minorar os custos 
envolvidos neste processo, bem como possibilitar um estudo 
integrado de bacias hidrográficas e seus componentes para 
facilitar o processo de tomada de decisão. 

O Método Multicritério TOPSIS (Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal Solution), é um MMATD, e foi 
proposto inicialmente por Hwang e Yoon (1981). É um método de 
simples aplicação (Mendonça; Souza, 2019), e que entrega uma 
robustez de resultados, em face das informações disponíveis 
(MELO et al., 2018). 

O princípio básico do método TOPSIS consiste em escolher 
uma alternativa que esteja tão próxima quanto possível da solução 
ideal positiva e o mais distante quanto possível da solução ideal 
negativa (Lima Junior; Carpinetti, 2015). Assim, ele permite a 
avaliação de alternativas com relação não somente a uma solução 
ideal, mas em relação a duas soluções ao mesmo tempo: uma ideal 
e outra anti-ideal (MENDONÇA; SOUZA, 2019). 

A microbacia do Córrego Fortaleza está inserida em área 
urbana e apresenta vários elementos interligados entre si, que 
possuem relações com a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas. Assim, organizar essas relações e classificá-las em 
ordem permite conhecer a dinâmica de bacias urbanas e subsidiar 
estudos para aplicação em bacias com características semelhantes. 
O TOPSIS permite realizar essa classificação de forma simples e 
robusta, com resultados confiáveis (MELO et al. 2018; MENDONÇA; 
SOUZA, 2019; TEDESCO; OLIVEIRA; TROJAN, 2021). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia deste trabalho foi dividida em duas etapas, 
sendo: i) Diagnóstico ambiental da microbacia e Monitoramento da 
qualidade das águas; e ii) Aplicação e modelagem do Método 
Multicritério de Apoio à Tomada de Decisão TOPSIS. 

Caracterização da Área de Estudo 

A microbacia do Córrego Fortaleza (Figura 1), é uma sub-
bacia do Rio Coxipó, que por sua vez, integra a Bacia do Rio Cuiabá, 
e está situada no perímetro urbano de Cuiabá (MT), na Região Sul. 
Possui área de 3,43 km², perímetro total de 12,86 km e o seu canal 
principal possui 4,88 km de extensão. 

Figura 1. Localização da microbacia do Córrego Fortaleza, 
Cuiabá-MT. 

 
Fonte: Os autores, 2021. 

O clima da região, segundo a classificação climática de 
Koppen, é do tipo Aw – Clima de Savana, caracterizado como 
Tropical Semiúmido, marcado por dois períodos distintos: 
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estiagem (abril a setembro) e chuvoso (outubro a março). A 
temperatura média anual é 26°C, com as máximas médias diárias 
em torno de 36°C, em setembro, e as mínimas de 15°C, em junho 
(MATO GROSSO, 2018).  

Diagnóstico Ambiental da Microbacia do Córrego Fortaleza 

O diagnóstico ambiental da microbacia do Córrego Fortaleza 
foi realizado de modo a considerar relações do corpo d’água com 
alguns componentes do meio físico, biológico e socioeconômico. 
Para isso, as principais variáveis analisadas no diagnóstico foram 
as mesmas que compõem o método VERAH, proposto por Oliveira 
(2016): Vegetação, Erosão, Resíduos Sólidos, Água e Habitação.  

1. Vegetação: 

Para o diagnóstico da vegetação da microbacia do Córrego 
Fortaleza realizou-se a caracterização fitossociológica, conforme a 
metodologia de parcelas descrita por Moro e Martins (2011). A 
metodologia foi aplicada em 13 pontos aleatórios na microbacia, 
sorteados em ambiente SIG. Em cada um destes pontos foi 
delimitada uma parcela de 20 x 50 m (1000 m²), totalizando uma 
área amostral de 1,3 ha.  

Também foi realizado o mapeamento da Área de Preservação 
Permanente (APP) do Córrego. Para isso, foi utilizada uma imagem 
de satélite da área de estudo, do ano de 2019, obtida no Software 
Google Earth Pro e georreferenciada no ArcGis 10.5, desenvolvido 
pela ESRI – Environmental Systems Research Institute. As 
informações geradas foram confrontadas com visitas in loco a fim 
de constatar o real estado destas áreas. 
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2. Erosão 

A erosão foi identificada por meio da geração do mapa de 
suscetibilidade à erosão. Para a elaboração deste mapa, seguiu-se 
a metodologia descrita por Silva e Machado (2014). As variáveis 
adotadas para geração da carta de suscetibilidade à erosão foram: 
Uso e ocupação do solo, pedologia e declividade. A elaboração das 
cartas e o cruzamento das informações foram realizados por meio 
do Software ArcGis, versão 10.5. Também foram realizadas 
vistorias in loco a fim de verificar os tipos de erosão encontrados na 
microbacia. 

3. Resíduos Sólidos 

Para o estudo dos resíduos sólidos gerados na microbacia, 
primeiramente foi determinado um número amostral de 
residências para a aplicação do método ADRS (Amostra Domiciliar 
de Resíduos Sólidos) descrito por Silva, Joia e Leme (2007). Esse 
número amostral baseou-se na metodologia estatística de 
Amostragem Simples de Barbetta (2002) utilizado erro amostral de 
5%, a fim de garantir alto nível de confiança. Assim, obteve-se um 
número amostral de 365 residências. 

Após a aplicação do método ADRS (Silva; Joia; Leme, 2007), 
realizou-se a coleta dos resíduos e procedeu-se a determinação da 
composição gravimétrica das amostras. As análises físicas, 
químicas e microbiológicas dos resíduos foram realizadas 
conforme as seguintes metodologias: Teor de umidade e Resíduo 
seco (Lima, 2004), pH (Lange et al., 2002), DQO (Kiehl,1998; Matos, 
2015) e Coliformes Totais e Termotolerantes (Colilert®) (APHA, 
2012). 

Ainda na etapa de estudo dos resíduos, foi realizada a 
identificação dos bolsões de resíduos (depósitos irregulares) ao 
longo da microbacia. Foram feitas medições e caracterização 
visual destes depósitos. Cada bolsão encontrado foi mapeado com 
o auxílio de um GPS de navegação. Assim, as coordenadas 
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coletadas foram utilizadas na confecção do mapa com a localização 
de cada bolsão por meio do software ArcGis, versão 10.5. 

4. Água 

4.1. Águas superficiais 

O monitoramento das águas superficiais foi realizado durante 
o período de mai/2017 a mar/2018, compreendendo as duas 
estações (estiagem e chuvosa), em 3 pontos de coleta, 
denominados Nascente (N), Meio (M) e Exutório (E). A descrição e 
coordenadas dos pontos podem ser observadas na tabela 1.  

Tabela 1. Descrição e coordenadas dos pontos de amostragem de 
água superficial na microbacia do Córrego Fortaleza, Cuiabá-MT. 

Pontos 
Coord. UTM 

Descrição 
X (m) Y (m) 

N 608446,636952 8272166,57317 Nascente 
M 606169,414321 8272994,70358 Meio 
E 605776,112430 8272950,43619 Exutório 

Fonte: Os autores, 2021. 

A coleta e preservação das amostras foram realizadas de 
acordo com CETESB (2011), sendo todas as amostragens coletadas 
em triplicata para melhorar representatividade do local da 
amostra. Os métodos de análise das amostras seguiram o que 
determina APHA (2012). Os parâmetros analisados in loco foram: 
Temperatura, Sólidos Totais Dissolvidos, Condutividade Elétrica, 
pH, Oxigênio Dissolvido. Em laboratório foram analisados: Cor 
verdadeira, Turbidez, Sólidos Totais, DBO5, DQO, Alcalinidade, 
Dureza, Fósforo Total, Nitrogênio Total, Nitrito, Nitrato, 
Coliformes Totais e Escherichia coli. 

Com os resultados das análises dos parâmetros de qualidade 
da água, foi calculado o Índice de Qualidade da Água (IQA – 
CETESB), com periodicidade bimensal durante o tempo de 
monitoramento. O IQA considera nove indicadores específicos 
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(Temperatura, pH, DBO5, Nitrogênio Total, Fósforo Total, 
Turbidez, Sólidos Totais, Oxigênio Dissolvido e Coliformes 
Termotolerantes (Escherichia coli) e é determinado pelo produtório 
ponderado das notas atribuídas a cada um desses parâmetros 
(CETESB, 2018). 

4.2. Águas subterrâneas 

O monitoramento da água subterrânea foi realizado com 
coletas em 7 poços de monitoramento alocados na microbacia, 
com periodicidade mensal. As coletas foram realizadas em 
triplicada, durante o período julho/2017 a janeiro/2018, 
compreendendo as duas estações distintas da região: estiagem e 
chuvosa. 

Os poços foram construídos conforme as orientações da NBR 
13895/1997. As coordenadas e os detalhes construtivos dos poços 
estão apresentados na tabela 2. 

Tabela 2. Descrição e detalhes construtivos dos poços no Córrego 
Fortaleza. 

 
Fonte: Os autores, 2021.   

A coleta e preservação das amostras foram realizadas de 
acordo com a norma CETESB 6410 (1998). Os parâmetros 
analisados foram Temperatura, Condutividade Elétrica, pH, 
Oxigênio Dissolvido, Cor verdadeira, Turbidez, Sólidos Totais, 
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DBO5, Alcalinidade, Dureza, Nitrito, Nitrato e Ferro. Os métodos de 
análise das amostras seguiram o que determina APHA (2012). 

5. Habitação 

Esta etapa foi realizada juntamente com a dos resíduos 
sólidos. Ao passo em que foi determinado o número amostral de 
365 residências para a coleta dos resíduos, conforme metodologia 
de Barbetta (2002), aproveitou-se das mesmas residências para a 
aplicação de um questionário estruturado para extrair informações 
em relação à infraestrutura das residências, nível socioeconômico 
dos moradores e condições de saneamento básico dos bairros.  
Todos os residentes que aceitaram entregar os resíduos foram 
entrevistados com o questionário. Os dados foram tabulados e 
analisados no software Excel 2013.  

Aplicação e Modelagem do Método Multicritério de Apoio à 
Tomada de Decisão 

A modelagem do método multicritério foi realizada depois de 
concluída toda a fase de diagnóstico ambiental. Dessa forma, a 
entrada de dados no método consistiu em selecionar como 
alternativas, os componentes analisados na fase diagnóstico 
ambiental, com exceção da Água (Vegetação, Erosão, Resíduos 
Sólidos e Habitação).  

Para a modelagem do método foi necessário elencar critérios 
dentro de cada alternativa. Esses critérios deveriam levar em 
consideração o grau de interferência e o impacto ambiental que 
cada um destes poderia ou não causar na qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas de uma microbacia hidrográfica em 
meio urbano.  

Ainda na etapa de modelagem, cada critério deveria ter uma 
preferência que estivesse ligada à qualidade da água. A tabela 3 
apresenta as alternativas, os critérios e as preferências adotados 
para realização desta etapa do processo.  
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Tabela 3. Critérios selecionados, importância e fatores analisados 
no processo decisório. 

Componente Critério Preferência 

Vegetação 

Presença de cobertura 
vegetal 

Maior presença de 
cobertura vegetal 

Presença de vegetação 
nativa 

Maior presença de 
vegetação nativa 

Presença de área 
degradada 

Menor presença de área 
degradada 

Presença de APP 
preservada 

Maior presença de APP 
preservada 

% de Mata ciliar/ripária 
preservada 

Maior % de mata 
ciliar/ripária preservada 

Erosão 

Presença de áreas 
erodidas 

Menor presença de áreas 
erodidas 

Suscetibilidade à erosão 
Menor suscetibilidade à 
erosão 

Indícios de 
carreamento de sólidos 
para o corpo d’água 

Menor indício de 
carreamento de sólidos 
para o corpo d’água 

Indícios de 
assoreamento 

Menor indício de 
assoreamento  

Resíduos 
Sólidos 

Cobertura de coleta de 
RSU Maior cobertura de coleta 

Frequência de coleta de 
RSU 

Maior frequência de 
coleta 

Presença de 
contenedores e/ou 
suportes comunais de 
apresentação de RSU 

Maior presença de 
contenedores e/ou 
suportes comunais de 
apresentação de RS 
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Presença de depósitos 
irregulares (bolsões) de 
RSU 

Menor presença de 
depósitos irregulares 
(bolsões) 

Habitação 

Existência de 
lançamento 
inadequado do esgoto 
doméstico in natura 

Menor existência de 
lançamento inadequado 
do esgoto doméstico in 
natura 

Existência de 
habitações às margens 
do corpo d’água 

Menor ocupação às 
margens do corpo d’água 

 

Descarte dos resíduos 
nos dias em que o 
serviço de coleta passa 
pelo bairro 

Maior descarte dos 
resíduos pelos moradores 
nos dias em que o serviço 
de coleta passa pelo bairro 

Fonte: Os autores, 2021. 

As preferências dos critérios foram determinadas em (1) = 
“quanto maior for o valor, melhor”; e (2) = “quanto menor for o 
valor, melhor”, da mesma forma que sugerido por Costa et al. 
(2017). 

Para a atribuição de pesos aos critérios, foi elaborado um 
questionário específico na ferramenta Google Forms que foi enviado 
por e-mail para pesquisadores e gestores das áreas de gestão de 
recursos hídricos e de bacias hidrográficas de todo território 
nacional. Dessa forma, especialistas e profissionais na área 
avaliaram o grau de importância de cada critério selecionado em 
relação à qualidade da água de uma microbacia urbana. Foi 
utilizada uma escala numeral de 5 pontos (1 a 5), onde o valor 1 
representa que o critério não é importante, e o valor 5 representa 
que o critério é extremamente importante, conforme sugerido por 
COSTA et al. (2017). 

Após o processo de atribuição de pesos pelos especialistas, foi 
possível construir a matriz de decisão, e em seguida calcular a PIS 
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(Positive Ideal Solution) e a NIS (Negative Ideal Solution), onde a 
primeira representa as melhores medidas para todos os critérios, 
enquanto a segunda tem as piores medidas para todos os critérios. 

Com a PIS e a NIS calculadas para cada critério, construíram-
se as Matrizes com a distância da Solução Ideal Positiva (PIS dp

PIS) e 
Matrizes com a distância da Solução Ideal Negativa (NIS dp

NIS), para 
três valores do parâmetro de sensibilidade (p = 1, p = 2 e p =100). 

Assim, calculou-se o coeficiente de similaridade, que varia 
entre 0 e 1 e representa o quanto a alternativa em questão se 
aproxima da solução ideal positiva. Desta forma o TOPSIS ordenou 
as alternativas em ordem decrescente, pois a alternativa mais 
afastada de 1 é a solução ideal negativa (NIS), no caso deste estudo, 
o problema mais crítico causador de degradação da qualidade da 
água na microbacia. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diagnóstico Ambiental da Microbacia do Córrego Fortaleza 

1. Vegetação  

De maneira geral, a caracterização fitossociológica da 
microbacia do Córrego Fortaleza indicou uma grande riqueza de 
espécies, sobretudo espécies de ocorrência do Cerrado. As parcelas 
amostrais localizadas dentro APP do Córrego apresentaram 
comunidades vegetais mais conservadas do que as parcelas 
localizadas fora, embora com inserção de espécies exóticas como 
o Panicum maximum, também conhecido como Capim Colonião. 
De acordo com Santa Catarina (2016), é comum a ocorrência desta 
espécie em ambientes abertos ou degradados. 

Por meio do mapeamento da APP, observou-se que essas 
áreas correspondem a 0,253 km² da área total da microbacia e que 
21,67% da APP do Córrego apresentam usos não condizentes com 
a referida legislação, sendo áreas construídas e/ou degradadas. 
Estes usos favorecem os processos erosivos, que desencadeiam 
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vários impactos na qualidade da água em uma microbacia, por 
meio da lixiviação do solo e transporte de sedimentos diretamente 
para o curso d’água, entre outros problemas. 

2. Erosão 

Com a aplicação da metodologia proposta, verificou-se 43,3% 
da área total da bacia pode ser classificada como sendo de alto 
potencial à suscetibilidade erosiva. Isto pode ser explicado pelo 
fato dessas áreas coincidirem com as áreas de altas declividades 
encontradas e com as áreas construídas e de solo exposto. Valim et 
al. (2015) ressaltam que um dos principais aspectos que contribui 
para a ocorrência de erosão urbana é o crescimento acelerado e 
não planejado, uma vez que as áreas urbanas, quando expandem, 
acabam por atingir regiões com terrenos mais íngremes, fazendo 
com que as águas escoem mais rapidamente. 

Em campo, foi possível constatar que a microbacia possui 
processos erosivos acentuados, principalmente nas áreas mais 
urbanizadas. Observa-se que a suscetibilidade erosiva da 
microbacia está fortemente influenciada pelas atividades 
antrópicas, com uso e ocupação do solo dominado pelo processo 
de urbanização acelerado e não planejado. 

As declividades críticas encontradas combinadas com os 
processos erosivos acentuados e a precipitação podem acarretar no 
aumento da produção de sedimentos, que, ao atingirem o corpo 
hídrico, podem ocasionar seu assoreamento bem como a 
introdução de poluentes (XAVIER et al., 2010). 

3. Resíduos Sólidos 

A composição média dos RSU gerados e coletados no sistema 
porta a porta nos bairros da microbacia apresentou variedade na 
tipologia dos resíduos gerados. Em média, 78% da massa de 
resíduos gerada foi de matéria orgânica. Segundo a ABRELPE 
(2011), a porcentagem média de matéria orgânica em participação 
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no total de RSU coletado no Brasil é de 51,4%. Percebe-se então, 
que a participação de matéria orgânica nos resíduos gerados na 
microbacia é superior ao encontrado no cenário brasileiro. 

As análises físicas, químicas e microbiológicas dos resíduos, 
indicaram que o potencial poluidor dos resíduos sólidos 
domésticos gerados na microbacia do Córrego Fortaleza deve-se 
principalmente à sua carga orgânica. 

Com a identificação dos bolsões, foram identificados 12 
depósitos irregulares de resíduos sólidos na microbacia. A maioria 
dos bolsões encontrados estão localizados em terrenos baldios 
muito próximo de residências. Para Scarassatti et al. (2017), a 
existência de bolsões de resíduos está relacionada com a 
ineficiência do sistema de coleta do município, e com a carência de 
políticas voltadas para a educação ambiental. 

Ainda segundo Scarassatti et al. (2017), os resíduos lançados 
em terrenos baldios e cursos d‘água, se transformam em focos de 
disseminação de doenças e vetores, degradando o ambiente 
urbano, dando aspecto e odor desagradáveis, podendo facilmente 
ser carreado pela chuva até as galerias de águas pluviais, causando 
obstrução do fluxo de água e facilitando alagamentos e inundações, 
bem como contaminação dos cursos d’água. 

4. Água 

4.1. Águas Superficiais  

A tabela 4 apresenta um resumo das informações geradas 
pela aplicação da metodologia de cálculo do IQA, com as situações 
dos pontos amostrais em relação aos períodos climáticos 
observados. 
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Tabela 4. Faixas de IQA para o Córrego Fortaleza obtidas durante 
o período de monitoramento. 

IQA – Córrego Fortaleza 

Mês Estação Nascente Meio Exutório 

Jul/17 Seca 60 RAZOÁVEL 40 RUIM 43 RUIM 

Set/17 Seca 59 RAZOÁVEL 28 RUIM 27 RUIM 

Nov/17 Chuvosa 42 RUIM 23 PÉSSIMA 25 PÉSSIMA 

Jan/18 Chuvosa 60 RAZOÁVEL 44 RUIM 42 RUIM 

Fonte: Os autores, 2021. 

De forma geral, a qualidade das águas superficiais do Córrego 
Fortaleza, segundo os valores do IQA, é considerada na categoria 
“Ruim”. Quase todos os trechos apresentaram qualidade ruim, à 
exceção da nascente, que teve a qualidade da sua água classificada 
como “Razoável” na maior parte do período de monitoramento. O 
meio e o exutório do Córrego apresentaram, na maior parte das 
análises, qualidade classificada como “Ruim” 

Conforme os dados apresentados na Tabela 4, observa-se que 
durante o período chuvoso, as águas estiveram com qualidade 
inferior às águas do período de estiagem. As variáveis que 
contribuíram para a redução dos valores de IQA no período 
chuvoso (nov/17), foram Cor Verdadeira, DBO5, Nitrogênio Total, 
Fósforo Total e E. coli.  

Piratoba et al. (2017) encontraram situação semelhante em 
avaliação da qualidade da água da área portuária de Barcarena, PA, 
Brasil. Os autores explicam que essa diferença pode ser devida a 
sazonalidade, uma vez que maiores níveis pluviométricos 
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implicam em maiores teores de poluentes, sendo carreados pela 
chuva, do solo em direção ao rio. 

Percebe-se, por meio do IQA aplicado, que as águas 
superficiais do Córrego Fortaleza estão sensivelmente 
prejudicadas pelo uso e ocupação do solo da microbacia, com 
atividades antrópicas decorrentes da urbanização. 

4.2. Águas subterrâneas 

Em relação à qualidade das águas subterrâneas da microbacia 
observou-se que os parâmetros turbidez e sólidos totais seguiram a 
mesma tendência, com valores médios mais altos registrados no 
período de estiagem, o que sugere presença de materiais sólidos 
em suspensão na água.   

A maior inconveniência na qualidade das águas subterrâneas 
foram as concentrações de nitrato encontradas. No período de 
estiagem as amostras apresentaram valores que variaram entre 7,0 
mg L-1 e 66,0 mg L-1. Concentrações acima de 5 mg L-1 de nitrato são 
indicativas de contaminação, enquanto aquelas maiores que 10 mg 
L-1 podem ser maléficas à vida humana e ao ecossistema 
(Montanheiro; Chang, 2016). Varnier et al. (2010) destaca as fossas 
sépticas e rudimentares, além de vazamentos das redes coletoras 
de esgoto, como principais atividades antropogênicas responsáveis 
pelo aumento de nitrato em águas subterrâneas em áreas urbanas.  

5. Habitação  

Os resultados da aplicação do questionário permitiram traçar 
o perfil dos habitantes da seguinte forma: 50% residem na 
microbacia há um período entre 1 e 10 anos; 52% das residências 
abrigam 3 moradores ou mais; em 48% das residências o grau 
máximo de escolaridade dos moradores é o Ensino Médio 
completo e 56% das famílias correspondem a faixa de 2 a 3 salários-
mínimos. Esse valor encontrado confirma o dado disponibilizado 
em Cuiabá (2012), que afirma que os bairros em estudo são 
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classificados com renda baixa, apresentando rendimento inferior 
a 2,91 salários-mínimos. 

Em relação aos serviços de Saneamento Básico, constatou-se 
que 96% das residências amostradas são servidas pela rede geral de 
abastecimento de água, enquanto 4% utilizam poços para o seu 
abastecimento. Quanto à disposição de esgoto sanitário, 74% das 
residências são atendidas pela rede geral de esgotamento, 
enquanto 26% utilizam outras formas de descarte. Em relação ao 
destino dos resíduos sólidos, 100% dos entrevistados responderam 
que são atendidos pelo serviço municipal de coleta. Entretanto, 
apesar desse índice, muitos moradores ainda dispõem seus 
resíduos em lugares inadequados, o que foi comprovado por meio 
do mapeamento de bolsões de resíduos. 

Aplicação e Modelagem do Método Multicritério de Apoio à 
Tomada de Decisão 

O resultado da aplicação do método TOPSIS, com a ordenação 
das alternativas em ordem decrescente está apresentado na tabela 
5. 

Tabela 5. Ordenamento das alternativas 

Ordem 
Coeficientes de similaridade 

p=1 p=2 p=100 
4ª 0,91059 Vegetação 0,81703 Vegetação 0,66094 Vegetação 

3ª 0,88472 Resíduos 0,77718 Erosão 0,61389 Erosão 

2ª 0,87418 Erosão 0,75473 Resíduos  0,52622 Resíduos 

1ª 0,87219 Habitação 0,73603 Habitação 0,50000 Habitação 
Fonte: Os autores, 2021. 

Como é possível observar na Tabela 5, a alternativa Habitação 
foi a que se encontrou mais próxima da solução anti-ideal, o que 
indica que esta é a causa de impactos mais críticos na qualidade da 
água, neste estudo. Este resultado corrobora com os resultados 
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obtidos no monitoramento da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, e com os resultados dos estudos do componente 
Habitação, os quais indicaram alto potencial de contaminação por 
despejo inadequado de esgotos sanitários in natura, 
principalmente pelas baixas concentrações de Oxigênio 
Dissolvido, e as altas concentrações de DQO, Nitrato e Nitrogênio 
Total.  

Entende-se, portanto que ações emergenciais de controle 
ambiental na microbacia devem englobar soluções para este 
componente, como ações de melhorias de saneamento básico, 
sobretudo no que diz respeito à coleta e tratamento de esgotos, bem 
como regularização das moradias que se encontram muito 
próximas ao Córrego. 

O ordenamento das alternativas também permitiu notar que 
Erosão e Resíduos Sólidos possuem distâncias muito próximas 
entre si. Isso significa que as situações destes dois fatores estão 
semelhantes em relação ao impacto que estes dois estão causando 
na qualidade da água da microbacia. 

No tocante à Vegetação, os resultados obtidos pela aplicação 
do TOPSIS indicaram que esta alternativa é a que se encontra mais 
distante da solução anti-ideal, e, portanto, mais próxima da solução 
ideal, indicando que este componente apresenta problemas em 
relação à qualidade da água, entretanto, não é a causa de impactos 
tão críticos quanto os da alternativa Habitação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação do Método Multicritério TOPSIS permitiu a 
ordenação dos impactos do mais ao menos significativo: 
Habitação, Resíduos Sólidos, Erosão e Vegetação. Apesar do 
diagnóstico ambiental apontar impactos na qualidade advindos de 
atividades antrópicas como lançamento inadequado de esgotos 
sanitários in natura, a ferramenta multicritério apresentou o 
mesmo resultado, porém em menos tempo.  
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Esse resultado permite indicar quais os problemas críticos 
que precisam de medidas de solução prioritárias em face do 
aumento da poluição das águas, facilitando aos gestores a tomada 
de decisão mais rápida e eficiente para gestão dos recursos 
hídricos. 

Além disso, com base no exposto, ao identificar os problemas 
ambientais mais críticos em bacias urbanas, é possível que o gestor 
trace um plano de gestão, com ações preventivas aplicadas a esses 
elementos em bacias com mesmas similaridades fisiográficas e de 
uso e ocupação do solo. 
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas quatro ou cinco décadas está crescendo o uso de 
tecnologias na sociedade. Um movimento que teve início com seu 
uso para fins científicos e empresariais, mas que nos últimos trinta 
anos vem se popularizando, penetrando de forma ampliada o 
tecido social. Frente às possibilidades de uso das tecnologias 
digitais, igualmente está crescendo o seu uso na gestão pública, de 
modo a requalificar ou dar nova orientação à gestão do território.   

Do ponto de vista dos recursos hídricos, é importante pensar 
de que modo as tecnologias inteligentes contribuem para uma 
melhor gestão, especialmente considerando a participação 
integrada e participativa, preconizada pela Lei de Águas (Lei 
9433/1997). Isto exige considerar também, por exemplo, que o rio 
é mais do que um simples corpo d’água, como aponta Caramello 
(2016), envolvendo relações de troca e pertencimento ao território, 
como em caso de comunidades de pescadores ou mesmo  
comunidade    tradicionais  e    indígenas,    que  se  apropriam  dos
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 recursos hídricos de outra maneira, diferentes do que acontece, 
por exemplo, nos centros urbanos. 

 Assim, é um desafio da gestão de recursos hídricos, 
incorporar tecnologias inteligentes, como por exemplo, a 
mineração de dados e informações disponíveis no big data, 
transformando dados em defesa da gestão do território (CRAVERO, 
et al. 2018). Por sua vez, isto passa também pelo desafio de romper 
as desigualdades socioterritoriais, que fazem com que diferentes 
porções do território sejam diferentemente atendidas pelos 
sistemas informacionais.  

Além desta introdução, a seguinte seção apresenta um breve 
histórico das políticas de digitalização, focando nos sistemas 
inteligentes e no debate em torno da sua aplicação na gestão do 
território. Em seguida, associamos os sistemas inteligentes à gestão 
de recursos hídricos, que aponta para a debilidade que áreas 
fluviais apresentam quanto ao uso das potencialidades das 
tecnologias para a gestão hídrica.  

A título de exemplificação, recuperamos pesquisa 
desenvolvida por nós em conjunto com três pesquisadoras sobre o 
caso de Rolim de Moura do Guaporé (RO) (COSTA et al., 2021), que 
reafirma a necessidade de potencializar o uso de tecnologias para 
a gestão hídrica, num movimento que integre a população da 
comunidade.  

A pesquisa, por sua vez, demonstra que as limitações 
tecnológicas inviabilizam uma melhor gestão, sobretudo uma 
gestão bottom-up, e uma melhor participação da população local. 
Por fim, apresentamos caminhos para a aplicação de sistemas 
inteligentes na gestão de recursos hídricos.  

BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE DIGITALIZAÇÃO 

A aplicação de sistemas tecnológicos na gestão do território 
está reformulando a relação governo-sociedade, bem como a 
participação da sociedade no conjunto das decisões de governo. A 
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história de introdução de tecnologias na gestão pública como 
instrumento para melhor gestão do território e dos serviços 
públicos está associada ao movimento que se deu entre fins de 1980 
e durante a década de 1990. Nesse momento histórico, observa-se 
que políticas de digitalização são implementadas no sentido de a) 
socializar a população no uso de tecnologias digitais; b) oferecer 
serviços públicos mais alinhados a necessidade da população 
(usuários) (COSTA; EGLER; CASELLAS, 2019; EGLER, 2013, 2011; 
COSTA, 2013).  

Tais políticas contribuíram a uma progressiva e contínua 
mudança de paradigma, orientada por aquilo que Ribeiro (2009) 
denominava de impulsos globais, já que todo este movimento 
serviu a interesses de grupos hegemônicos sobre o território, 
servindo aos interesses do capital (SANTOS, 1994).  

Nas últimas duas décadas, a evolução desse processo 
assegurou a inserção ainda mais direta de tecnologias na gestão do 
território e na cotidianidade, sendo nas cidades onde esse processo 
acontece de forma intensa, o que talvez justifique seu uso de forma 
ampla como instrumento para enfrentar os problemas urbanos. É 
do reconhecimento dos problemas das cidades, sobretudo as 
metrópoles ao redor do mundo, que surgiu o conceito de 
inteligência.  

A inteligência aplicada a gestão da cidades está associada a 
ideia de que máquinas e sistemas programados teriam maior 
capacidade de gestão do território, produzindo uma aproximação 
com as reais necessidades do cidadão, produzindo menos 
equívocos, já que se supõe que tais sistemas atuam segundo uma 
programação que é desprovida de dogmas, sendo ao mesmo 
tempo, mais racional. Assim, os sistemas inteligentes surgem a 
partir de empresas de tecnologia que, supostamente, se 
adiantaram aos gestores públicos, reconhecendo os problemas 
urbanos e oferecendo soluções a partir do uso de tecnologias 
(OLIVEIRA, et al., 2022; ZUBOFF, 2020).  
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As primeiras experiências de cidade inteligente, tal como das 
políticas de digitalização, surgem em cidades de países tidos como 
desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, 
Espanha, entre outros (COSTA; EGLER; CASELLAS, 2019). A 
difusão sobre os países da periferia do mundo está acompanhada 
de uma forte discussão sobre a espacialidade dos sistemas 
inteligentes sobre o conjunto do território das cidades. Isto ocorre 
porque, como demonstraram as análises de Oliveira, et al. (2022), 
Kraus e Farias (2020), e Costa (2020), há um processo informacional 
que é seletivo e desigual, abrindo espaço para o questionamento 
acerca de “quem planeja o território?”.  

É importante considerar também que por detrás de todo o 
avanço técnico-científico-informacional (SANTOS, 2008), existe 
uma série de atores que atuam de forma conjunta para a 
consolidação desse novo paradigma sociotécnico. É daí que se 
critica, nos dias de hoje, a leitura fetichista que considera que as 
tecnologias informáticas funcionam como “salvadoras” dos 
problemas urbanos. Assim, para muitos pesquisadores, os 
sistemas tecnológicos, tidos como instrumentos inteligentes de 
gestão do território, são antes de qualquer coisa, uma narrativa 
discursiva do que de fato sistemas que contribuem para o conjunto 
do território.  

De acordo com Sennett (2018), é o livro de William Mitchell 
intitulado City of Bits (1996), o primeiro a introduzir ou planejar as 
cidades inteligentes. Na leitura de Sennett (2018, p. 17), Mitchell: 

imaginava que a cidade inteligente seria um lugar 
complexo: partilha de informações conferindo aos 
cidadãos escolhas cada vez mais variadas e, 
portanto, sempre maior liberdade; os prédios 
físicos, as ruas, as escolas e os escritórios da ville 
seriam feitos de componentes em permanente 
mutação, podendo, portanto, evoluir, exatamente 
como fluxo de informação. A cidade inteligente 
haveria de se tornar cada vez mais complexa na 
forma, e sua cité, sempre mais rica em significados.  



Capítulo 15 
 

384 
 

No entanto, a perspectiva de Mitchell, ao que parece, orienta 
muito mais em direção a uma fantasia tecnológica, muito presente 
na história da humanidade (Sennett, 2018), do que um real 
instrumento para a transformação do território. Porém, é inegável 
que o real uso e tecnologias na gestão do território não assegura 
melhores condições socioespaciais, mas vem demonstrando 
instrumentalizar o território segundo interesses de empresas 
multinacionais (ZUBOFF, 2020; ODENDAAL, 2016).  

A experiência levada a cabo na cidade de Barcelona, a partir 
da gestão da prefeita Ada Colau, questionou a centralidade das 
empresas de tecnologia quanto ao “solucionismo” frente aos 
problemas urbanos. Assim, ocorre uma profunda alteração no 
âmbito da gestão dessa cidade, buscando dar maior transparência 
e utilizar tecnologias centradas no cidadão para realmente 
produzir respostas às necessidades da cidade, melhorando a 
qualidade de vida e serviços públicos orientados aos cidadãos 
(MOROZOV; BRIA, 2019). 

SISTEMAS INTELIGENTES E O DIÁLOGO COM A GESTÃO 
HÍDRICA 

A gestão de recursos hídricos preconizada na Lei de Águas 
(Lei 9433/1997), aponta a necessidade de integração com 
diversidades físicas, biológicas, socioeconômicas, assim como com 
a gestão ambiental, o uso do solo, entre outros, como também é 
preconizado na Agenda 2030. Além disso, preconiza, gestão 
descentralizada, a água como um bem, portanto, com valor 
econômico, a bacia hidrográfica como unidade territorial.  

Isso aponta para um modelo orientado em experiência 
francesa, consolidando uma visão de gestão de recursos hídricos 
descentralizada, participativa e integrada (LIMA; ZUFFO, 2020; 
MORAIS; FADUL; CERQUEIRA, 2018). Neste sentido, as 
tecnologias inteligentes contribuem para pensarmos a gestão de 
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recursos hídricos descentralizada, participativa e integrada , e que 
acima de tudo, transcenda o rio para além do recurso aquático.  

Se estamos tratando de sistemas inteligentes aplicados à 
gestão do território, precisamos considerar as suas diferentes 
aplicações. Podemos introduzir sistemas inteligentes no 
mapeamento do território, como o que já é feito por órgãos como a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuárias (Embrapa), 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), permitindo 
melhor conhecimento do território para uma melhor gestão; 
existem também os sistemas de previsão das condições climáticas, 
que hoje em dia, apresentam um alto nível de certeza, e que em 
cidades são utilizados como mecanismo associado aos alertas de 
alagamentos, deslizamentos, etc; maior participação da sociedade 
nas ações do governo, de modo a produzir maior interação entre 
governo e sociedade, como o que vem sendo implementado dentro 
daquilo que se convencionou chamar de governança eletrônica.  

Há ainda a possibilidade de aplicar sistemas inteligentes para 
prestar serviços públicos de melhor qualidade, já que os sistemas 
tecnológicos operam em ritmo mais rápido, e a partir da mineração 
de dados, torna-se possível produzir melhores resultados; 
podemos ainda considerar tais sistemas na gestão de recursos 
sólidos, entre outros. Assim, múltiplas são as possibilidades de uso 
de sistemas inteligentes na gestão do território. 

Dito isso, podemos afirmar, portanto, que sistemas 
inteligentes podem ser inseridos na gestão do território de duas 
maneiras: 1) como sistema técnico, com o qual ocorre a troca de 
informações; 2) para ampliar o diálogo entre atores públicos e 
aqueles que são impactados pelos resultados das políticas públicas.  

Do ponto de vista ambiental, o papel das tecnologias ao 
mesmo tempo em que oferece potencialidades, demonstra certo 
nível de desigualdades. De um lado, está o Estado e todo o seu 
aparato técnico, muitas vezes avançado, atuando diretamente na 
gestão. Estamos falando de sistemas técnicos que asseguram trocas 
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de informações e que permitem aos gestores públicos maior 
fiabilidade e capacidade de atuação direta no enfrentamento dos 
problemas urbanos, como em casos de intercorrências climáticas.  

Do outro lado estão atores da sociedade civil que, vinculados 
às dinâmicas territoriais, igualmente contribuem para a gestão do 
território, dos quais as associações, grupos de pessoas ou mesmo 
lideranças locais são bastante representativos. No entanto, quando 
observamos esses atores locais, que estão lidando diariamente com 
a gestão do território, observamos limitações quanto ao 
conhecimento e manuseio de sistemas técnicos capazes de 
permitir maior interação com a gestão pública que se encarrega da 
gestão ambiental. Em outras palavras, a limitada capacidade 
informacional afeta a participação da população na gestão 
ambiental. 

Aplicados a gestão de recursos hídricos, os sistemas 
inteligentes podem ser aplicados através de sistemas de sensores e 
monitoramento que permitem a análise de dados em tempo real 
(AZEVEDO; MACIEL; GAMA, 2018). Não só isso, os sistemas 
inteligentes permitem a análise de grande volume de dados, 
permitindo uma gestão eficaz de recursos hídricos (CRAVERO, 
et.al., 2018).  

Além disso, permite articular atores envolvidos na gestão dos 
recursos hídricos, monitorando e analisando, a qualidade da água, 
emissão de efluentes, transformações e alterações dos usos do solo 
nas margens dos rios, inundações, entre outros (JAN; MIN-ALLAH; 
DÜŞTEGÖR, 2021; SINGH; AHMED 2021).  

Neste sentido, vale recuperar a reflexão realizada por 
Caramello (2016), que reconhece que a gestão hídrica apresenta 
duas dimensões, sendo a primeira aquela que considera a água 
como um dado físico, com dinâmicas próprias; a segunda 
dimensão é aquela que considera o rio como um elemento que está 
para além da água, considerando os atores envolvidos. Quer dizer, 
isto passa pelo reconhecimento das redes de relações e práticas 
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cotidianas que têm lugar nos territórios hídricos, e que são 
fundamentais para entender a forma com que uma sociedade atua 
frente a um recurso hídrico.  

Assim, torna-se fundamental estimular a participação da 
população nas tomadas de decisão quanto à gestão hídrica, para a 
qual as tecnologias informacionais abrem possibilidades. Assim, a 
informação e a gestão de dados podem contribuir positivamente na 
gestão de bacias hidrográficas; na gestão de águas superficiais e 
subterrâneas; na gestão dos conflitos entre partes interessadas; 
entre outros.  

No entanto, a gestão do território ao utilizar sistemas 
inteligentes, ainda enfrenta um problema estrutural, que é a 
desigualdade socioespacial. Ou seja, apesar de ser uma realidade 
em países desenvolvidos, onde há ampla difusão de sistemas 
informacionais e o uso de dados como aporte à gestão pública, no 
Brasil, isto ainda não é realidade. Além disso, municípios de 
pequeno porte e situados em porções mais a Norte do país, sofrem 
ainda mais com a brecha digital. Isto porque municípios de 
pequeno porte apresentam alta dependência da transferência de 
recursos dos entes federativos (União e Estados), além de baixa 
densidade sociotécnica. 

O CASO DA COMUNIDADE ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ: OS 
DESAFIOS DAS TECNOLOGIAS INTELIGENTES 

A comunidade fluvial Rolim de Moura do Guaporé está 
situada no Estado de Rondônia, na região Norte do Brasil, na cidade 
pequena de Alta Floresta D’Oeste. A comunidade está situada na 
Bacia Hidrográfica do Rio Mequéns (Fig. 1), afluente da margem 
direita do Rio Guaporé, corpos hídricos que são divisa 
internacional entre o Brasil e a República Boliviana (COTA et. al., 
2019). Situada no pantanal do Guaporé, a comunidade está ilhada, 
e o acesso a ela ocorre pelo Parque Estadual de Corumbiara e Rebio 
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Guaporé, ambos importantes reservas naturais. Assim sendo, o 
único acesso via aérea ou por rota fluvial.  

Figura 1. Comunidade Rolim de Moura do Guaporé – Rondônia / 
Brasil 

 
Fonte: Costa, et al. (2021). 

Na pesquisa realizada por nós e um grupo de pesquisadoras 
(COSTA, et al., 2021), observa-se que, na comunidade Rolim de 
Moura do Guaporé, o fato de existir limitada conectividade, 
funciona como barreira a que os atores locais participem da gestão 
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dos recursos hídricos. Na comunidade, que é composta 
principalmente por quilombolas e indígenas, com a presença de 
população que se entende como caucasiano, negro e outros, de um 
grupo de 16 residentes, apenas 68% fazem uso da internet todos os 
dias, sendo a maioria, um total de 10 residentes desse grupo utiliza 
o sinal via rádio, e 6 através de sinal cedido por algum vizinho. Isso 
aponta para a brecha digital que ainda existe no Brasil como um 
todo, e nas áreas ribeirinhas do interior do país, talvez mais, onde 
uma parcela significativa da população ainda tem acesso limitado 
à internet.   

Na Comunidade Rolim de Moura do Guaporé, impactada pela 
gestão de recursos hídricos, na medida em que se trata de uma 
comunidade ribeirinha e que em teoria deveria participar 
ativamente da tomada de decisão, observa-se que a limitante 
informacional, somadas às distâncias dos centros de decisão são 
limitadores da efetiva participação. Sabemos também que a 
disponibilidade de recursos informacionais não é a garantia de que 
haverá maior participação ou possibilidade de um ou outro agente 
do território ser ouvido.  

No entanto, também não podemos descartar a potencialidade 
que a maior conectividade assegura a que uma parcela ainda maior 
da população, e nisso se inclui a população da comunidade, teria 
de ser ouvida, mesmo que nem sempre isso signifique que suas 
demandas fossem atendidas.  

Assim, para que a Comunidade possa de fato ter maior 
possibilidades de efetivar sua participação na gestão dos recursos 
hídricos, fazendo com essa gestão naquela localidade tenha o 
caráter mais ascendente (bottom-up), muito mais do que o 
tradicional de cima para baixo, é fundamental a criação de 
infraestrutura de rede que permita uma outra participação da 
sociedade ali envolvida. Trata-se de um desafio, na medida em que 
o país ainda apresenta uma séria desigualdade territorial e digital, 
mesmo nas grandes cidades, e que afeta de forma ainda mais 
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dolorosa aos habitantes de regiões mais distantes das dinâmicas 
urbanas, e ribeirinhas. Por fim, para compreender e fazer avançar 
a gestão hídrica, torna-se fundamental reconhecer e utilizar as 
potencialidades permitidas pelas redes tecnológicas e digitais.  

PARA CONCLUIR: CAMINHOS E DESAFIOS 

Para concluir, podemos delinear alguns caminhos e desafios 
da introdução de sistemas inteligentes na gestão de recursos 
hídricos. Como visto, as potencialidades são inúmeras, 
especialmente dada a possibilidade que os sistemas inteligentes 
apresentam na análise de grandes volumes de dados, 
estabelecendo indicadores que permitem resultados mais 
precisos. De outro lado, permite um movimento de aproximação 
entre aqueles que estão diretamente envolvidos na gestão de 
recursos hídricos, para além daqueles envolvidos em arranjos 
institucionais governamentais, isto é, os cidadãos. Assim, o 
caminho é potencializar as tecnologias inteligentes de modo a 
alcançar aquilo que está preconizado na Lei de Águas e na Agenda 
2030. 

Por sua vez, seguir por estes caminhos exige superar alguns 
desafios que estão vinculados ao processo histórico de formação do 
Brasil, que faz com que algumas parcelas do território sejam 
melhor dotadas de infraestrutura do que outras. Em outras 
palavras, cumpre avançar na estruturação técnica do território, 
permitindo melhores níveis de conectividade, de modo a que um 
ribeirinho, um sujeito de comunidade tradicional, entre outros, 
envolvidos na gestão do recurso hídrico, possam explorar e tirar 
proveito das possibilidades das análises de dados, bem como 
contribuir com o processo de gestão como um todo. Trata-se de um 
fato que já vem sendo experimentado em diferentes partes do 
mundo, sobretudo em países europeus. 

Ao mesmo tempo, o Brasil enfrenta o desafio de reformular o 
pacto federativo, especialmente porque as cidades pequenas, que 
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são aquelas com maior dependência de recursos de transferências 
institucionais, também são aquelas com mais precárias condições 
informacionais. Mesmo as cidades com porte maior, já apresentam 
deficiências informacionais, mas são as cidades pequenas as mais 
penalizadas, sendo que uma série de comunidades ribeirinhas 
situam-se em cidades pequenas, como é o caso da Comunidade 
Fluvial Rolim de Moura do Guaporé.  

Assim, torna-se fundamental criar estratégias que rompam 
com o seletivo e desigual padrão informacional para fazer avançar 
as potencialidades dos dados do big data. Somado a isto, cumpre 
descentralizar esses dados e as tecnologias das grandes empresas 
de tecnologia, o que passaria por processos de transparência, tanto 
no uso dos dados, quanto na sua coleta e clareza sobre os atores por 
trás dos usos feitos.  

Além disso, é importante qualificar os atores envolvidos na 
gestão hídrica, sobretudo as comunidades locais no uso de 
tecnologias de modo a extrair proveito da mineração e análise de 
grande volume de dados. Toda essa proposta exige questionar, 
mais uma vez, quem planeja o território, porque assim torna-se 
possível entender atores, arenas e estratégias por trás dos sistemas 
inteligentes e da sua aplicabilidade na gestão de recursos hídricos.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o Ministério da Educação introduziu o meio 
ambiente como tema transversal no currículo do ensino 
fundamental. Em 1999, a Lei nº 9795 (BRASIL, 1999) oficializou a 
importância da educação ambiental (EA) dentro e fora da escola, 
embasada no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988): “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações”. Desta forma o professor deve conectar os conteúdos ao 
dia a dia de seus alunos, com isso, desde cedo a EA despertar a 
consciência para a preservação e cidadania, correlacionada ao seu 
cotidiano. Desta feita, fica evidencia que é necessário um 
comprometimento maior para que o Art. 225 supracitado seja de 
fato aplicável e aplicado. 

O primeiro pacto global aconteceu durante a Conferência 
promovida pela ONU (Rio de Janeiro em 1992), pautada pela busca 
de um desenvolvimento sustentável), culminando para a criação 
da Agenda 21 Global com diretrizes para implantação em escalas 
locais, regionais, estaduais e nacional (MMA, 2004).  

Preocupados com o futuro do Planeta e com o desenrolar da 
Agenda 21, pois ainda que tenha avançado e trazido considerável 
contribuição no Brasil (MMA, 2004) se converte de suma 
importância em um comprometimento com metas programadas 
em uma agenda transparente, fato que levou aproximadamente 
193 Estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU) no 
ano de 2015 a assumirem compromisso global estabelecendo 169 
metas, que integram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), os quais possuem prazo de alcance até 2030. Almejando 
mitigar os desafios ambientais, sociais, políticos e econômicos 
mais urgentes, diminuir a grande desigualdade de direito mundial, 
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com o lema “Não deixar ninguém para trás” (ONU, 2015), nasce 
assim a Agenda 2030. 

Para isso, a ONU reconhece que essa é uma missão coletiva, 
e depende sobretudo da vontade política dos países envolvidos na 
formulação da Agenda 2030. Somente avaliar o progresso da 
Agenda 21 não seria suficiente, mais, se fazia necessário identificar 
as razões que esta não avançou como o esperado, seria 
imprescindível propor ações e estabelecer datas para o 
cumprimento das metas. 

Quando se foca no saneamento básico, temos que entre os 
ODS que podem contribuir para o êxito nas atividades relacionadas 
à universalização do conhecimento sobre os ODS 4, 6, 10, 11 e 12 
(Quadro 1). 

Quadro 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
relacionados à universalização do conhecimento do Saneamento 

Básico. 

 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos (ONU, 
2015). 

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todas e todos 
(ONU, 2015). 

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles (ONU, 2015) 

 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
(ONU, 2015). 

 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis (ONU, 2015). 

Fonte: ONU (2015), adaptado pelos autores. 
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Importante abordar o caráter indissociável dos ODS que 
conversam entre si, e envolvem três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: o econômico, o social e o ambiental, 
os quais estão ligados diretamente a ações de Educação Ambiental 
(EA), e contemplam também os compromissos da Agenda 21 
brasileira, um planejamento participativo para o desenvolvimento 
sustentável construído a partir da Agenda 21 Global,  que traz no 
seu capítulo 36 a Promoção do ensino, da conscientização e do 
treinamento como prioridade nas dimensões de conservação e 
gestão dos recursos para o desenvolvimento (MMA,1992).  

A oferta por uma educação de qualidade e para a 
sustentabilidade também integra a ODS da Agenda 2030, 
contempla entre as metas da ODS 4: 

“4.7 - Até 2030, garantir que todos os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da 
educação para o desenvolvimento sustentável e 
estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de 
paz e não violência, cidadania global e valorização 
da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável” (MMA14, sd) 

Segundo Farias, Pucheta e Pereira (2021) é cada vez mais 
necessário desenvolver as práticas educativas para a preservação 
do meio ambiente para além da escola. E nesse contexto a Lei nº 
9.795/1999, que versa sobre a educação ambiental, vem ao 
encontro quando define a EA como o processo que se dá a 
“construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 

                                                           
14 A Agenda 2030, pode ser lida na integra em: https://brasil.un.org/pt-
br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel 
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A partir de um espírito de cooperação e solidariedade global, 
o objetivo maior dos signatários é acabar com a pobreza e a fome 
em todas as suas formas e dimensões, minimizar a degradação 
ambiental através da gestão de recursos naturais e incentivo ao 
consumo e produção sustentáveis, assim como assegurar a todos 
uma melhor condição de vida baseada na harmonia do progresso 
econômico, social e tecnológico com a natureza. 

Diante do cenário exposto, esta proposta de Startup propõe 
uma ação de educação ambiental especificamente correlacionada 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:  ODS 04 – 
Educação de Qualidade, ODS 06-Água Potável e Saneamento e ODS 
10- Redução das Desigualdades, ainda ressaltando o caráter 
indissociável com os 14 ODS restantes. A EA foi definida pelo 
Ministério do Meio Ambiente como “processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade" 
(BRASIL, 1999).  

A ODS 6 tem caráter integrador com  a inclusão de atores e 
processos de saberes em rede (Figura 2), além de promover a 
sustentabilidade do ecossistema hídrico.  

A EA é um instrumento voltado à sensibilização da sociedade 
e sua aplicabilidade como tal está legalmente instituída na Política 
Nacional de Educação Ambiental, por meio da Lei 9.795/1999 
(BRASIL, 1999) e na Lei 9.433/1997 (BRASIL, 1997) que Rege sobre 
a Política Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, no momento 
em que apresenta os instrumentos de gestão hídrica e propõem a 
informação como uma dessas diretrizes. Oportuno recordar as 
palavras de Paulo Freire, que de forma recorrente em suas obras 
defende o direito à informação como o primeiro passo para a 
mobilização social (FREIRE, 2013).  
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Figura 2. ODS 6 e Agenda 2030. 

 
Fonte: ONU, (2012), adaptado pelos autores (2021). 
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É nesse contexto que a parte experimental da Startup foi 
desenvolvida, com o objetivo de colaborar na implementação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na porção urbana do 
município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, optou-se 
por iniciar um processo de formação de base, razão pela qual foi 
selecionada uma escola da rede pública municipal.  

Neste contexto o presente texto tem como objetivo 
apresentar a Startup-Socioambiental “Conhecimento é poder” e os 
resultados obtidos de um curso de capacitação sobre o Plano 
Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos do município em questão, o qual foi 
realizado com o corpo docente de uma escola estadual de ensino 
fundamental na cidade de Porto Velho-RO.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A cidade de Porto Velho está localizada na Amazônia 
Ocidental e segundo o último Censo do IBGE (2010) apresentava 
população de 428.527 habitantes, sendo a estimativa de 548.952 
habitantes para o ano de 2021 (pelo mesmo órgão). A Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Bela Vista está localizada na Zona 
Sul da cidade (Figura 3). A partir da motivação da gestão escolar, 
vinte e três docentes participaram da capacitação. 
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Figura 3. Localização da Escola Estadual Bela Vista, Porto Velho-
RO. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

É importante destacar que o município de Porto Velho é o 
maior em área territorial do Estado, com cerca 34 mil km² de área, 
composto por doze (12) distritos, entre eles a capital como distrito 
sede, organizados em três regiões: Alto, Médio e Baixo Madeira.  

Estratégia para capacitação do corpo docente 

Para a realização da capacitação fez-se necessário à 
estruturação prévia do material teórico sobre o contexto geral do 
saneamento básico, apresentando as normativas legais que regem 
a matéria, de modo a apresentar o referencial básico a ser seguido. 

Em seguida, foi realizada a exposição dos materiais 
produzidos no âmbito do Município de Porto Velho, com destaque 
para “Produto 07 - RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB)” (PORTO VELHO, 2021), o qual 
pode ser acessado pelo sítio eletrônico: 
https://pmsb.portovelho.ro.gov.br/, o caminho a ser percorrido 

https://pmsb.portovelho.ro.gov.br/
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para acessar os demais produtos do PMSB e tomá-los como 
referenciais de pesquisa para cobrança de providências pelo poder 
público. Também foi abordado como estes materiais podem ser 
utilizados de maneira pedagógica em sala de aula, em temáticas 
transversais interdisciplinares e, deste modo, incorporados ao 
currículo de ensino fundamental. Também foi abordado o Plano de 
Gestão Integral de Resíduos Sólidos, (PGIRS) (PORTO VELHO, 
2021) do Município de Porto Velho - RO, todos estes documentos 
foram elaborados ao longo do ano de 2020. 

Após estas exposições, realizou-se a priorização individual de 
apenas um problema de cada vertente do saneamento básico 
vivenciado por cada participante da capacitação, a fim de instigá-
lo a elencar apenas aquelas que mais interferem no seu cotidiano. 
Finalmente, houve a socialização das problemáticas e o posterior 
agrupamento em nuvens de problemas, a fim de se ter o 
diagnóstico da percepção coletiva de cada vertente do saneamento 
básico. 

Importante mencionar que o corpo docente foi definido 
devido à manifestação de interesse em relação à temática e por 
agente multiplicador em sala de aula. 

RESULTADOS  

O planejamento participativo é um dos métodos utilizados na 
EA, que envolve a participação de todos os atores da sociedade, que 
devem exercitar sua cidadania continuamente, participando dos 
problemas ambientais a sociedade das soluções ambientais na sua 
região (CECHELLA ZANETTE, 2018). Capacitação de professores do 
Ensino Fundamental é exemplo aplicado nesta metodologia, a qual 
pode ser realizada por meio de parceria do município com outros 
órgãos públicos, como, o provedor de serviços educacionais, no 
caso o ProfÁgua da Universidade Federal de Rondônia. 

A execução envolveu a realização de uma oficina com 
abordagem conceitual da legislação do marco regulatório do setor 
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e a obrigatoriedade da elaboração de planos setoriais, o contexto 
da revisão do Plano Diretor do Município que definiu entre as 
estratégias estruturantes, o controle da dispersão urbana e a cidade 
com florestas e águas, o que representa uma evolução no conceito 
e no despertar do pertencimento do cidadão. 

Os quatro serviços que compõem o saneamento básico foram 
apresentados com todas as etapas que os compõem, como por 
exemplo, no abastecimento de água, desde a captação até as 
ligações prediais, todo o sistema que permite o acesso à água 
tratada. Na figura 4 traz-se o material atinente ao que seja 
saneamento básico, por definição que foi passado ao corpo 
docente.  

Figura 4. Definição de cada vertente do saneamento básico 
passadas ao corpo docente. 

 
Fonte: Prefeitura do Município de Porto Velho-RO, 2020. 

De igual forma foi apresentado o diagnóstico do setor nas 
quatro naturezas do serviço (Figura 5 e 6), a situação atual que 
representa o ponto de partida do plano e os programas a serem 
desenvolvidos durante o prazo de vigência do plano, de vinte anos, 
foram apresentados e debatidos. 
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Figura 5.  Apresentação dos programas de três serviços do PMSB-
Porto Velho para os docentes da Escola Bela Vista, 2021. 

 

Fonte: Porto Velho (2021), adaptado pelos autores. 

Quanto aos programas para a área de resíduos sólidos, temos 
que se encontra na figura 6. 

Figura 6. Apresentação dos programas para os resíduos 
sólidos do PMSB-Porto Velho para os docentes da Escola Bela 

Vista, 2021. 

 
Fonte: Porto Velho (2021), adaptado pelos autores. 



Capítulo 16 
 

406 
 

Em seguida, deu-se destaque as metas e horizontes temporais 
de imediato, curto, médio e longo prazo, a exibição de vídeos da 
situação do manejo do resíduo sólido e do processo de construção 
participativa da revisão do PMSB que esteve presente nos quatorze 
distritos do Município, buscando a fala e o compromisso do 
cidadão. 

O momento de interação com os educadores se deu através 
da atividade de identificação do principal problema de cada um dos 
quatro componentes do saneamento,  a figura 7 traz-se o momento 
de socialização das problemáticas elencadas pelos participantes. 

Figura 7. Socialização e organização das problemáticas 
elencadas pelos participantes para cada vertente do saneamento 

básico. 

 

Onde A: Socialização das problemáticas, e B: Organização das 
problemáticas 

Fonte: Autores (2020). 

No quesito abastecimento de água potável, a resposta mais 
recorrente foi à falta de água, especialmente nos bairros onde é 
predominante o abastecimento através de poços rasos, também foi 
elencada a falta de água em consequência a ausência da rede 
pública. Destaca-se que mesmo nos bairros atendidos pela 
concessionária, a intermitência do abastecimento foi algo relatado 
recorrentemente como preocupante. Na figura 8 temos a 
categorização das problemáticas para as temáticas água, esgoto, 
drenagem e lixo. 
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Figura 8. Categorização das principais problemáticas para 
vertente água (A), esgoto (B), drenagem (C) e lixo (D) pelos 

docentes participantes. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

Faz-se importante mencionar as ocorrências de falta de água 
não se restringem à cidade de Porto Velho, pois segundo Porto 
Velho (2020, p. 249) no Distrito de Nova Califórnia o principal 
problema levantado também foi à falta de água. 

Quanto ao esgotamento sanitário, à ausência de rede de 
coleta de esgoto ou do sistema público de coleta e tratamento de 
esgoto é sentido como a maior preocupação dos presentes que se 
utilizam de soluções individuais de tratamento como fossa e 
sumidouro, ou que presenciam o escoamento a “céu aberto” dos 
efluentes sanitários, que por sua vez passam a ser compostos por 
resíduos sólidos descartados inadequadamente, conforme consta 
na figura 9 que elenca as outras categorias para o esgotamento 
sanitário. 

As problemáticas elencadas nas reuniões comunitárias para 
a elaboração do PMSB em relação ao esgotamento sanitário para a 
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cidade de Porto Velho foram: Contaminação dos corpos hídricos; 
Implantação da estação de tratamento de esgoto; Falta de rede e 
tratamento de esgoto; esgotos correndo a céu aberto, 
contaminação do solo e igarapés (PORTO VELHO, 2020). Essas 
categorias são reforçadas pela percepção dos docentes sobre o 
saneamento básico estando voltado diretamente a realidade de 
suas residências com categorias predominantes de: Precário, 
Inexistente e falta de rede. 

No tocante à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 
as alagações frequentes e a deficiência em infraestrutura foram as 
respostas de maior relevância (Fig. 10). 

Assim como das vertentes anteriores, a drenagem pluvial foi 
resumida em quatro principais problemas, sendo: Alagações, 
Impermeabilização, Falta de Infraestruturação e Lixo na 
Drenagem. Embora apenas com uma manifestação, a 
impermeabilização do solo influencia fortemente nos eventos de 
alagação, principalmente quando se leva em consideração o 
percentual impermeabilizado dos lotes. 

Segundo Porto Velho (2020, p. 258) nas zonas central, norte e 
oeste da cidade de Porto Velho o problema mais elencado na visão 
dos munícipes também foram os constantes alagamentos das vias.  

Por fim, com relação à limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, o descarte inadequado, falta de conscientização da 
população e coleta precária são as respostas mais lembradas pelos 
participantes, seguidas da ausência de coleta seletiva e de política 
pública relacionada aos resíduos. Na figura 11 podemos perceber 
o que foi citado em termos de hierarquização das problemáticas a 
coleta precária, o descompromisso de políticas públicas voltadas à 
problemática estão entre os problemas apontados pelos docentes. 

Importante mencionar que a inexistência de coleta seletiva 
foi elencada como principal numa reunião comunitária durante a 
elaboração do PMSB-Porto Velho, segundo Porto Velho (2020, p. 
261), e foi trazida como uma das principais problemáticas na visão 
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do corpo docente da escola. Isso demonstra o compartilhamento 
de opinião dos munícipes ainda que em períodos diferentes de 
realização das atividades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pela realização da atividade junto ao corpo docente da Escola 
Estadual Bela Vista foi possível perceber os principais anseios dos 
profissionais, as principais problemáticas de saneamento de cada 
indivíduo e a integração entre eles nos diálogos para priorização 
das problemáticas existentes na região. 

Foi possível extrair também que há proatividade por parte 
dos docentes em se apropriarem mais da temática para se 
embasarem nas solicitações de providências por partes dos órgãos 
públicos. Além disso, prontificaram-se para novas capacitações 
seja em saneamento seja em meio ambiente, para se estabelecer 
um vínculo consolidado de formação continuada. 

Além disso, a experiência mostrou que é possível aplicar 
outras capacitações com temas afins, seja de forma presencial ou 
virtual, até mesmo com outros parceiros/instituições, direcionadas 
a escolas públicas ou privadas, membros de conselhos de meio 
ambiente ou de comitês de bacias hidrográficas e sociedade civil 
organizada num contexto geral. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto da pandemia da COVID-19 redefiniu padrões e 
comportamentos, bem como, mudanças legais e normativas, 
principalmente em regiões transfronteiriças para fazer frente ao 
controle sanitário. Tal contexto acabou por colocar em “estado de 
acirramento” todas as estruturas de governança, tanto interna dos 
estados e municípios, quanto externa dos 193 países que têm 
assento nas Organizações das Nações Unidas (ONU), bem como, no 
Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres 
que coordena as ações da Estratégia Internacional de Redução de 
Riscos de Desastres (EIRRD).  

Diante desse contexto, as normas vigentes de um lado não 
puderam ser aplicadas, e, de outro, inexistiam normas e/ou 
procedimentos operacionais padrões para gestão da continuidade 
dos processos e serviços, sejam eles, públicos, privados ou 
estratégicos. 

Convém ressaltar, que esses contextos vêm se repetindo ao 
longo das últimas décadas, nas diversas escalas da gestão pública, 
sejam elas: a) internacionais, nacionais, regionais, estaduais ou 
municipais; b) nas diversas áreas da atividade pública (saúde, 
educação, meio ambiente, etc); c) em diferentes instâncias 
(executivo, legislativo e judiciário), e, d) com diferentes tempos e 
movimentos de gestão das políticas, planos, programas e projetos, 
exatamente pela ausência de “procedimentos operacionais 
padrões para gestão de continuidade”, tanto das atividades, quanto 
dos processos, produtos, serviços, protocolos e ações realizadas 
pelos diversos agentes públicos e setores da sociedade civil.  

Assim, a constatação de que sempre se está no início da 
resolução dos conflitos e de que ações nunca foram realizadas é no 
mínimo inconsequente. Isso de deve a falta de conhecimento dos 
resultados das ações já implantadas, de estudos e pesquisas já 
realizados e ignorados, bem como, da ausência completa de 
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documentação da memória institucional de todos os 
procedimentos já realizados e sua publicização de modo fácil e 
transparente a todos os públicos-alvo.  

Vimos, portanto apresentar uma experiência 
paradiplomática exitosa realizada em 2004, com três países (Brasil, 
Paraguai e Argentina) da Bacia do Prata, para tratamento da gestão 
de conflitos ambientais transfronteiriços, protagonizada pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná, com os Ministérios 
Públicos do Paraguai e da Argentina, com o apoio técnico de Grupo 
de Pesquisa do CNPq da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), e premiada internacionalmente pela Universidade de Nice 
Sophie Antipolis na França em 2007. (LEPRI, SILVA, 2011). 
Entretanto, não se discutirá a paradiplomacia enquanto processo, 
mais os resultados decorrentes de sua utilização na Bacia do Prata. 

A paradiplomacia deve ser compreendida uma perspectiva 
de resolução de conflitos ambientais transfronteiriços, a partir da 
atuação de estados e municípios, numa escala espacial 
subnacional, no caso em questão, através de uma instituição 
pública estadual, neste caso, o Ministério Público do Estado do 
Paraná. 

O objetivo dessa ação paradiplomática foi minimizar 
conflitos ambientais que pudessem se constituir em riscos de 
desastres, melhorando o desempenho da prestação jurisdicional, 
do Ministério Público do estado do Paraná, no caso da tríplice 
fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. 

Conforme (ZERAQUI, 2013), apud (JUNQUEIRA, 2018), “o 
conceito de “paradiplomacia foi concebido nos anos de 1986 e 1990 
pelos professores Ivo Duchacek e Panayotis Soldatos, 
respectivamente”. 

Diante das considerações realizadas anteriormente, o 
problema a ser discutido é o seguinte: os fundamentos e a 
metodologia adotados para resolução de conflitos ambientais, para 
os três países da Bacia do Prata, em 2004, poderiam ser utilizados 
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para uma ação paradiplomática relacionada a emergência 
climática, e, a recorrência de desastres principalmente sobre as 
populações mais vulneráveis, tanto na bacia do Prata, quanto em 
outras bacias hidrográficas brasileiras no momento presente pela 
RIPERC? 

Por sua vez, o foco da gestão em riscos e desastres (GRD) no 
Brasil foi dirigido para a bacia hidrográfica, dentre as quais, a bacia 
hidrográfica do Rio Paraná, como unidade de gestão de política 
pública.  Entretanto, o legislador não integrou nas escalas espaciais 
de gestão da referida Lei, as demais bacias hidrográficas 
transfronteiriças, das quais o Brasil é parte constituinte. 

Verifica-se a necessidade de se aplicar mecanismos de 
paradiplomacia ambiental, com o objetivo de tornar possível uma 
“paradiplomacia transfronteiriça em proteção e defesa civil”, 
perspectiva esta, não prevista na Lei 12.608/2012, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).  

Assim, torna-se necessário verificar o status das políticas 
públicas em proteção e defesa civil, não só nos países da Bacia do 
Prata, mas também com países que o Brasil possui bacias 
hidrográficas transfonteiriças, como os países que compõe a bacia 
amazônica por exemplo, para que se possa avançar em ações 
mútuas, numa perspectiva paradiplomática em gestão de riscos e 
de desastres, pensando na ocorrência de um evento extremo. 

A partir das discussões realizadas anteriormente, esse 
capítulo está assim organizado: a) na primeira parte será 
apresentada a compreensão do operador do Direito acerca do meio 
ambiente, e os resultados dessa compreensão sobre a prática da 
atividade jurisdicional no ambito das promotorias de justiça do 
Ministério Público brasileiro; b) na segunda parte far-se-á uma 
breve descrição das ações iniciadas no ano 2000 no contexto do 
Projeto de Pesquisa e Extensão denominado “Rede Internacional 
de Gestão de Conflitos Ambientais” da Universidade Federal de 
Santa Catarina através do Grupo de Pesquisa do CNPq “Resolução 



Capítulo 17 
 

417 
 

Científica de Conflitos – GRCC) que culminou com ações 
paradilomáticas na bacia do Prata; e, c) na terceira parte será 
apresentado o contexto ainda presente para gestão de riscos e de 
desastres no ambito da emergência climática, em regiões 
transfronteiças, que se asseveram no contexto da pandemia global 
da COVID-19, e que ainda assim, não avançaram para a criação de 
planos de gestão de continuidade de atividades para contextos de 
eventos extremos entre os países da Bacia do Prata.  

GESTÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS EM CONTEXTOS 
PARADIPLOMÁTICOS EXTREMOS  

A Bacia do Prata, conforme figura 1, possui uma área de 3,1 
milhões de km², abrangendo 5 países com diferentes níveis de uso 
e ocupação do solo (100% do Paraguai; 90% do Uruguai; 80% da 
Argentina; 55% da Bolívia e 54% do Brasil).  

Os processos socioespaciais de cada um desses países 
acabaram por promover diferentes conflitos decorrentes dos 
processos históricos, que impactaram a referida bacia 
hidrográfica, e, que atualmente em função da emergência 
climática vem exigindo ações de caráter “paradiplomático”, em 
face da recorrência de eventos extremos. 

Os três principais rios que formam a Bacia do Prata são: o Rio 
Paraná (4.352 km), o Paraguai (2.459 km) e o Uruguai (1.600 km) 
(Figura 1).  
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Figura 1 -  Bacia Hidrográfica do Prata 

 
Fonte: https://ecoa.org.br/wp-content/uploads/2015/10/sistema-
parana-paraguai-ramsar-bacia-do-prata.jpg. Acesso em 30/10/2021. 

 

O estuário do Prata é o maior do mundo, medindo 256 km de 
extensão, que por sua vez integram 5 países, 5 sistemas legislativos, 
5 governos, 5 regimes jurídicos distintos, 5 ministérios públicos, e, 
diferentes estruturas de governança nacionais e transfronteiriças 
não consolidadas, que militam em torno de protocolos 
internacionais, muitos deles não ratificados pelos 5 países, que 
desenvolveram políticas, planos, programas e projetos com 
diferentes graus de institucionalização. 

Essa estrutura complexa de gestão pública em diferentes 
escalas espaciais vinculadas às diferentes competências comuns 
(administrativas) e concorrentes (legislativas) acabou por 
promover a necessidade de ações mais céleres, relativamente à 
gestão dos conflitos ambientais e dos desastres transfronteiriços 
exigindo uma perspectiva mais “previsiva e não mais preditiva” de 
mecanismos de alerta, tanto do controle e monitoramento dos 

https://ecoa.org.br/wp-content/uploads/2015/10/sistema-parana-paraguai-ramsar-bacia-do-prata.jpg.%20Acesso%20em%2030/10/2021
https://ecoa.org.br/wp-content/uploads/2015/10/sistema-parana-paraguai-ramsar-bacia-do-prata.jpg.%20Acesso%20em%2030/10/2021
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riscos de diversas naturezas, quanto na gestão dos riscos e dos 
desastres. 

É nesse contexto complexo, em que a diplomacia não 
promovendo a resolução de conflitos ambientais e a gestão de 
riscos e de desastres em bacias hidrográficas transfrontieriças, 
abre espaço para que a RIPERC execute ações conjuntas e 
integradas, numa perspectiva paradiplomática, como mecanismo 
de resolução não só da identificação dos objetivos a serem objeto 
de gestão, bem como, da adoção de “medidas não estruturais” para 
continuidade das atividades.  

É necessário apontar que a paradiplomacia não é algo novo, 
desde os tempos imemoriais as populações da Bacia do Prata 
(charruas, minuanos, guaranis e caingangues, europeus, árabes, 
argentinos, brasileiros, paraguaios e uruguaios) vem utilizando 
diversos mecanismos.  

Assim, “quileiros”, “chibeiros”, “laranjas” e “passeras” 
estabeleceram uma rede de comércio informal, que ainda é fonte 
de vida e de renda para muitas famílias e sustentáculo de toda uma 
rede social e de vida misturando práticas legais e ilegais e se mescla 
com a perspectiva estatal de controle fronteiriço (CARDIN, 2011 e 
2012; RENOLDI 2011 e 2013). 

Tais práticas e vivências envolvem uma interação contínua e 
um domínio contínuo do espaço (DORFMAN, 2009). Atualmente 
essa relação é mais intensa na área comercial na tríplice fronteira, 
onde algumas vezes o Estado Nacional tentou intervir, como foi o 
caso da repressão ao circuito sacoleiro no Brasil (CARDIN, 2011 e 
2012), ou do controle da sobre a atividade das “passeras” entre a 
Argentina e o Paraguai ou entre o Paraguai e o Brasil.  

A fronteira se faz, portanto, um ser mestiço por excelência 
(ANZALDÚA 2012) e os rios são veios por onde corre sua vida 
(CLAVAL, 2010).  

A ação paradiplomática já se efetivou em várias áreas de 
atuação, dentre as quais, os sistemas de saúde, de educação e 
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previdência, e agora não só para as questões ambientais, mas 
também para gestão de riscos e de desastres em bacias 
hidrográficas transfronteiriças, conforme será descrito a seguir. 

Entretanto, o processo em discussão se iniciou em 2004, e, 
teve como ponto de partida uma dissertação de mestrado, de uma 
promotora de justiça do estado do Paraná, que foi premiada no 
Congresso Internacional da Água, em Cannes na França em 2007, 
pela Universidade de Nice Sophie Antipolis na categoria “Água e 
Direito”. A concessão desse prêmio para toda equipe dos três países 
notabilizou a paradiplomacia como atividade passível de resolução 
de conflitos, não só na esfera estatal, mas também em estruturas 
de governança entre diferentes países em contextos de eventos 
extremos. 

As ações envolveram o Grupo de Pesquisa do Conselho 
Nacional de Pesquisas (Resolução Científica de Conflitos) da 
Universidade Federal de Santa Catarina– UFSC, juntamente com os 
Ministérios Públicos do Estado do Paraná (Brasil), Paraguai e 
Argentina, e com o apoio da Diretoria da Itaipu Binacional Brasil, 
que num evento com representantes dos respectivos países, na 
cidade de Fóz do Iguaçu no estado do Paraná deliberou várias ações 
entre os Ministérios Públicos e a criação do grupo de trabalho: 
Gestão Compartilhada por Bacia Hidrográfica (GECOMBAH), sem 
a necessidade de criação de protocolos internacionais.  

A perspectiva teórica e metodológica utilizada partiu de uma 
“perspectiva ecossistêmica da legislação ambiental”, e não de uma 
perspectiva orientada por “objetos de tutela ambiental”, conforme 
poderá ser verificado a seguir. 

No Brasil, a prestação jurisdicional, conforme figura 2, se faz 
tanto na perspectiva do legislador, quanto do operador do Direito 
(promotores de justiça), a partir de leis que regulam objetos de 
tutela ambiental, que em certa medida, dificultam a reparação dos 
bens lesados, objeto dos termos de compromisso de conduta.  
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A prestação jurisdicional do Ministério Público, por sua vez, 
está sustentada numa estrutura espacial de intervenção por 
comarca e não por bacia hidrográfica, como unidade espacial de 
planejamento, o que dificulta a efetividade de sua prestação 
jurisdicional de forma significativa ainda hoje. 

Conforme figura 2, o legislador ao propor a regulação do 
meio ambiente, ao invés de integrar o conjunto das ocorrências 
(objetos de tutela), acabou por tornar cada objeto de tutela 
vinculado a uma legislação específica e isolada, enquanto campo 
de relação e de aplicação legal, para: água, solo, ar, fauna, mar, 
encostas, florestas, rios, mata ciliar, sub-solo e regiões costeiras. O 
resultado é que as deliberações não geram implicação 
ecossistêmica, impactando nos processos de gestão pública e da 
prestação jurisdicional do ministério público, bem como, na 
intersetorialidade das políticas públicas como prevê a Lei Federal 
nº 12.608/2012. 

É nessa perspectiva que os conflitos de competência comum 
(administrativa) e concorrente legislativa aumentam, dificultando 
a intersetorialidade das políticas públicas de gestão de riscos e de 
desastres de forma efetiva. 

Figura 2 – Tratamento Legal do Meio Ambiente por Objetos de 
Tutela 

 
Fonte: Produzido por Harrysson Luiz da Silva.  
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Em contrapartida, conforme figura 3, quando o operador do 
Direito (promotor de justiça) e demais representantes da sociedade 
e das instituições públicas, possuem uma perspectiva 
ecossistêmica da gestão dos conflitos ambientais, se torna possível 
gerar uma ação integrada para recuperação do meio ambiente. 

Entretanto, para que ocorra uma mudança de perspectiva na 
prestação jurisdicional do Ministério Público, relativamente aos 
termos de ajustamento de conduta, será necessária uma 
fundamentação de base fenomenológica, que não será discuitda 
nessa publicação, para que a efetividade da prestação jurisicional 
seja consequente, tanto na gestão dos conflitos transfronteiriços, 
quanto na gestão de riscos e de desastres. 

Nessa mesma perspectiva, para que essa nova forma de 
prestação jurisdicional se realize, haverá necessidade de que o 
planejamento institucional do Ministério Público passe por 
algumas alterações para execução e cumprimento dos Termos de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta, o que ainda não 
ocorreu até o presente momento, mesmo após a publicação da 
Carta de Brasilia (2017) pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP). 

Considerando que na Constituição Brasileira, o Ministério 
Público é o curador dos bens de interesse difuso e coletivo, nada 
mais próprio nesse caso, que o Conselho Nacional do Ministério 
Público apoiasse os Ministérios Públicos estaduais do Brasil com 
fronteiras para os demais países latino americanos, na 
recuperação dos “bens lesados transfronteiriços”. 
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Figura 3 – Tratamento Ecossistêmico do Direito Ambiental 

 
Fonte: Produzido por Harrysson Luiz da Silva. 

A estrutura para discussão de uma perspectiva 
paradiplomática transfronteiriça deverá considerar: a) 5 países; b) 
5 sistemas legislativos; c) 5 governos; d) 5 regimes jurídicos 
distintos; e) 5 ministérios públicos, e, 5) diferentes estruturas de 
governança nacionais e transfronteiriças não consolidadas. 
Concomitantemente, todas as diferentes formas de organização 
social, pública e privada militam em torno de protocolos 
internacionais, muitos deles não ratificados pelos 5 países, que 
acabam por desenvolverem políticas, planos, programas e projetos 
com diferentes graus de institucionalização. 

Assim, além de uma perspectiva de compreensão 
fenomenológica do meio ambiente será necessário inserir, 
conforme figura 4, uma integração da variável “tempo” no ambito 
da paradiplomacia, para que as diferentes formas de organização 
das comunidades e instituições, sejam elas de que natureza forem, 
estejam envolvidas nos diferentes países através de ações passíveis 
de realização com controle de resultados, respeitando os diferentes 
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“tempos” e “movimentos” das partes envolvidas na gestão dos 
riscos e dos desastres transfronteiriços em cada caso. 

Figura 4 – Tempística Paradiplomática para Estruturação de 
Governança em Contextos Extremos

 
Fonte: Produzido por Harrysson Luiz da Silva.  

Conforme figura 4, para promover a gestão da continuidade 
de atividades e dos negócios na Bacia do Prata, a partir do status 
das estruturas diferenciadas de cada país-membro é necessário 
considerar os diferentes tempos de organização dessas estruturas 
em cada país, o que nos remete ao conceito de “tempística” 
(STIGLITZ, 2002) aplicado à “paradiplomacia”. Neste caso, o 
conceito de “tempística” refere-se à gestão da problemática do 
tempo num projeto de desenvolvimento territorial. 

Assim, será necessário considerar para cada ação 
paradiplomática transfronteiriça em gestão de riscos e de desastres 
visando uma perspectiva de gestão de continuidade das atividades: 
a) os dois temas centrais; e, b) as 7 questões a serem levantadas em 
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cada país que fornecerão o status dos tempos e movimentos dessas 
respectivas variáveis. 

Logo, o status do “mapa mental” dos operadores do direito 
em cada país, associado aos seus diferentes graus de organização 
pública e privada, bem como, de legislação aplicável em cada caso, 
é que irão nortear à sequência, a cadência, a intensidade e o 
respectivo “timing” das ações a serem resolvidas, e a partir disso, a 
proposição de cronogramas reais passíveis de serem realizados. 

Com isso se imprime uma nova perspectiva, de que os 
cronogramas de todos os projetos devam sempre ser previamente 
discutidos, como parte da sua estrutura de desenvolvimento, antes 
de sua apresentação para execução ou captação de recursos. Isso 
pouparia tempo de desenvolvimento em atividades 
desnecessárias, concentração de esforços em atividades mais 
urgentes, e, com controle dos resultados com forte engajamento 
comunitário.  

Após a identificação e caracterização das partes envolvidas e 
das deliberações, poder-se-ía com propriedade operacionalizar, 
dentro dos diferentes tempos e movimentos, a organização da 
execução dos cronogramas, a ordem das etapas de um projeto, bem 
como, a cadência, a intensidade e o “timing” mais adequado, para 
que todas as partes envolvidas caminhem para a solução dos 
“objetos dos conflitos” que são comuns e mobilizam a todos. 

Para uma prestação jurisdicional de qualidade, seja na 
resolução dos conflitos ambientais, ou na gestão de riscos e de 
desastres em regiões transfronteiriças é necessário que as 7 
questões apresentadas acima sejam discutidas e implantadas. 
Principalmente o dimensionamento da sequência, cadência, 
intensidade e timing adequado para promoção da gestão das 
políticas públicas intersetoriais.  

Mesmo a Lei 12.608/2012 ao disciplinar a política nacional de 
proteção e defesa civil e a intersetorialidade, a mesma ainda não 
aconteceu nem internamente, nem externamente como ação 
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integrada para o conjunto dos 5 países numa perspectiva 
transfronteiriça, exatamente porque a tempística não foi 
desconsiderada como instrumento de sua proposição, bem como, 
a dimensão transfronteiriça das bacias hidrográficas. 

A REDE INTERNACIONAL DE GESTÃO DE CONFLITOS 
AMBIENTAIS – RIGCA 

A partir das intervenções paradiplomáticas realizadas junto 
aos países envolvidos (Brasil, Paraguai e Argentina), e após a 
apresentação dos resultados, o júri de pesquisadores do Congresso 
Internacional da Água, em Cannes (França), recomendou a 
transformação da iniciativa numa “Rede Internacional de Gestão 
de Conflitos Ambientais (RIGCA)”, que de 2004 a 2016 teve algumas 
ações internacionais, no Brasil, na tríplice fronteira, e, em alguns 
países africanos como Guiné Bissau, Moçambique e Argélia, que 
não serão objeto de discussão neste capítulo. 

O projeto da RIGCA tinha dentre seus objetivos, a produção e 
a gestão do conhecimento em suas três dimensões (investigação, 
intervenção e avaliação) para a gestão de conflitos ambientais, sem 
interferir na soberania dos países membros. 

A partir das intervenções realizadas na Bacia do Prata 
identificaram-se as seguintes não conformidades legais e 
operacionais, que deram base para a estrutura da Rede 
Internacional de Gestão de Conflitos Ambientais e respectivos 
projetos a serem desenvolvidos:  

⮚ A existência de um grande número de protocolos 
internacionais e documentos, com implicações 
legais no conjunto das legislações dos países, na 
escala local e nacional; 

⮚ A existência de estruturas técnicas e operacionais 
independentes que geravam blocos isolados de 
informação, que não eram objeto de gestão devido 
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à inexistência de sistemas de informação comuns e 
interligados que poderiam orientar os indicadores 
de gestão; 

⮚ Dificuldade de alguns países em administrar seus 
próprios conflitos ambientais, devido à falta de 
estrutura técnica para a produção de conhecimento 
compatível com as demandas necessárias; 

⮚ Alguns países não possuíam meios para obtenção 
de recursos para pesquisas envolvendo conflitos 
nacionais e internacionais; 

⮚ Problemas de gestão dos conflitos pelos governos 
municipais, por não conseguirem informações 
para obtenção de recursos de organizações 
internacionais; 

⮚  Falta de fundamentação e metodologia para gestão 
integrada de projetos; 

⮚ Necessidade de empoderar a sociedade civil no 
processo de produção de políticas públicas nas 
escalas nacionais e internacionais; 

⮚ A inexistência de uma plataforma comum de 
aprendizagem sobre a gestão de conflitos entre os 
diferentes países; 

⮚ Os países não possuíam mecanismos de 
cooperação para o desenvolvimento e patrocínio de 
projetos de gestão de conflitos ambientais; 

⮚ A maioria dos países não ratificavam os protocolos 
e acordos internacionais, por temerem 
interferências em sua soberania e economia; 

⮚ A necessidade de busca pela cidadania aliada ao 
conhecimento do meio ambiente, por meio da 
criação de uma cultura de paz e de movimentos 
culturais de tolerância; 

⮚ A necessidade de estabelecer um mecanismo 
neutro de apoio às decisões técnico-científicas e 
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operacionais na área ambiental, que pudesse ser 
reconhecido por uma estrutura já estabelecida e 
reconhecida internacionalmente; 

⮚ A centralização de entidades internacionais apenas 
em alguns países, dificultando o acesso à gestão de 
conflitos ambientais e de riscos e de desastres; 

⮚ A possibilidade da rede receber demandas de 
outros países membros, para o desenvolvimento de 
pesquisas voltadas para a tomada de decisões sobre 
conflitos ambientais e gestão de riscos e de 
desastres; 

⮚ O entendimento de que nosso planeta é único, e que 
qualquer problema que ocorra em escala 
internacional afeta a todos, independentemente da 
ratificação de tratados e protocolos, e que existe a 
necessidade de se estabelecer um mecanismo 
capaz de convergir informações, que apóiem as 
decisões no meio ambiente entre os países, com 
absoluta neutralidade. 

Pode-se constatar que todas as não conformidades 
encontradas em 2004, conforme descritas acima, quando das 
intervenções paradiplomáticas para gestão de conflitos ambientais 
são as mesmas que estruturam as dificuldades operacionais de 
ações intersetoriais em proteção e defesa civil, desde 2012, quando 
da aprovação da Lei nº 12.608 que disciplina a gestão de riscos e 
desastres no Brasil, e no contexto de bacias hidrográficas 
transfronteiriças com relação a gestão de riscos e de desastres 
naturais.  

Mesmo assim, a Lei 12.608/2012 não previu a gestão de riscos 
e de desastres numa perspectiva transfronteiriça, o que implicará 
em novos desafios, pensando na inexistência de uma plano de 
gestão de continuidade de gestão dos riscos de desastres, na 
iminência de ocorrência de um evento extremo na Bacia do Prata. 
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É nessa perspectiva, que mais uma vez se chama atenção para 
ações que envolvam a gestão da continuidade de atividades do setor 
público, privado e demais agentes da sociedade como medida de 
prevenção para gestão de riscos e de desastres, que poderão ser 
assumidas a partir de agora pela Rede Internacional de Pesquisa 
em Resiliência Climática - RIPERC. 

A REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA EM RESILIÊNCIA 
CLIMÁTICA – RIPERC 

A RIPERC foi criada através de parceria da University of York 
(UoY-UK) com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE, BR), por meio do Centro de Ensino, Pesquisa e 
Extensão em Proteção e Desastres (CEPED Unioeste), tendo o apoio 
da University of Leeds (UK) durante o “I Workshop Reino Unido-
Brasil (UK-BR) sobre o Financiamento do Desenvolvimento 
Urbano Resiliente ao Clima”, que marcou o início das atividades, 
cuja continuidade ampliou suas temáticas e composição, estando 
dessa forma, como uma Rede Internacional de Pesquisa localizada 
na Bacia do Prata.  

A RIPERC criou em 2019 a revista científica: International 
Journal of Environmental Resilience Research and Science 
(IJERRS) - (Revista Internacional Resiliência Ambiental Pesquisa e 
Ciência) através de um projeto aprovado pela iniciativa Researcher 
Links e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq - BR) e o Conselho Nacional das Fundações 
Estaduais (Confap), financiado pelo British Council e o Newton 
Fund (UK), a Fundação Araucária (PR-BR), a Itaipu Binacional e 
apoio dos demais parceiros. 

A Rede atualmente conta com 234 membros, sendo 40% de 
doutores e pós-doutores e 45% de doutorandos, mestres e 
mestrandos de 13 países: Brasil, Reino Unido, Paraguai, Argentina, 
Guatemala, Chile, México, Espanha, Itália, Angola, Cuba, Bolívia e 
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Ghana, sendo que 4 desses países fazem parte da Bacia do Prata, 
unidade espacial dessa investigação. 

Os estudos dos impactos socioambientais do aquecimento 
global sobre os diferentes níveis de vulnerabilidade social foram 
balizadores para o estabelecimento das parcerias que permitiram 
a criação da International Climate Resilience Research Network – 
RIPERC (Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática), 
que agora, com a emergência climática está envolvida com a gestão 
de riscos e de desastres não só na Bacia do Prata.  

Na Unioeste e na região Oeste do Paraná a Rede foi 
organizada pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Proteção e Desastres - CEPED Unioeste e o Programa de Pós-
Graduação (Doutorado e mestrado) em Desenvolvimento Rural 
Sustentável, e conta com o apoio do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura, do Núcleo de 
Inovação Tecnológica da Unioeste, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação, Pró-Reitoria de Extensão e a Divisão de Comunicação 
da Unioeste. Também, atuam como parceiros, a Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu, o 3º Comando Regional do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, o 4º Grupamento de Bombeiros - Cascavel, o 
9º Grupamento de Bombeiros - Foz do Iguaçu.  

Portanto, a própria RIPERC já possui uma estrutura para 
gestão de riscos e de desastres, que poderá ser acionada para 
criação de ações paradiplomáticas transfronteiriças para gestão de 
riscos e de desastres na Bacia do Prata e em outros territórios 
internacionais onde sejam requeridas tais ações. 

No contexto nacional e internacional através de parcerias 
com inúmeras instituições, universidades, prefeituras e empresas 
nos diversos países, os quais são parceiros para o 
desenvolvimentos dos projetos e ações, a RIPERC poderia avançar 
numa relação mais próxima com os 5 países da Bacia do Prata, para 
desenvolvimento de projetos em paradiplomacia em proteção e 
defesa civil.   
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Nessa perspectiva, a RIPERC através de sua revista científica 
tem a possibilidade de se tornar um organismo internacional 
através de suas ações de caráter paradiplomático na Bacia do Prata, 
a partir do conjunto de países, instituições de ensino e pesquisa 
científica, bem como, de pesquisadores que podem gerar uma 
contribuição significativa.  

Por sua vez, a RIPERC poderá ser a rede protagônica que dará 
os primeiros passos para a criação de um Plano de Gestão de 
Continuidade de Serviços Públicos, bem como, de negócios para 
empresas privadas no âmbito da Bacia do Prata. 

Esse plano é fundamental para a continuidade de qualquer 
atividade que prescinda de fornecimento de serviço público, seja 
ele de que tipo for, bem como, de negócios que dependem de 
transporte de insumos, matérias-primas e da população em 
contextos extremos. 

A GESTÃO DA CONTINUIDADE DE ATIVIDADES E NEGÓCIOS 
PÚBLICOS E PRIVADOS EM CONTEXTO DE DESASTRES 
BIOLÓGICOS (COVID-19) 

Durante a pandemia da COVID-19, o que mais se caracterizou 
foi a ausência de “Plano de Gestão de Continuidade de Atividades e 
Negócios” para todo tipo de atividade, sejam elas públicas, privadas 
e não governamentais. 

Convém ressaltar que no âmbito da gestão de riscos e de 
desastres existe o “Plano de Contingência” já consagrado para 
finalidades específicas, no âmbito da proteção e da defesa civil, não 
será objeto de discussão nesse capítulo. 

Por exigências legais e compulsórias (normas) as empresas 
possuem planos de contingência, que não preenchem exigências 
relacionadas às suas atividades, ao seu mercado, bem como, em 
relação ao ciclo de vida dos produtos e serviços (extração e 
transporte de insumos, matérias-primas e produtos), e, da 
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produção, distribuição, circulação e disposição final dos produtos 
e serviços.  

Por sua vez, as instituições públicas e privadas dos 5 países da 
Bacia do Prata, deverão adotar um sistema de gestão de 
continuidade de suas atividades e negócios, que poderá servir de 
sistema de gestão (prevenção em situações de desastres) 
antecipando cenários de controle e monitoramento de riscos e de 
desastres, com impactos diretos sobre a atividade de todo o ciclo de 
vida dos produtos e serviços, quais sejam: extração e transporte de 
insumos e matérias-primas, produção, distribuição, circulação, 
consumo e disposição final, e sua relação com as etapas do ciclo de 
proteção e defesa civil (prevenção, mitigação, preparação, 
resposta e reconstrução). 

Os “Planos de Gestão de Continuidade de Atividades e 
Negócios” reforçam a necessidade urgente da “cultura de 
prevenção” na gestão pública e privada no Brasil, e, em grande 
parte dos países latino-americanos, a partir da norma NFPA 1600 
(National Fire Protection Association).  

Por sua vez, os 5 países poderão nortear ações integradas de 
gestão de continuidade de suas atividades, a partir da norma NFPA 
1600 (National Fire Protection Association), que vem orientar 
empresas e governos, a partir do seu protocolo de avaliação, com 
base na identificação do seu status em relação às suas capacidades 
para gestão dos riscos e dos desastres na Bacia do Prata.   

A gestão da continuidade dos negócios ainda é um tema novo, 
tanto no âmbito empresarial brasileiro, quanto para a “geografia 
dos desastres”, justificando dessa forma, que pesquisas sobre essa 
referida temática sejam realizadas. 

Isso reforça a necessidade de que as empresas e os governos 
dos 5 países, de uma maneira geral comecem a desenvolver planos 
de gestão de continuidade de negócios, na fase de prevenção, 
fazendo-se necessário pesquisas sobre métodos de planejamento 
para a continuidade das atividades e dos negócios.  
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Espera-se que a RIPERC desperte a necessidade da criação de 
programas e projetos de gestão de continuidade de negócios nos 
países da Bacia do Prata, considerando a natureza dos eventos 
extremos em cada caso, tendo como sugestão, as etapas da norma 
NFPA1600, para que estudos e pesquisas comparadas possam gerar 
ações de paradiplomacia transfronteiriça agora orientada para 
gestão de riscos e de desastres, conforme será descrito a seguir. 

A norma NFPA1600 agrupa todas as etapas do processo de 
planejamento para a gestão de desastres e para a continuidade das 
atividades em instituições públicas ou dos negócios das empresas.  

Diversos autores como (MARQUES, 2007) descrevem a 
estrutura interna da mesma a partir de critérios de diferentes 
formas de organização: Cap. I - Administração (Âmbito, Propósito 
e Aplicação); Cap. 2 – Publicações de referência; Cap. 3 – 
Definições (Generalidades, Definições oficiais da NFPA,  
Definições gerais); Cap. 4 – Programa de Gestão (Administração e 
Coordenação do Programa, Comissão Consultiva e Avaliação do 
Programa); Cap. 5 – Elementos do Programa (Geral, Legislação e 
Autoridades,              Avaliação de Riscos, Prevenção de Incidentes, 
Mitigação, Gestão de Recursos e Logística, Ajuda/Assistência 
Mútua, Planejamento, Gestão do Incidente, Comunicação e Alerta, 
Procedimentos Operacionais, Facilidades, Treino, Exercícios, 
Avaliações e Ações corretivas; Comunicação em Crise e 
Informação ao Público; Finanças e Administração.; bem como, 
anexos complementares para auditoria da referida norma.  

Os Planos de Gestão de Continuidade de Atividades e 
Negócios procuram evidenciar os processos críticos, a fim de 
resguardá-los em caso de um evento extremo. Logo, não basta 
apenas diminuir o impacto, mas direcioná-lo a um nível aceitável 
dando continuidade às operações das empresas, num contexto 
antecipado para evitar “o efeito surpresa”, e com isso garantir um 
tempo estimado de retorno às atividades de forma projetada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seguir serão apresentadas as seguintes considerações finais: 

a) As ações desenvolvidas em 2004 para promoção da gestão 
paradiplomática dos conflitos ambientais na esfera dos Ministérios 
Públicos, não são diferentes daquelas aplicadas para gestão de 
riscos e de desastres numa perspectiva paradiplomática, a partir da 
Lei nº 12.608/2012 que disciplina a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil;  

b) Os fundamentos teóricos e metodológicos utilizados pela Rede 
Internacional de Gestão de Conflitos Ambientais (RIGCA) podem 
ser adotados por espelhamento para a gestão de riscos e de 
desastres na Bacia do Prata pela Rede Internacional de Pesquisa em 
Resiliência Climática (RIPERC); 

c) A Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática 
(RIPERC) poderá se constituir num organismo internacional de 
caráter consultivo, de pesquisa e de orientação para projetos e 
políticas públicas em gestão de riscos e desastres, através de seu 
Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Proteção e Desastres - 
CEPED Unioeste e do Programa de Pós-Graduação (Doutorado e 
mestrado) em Desenvolvimento Rural Sustentável; 

d) A gestão da continuidade das atividades dos negócios e das 
atividades do setor público orientada para gestão de riscos e de 
desastres poderia através da RIPERC integrar-se ao Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres, que coordena 
as ações da Estratégia Internacional de Redução de Riscos de 
Desastres;  

e) As orientações para promoção do protagonismo entre as 
instituições dos países da Bacia do Prata deverão se constituir 
numa ação de inovação tanto científica, quanto tecnológica, ao 
gerar a possibilidade de criação e desenvolvimento de produtos 
técnicos orientados para tomada de decisão, quanto produtos 
tecnológicos para controle e monitoramento de riscos e da gestão 
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dos desastres, através de arranjos produtivos regionais de 
inovação; 

f) Se a intersetorialidade proposta na PNPDEC partisse de uma 
perspectiva de continuidade das atividades dos diferentes agentes 
públicos, privados e não governamentais, não haveria “efeito 
surpresa” no âmbito da gestão de riscos e de desastres quando da 
ocorrência de eventos extremos entre os países da Bacia do Prata;  

g) Os Planos de Gestão de Continuidade das Atividades e Negócios, 
por sua vez, dimensionariam a capacidade de suporte (variáveis de 
suporte e de ligação) entre as instituições e estruturas das 
empresas dos diferentes países, apontando para a criação de um 
Plano de Gestão de Continuidade em Gestão de Riscos e de 
Desastres Transfronteiriços para a Bacia do Prata. 
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INTRODUÇÃO 

A água, substância natural presente em toda crosta terrestre 
e atmosfera é tida como fundamental à vida e indispensável a todos 
os seres vivos. Não há atividade desenvolvida pelo homem que 
dispense o uso da água, principalmente a atividade agropecuária, 
que se caracteriza por demandar grande quantidade dessa 
substância natural. Sabendo-se da importância da água, que esta é 
um  recurso  finito  e  que  futuramente  pode  ocorrer  situações de 

http://lattes.cnpq.br/4266510715533905
http://lattes.cnpq.br/9700422467259382
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escassez, a humanidade deve se atentar para melhores formas de 
disponibilizá-la e conservá-la de forma mais racional. 

O Relatório da Comissão Brundtland em 1987 aponta que nem 
minimamente o desenvolvimento deve pôr em risco os sistemas 
naturais que amparam a vida na Terra, que segundo o Relatório 
são: as águas, os solos e os seres vivos (WCED, 1987). 

Para Carrasco (2006), quando se fala de meio ambiente e 
sustentabilidade, três assuntos principais devem ser distintamente 
definidos e entendidos: desenvolvimento sustentável, 
desempenho ambiental e gestão ambiental. Fato que levou a 
Organização das Nações Unidas a considerar na Agenda 2030, 
proposta em 2015, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 02 
“Fome zero e agricultura sustentável” (ONU, 2015) que reconhece 
a urgência da produção de alimentos e também que a 
sustentabilidade deve ser uma metodologia concomitante em sua 
aplicação.  

 Clark (1992), salienta que o Desenvolvimento Sustentável é 
uma forma inteligente e responsável de utilização dos recursos 
naturais sem prejudicar o valor econômico do bem natural para as 
futuras gerações.  Neste contexto, observa-se que a 
sustentabilidade é condizente ao crescimento econômico baseado 
na justiça social e eficiência no uso de recursos naturais (LOZANO, 
2012). 

No processo de planejamento e gestão ambiental de 
pisciculturas, destaca-se o papel fundamental da legislação 
ambiental correlata. A integração da legislação ambiental e 
aquícola pode contribuir para um sistema de governança 
ambiental e produção piscícola sustentável de ótima qualidade e 
mais eficiente que o atual. As normativas federais e estaduais que 
permeiam as questões ambientais e piscícolas são inúmeras, as 
quais variam entre os órgãos governamentais, o que dificulta sua 
aplicação, ou até mesmo o seu conhecimento na íntegra. 
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Correlacionando a literatura ao tema, percebe-se que o 
conceito “aquicultura sustentável” é utilizado para representar a 
maneira de se cultivar organismos aquáticos sem degradar o meio 
ambiente, com lucro e benefícios sociais. 

Assim, frente a esta realidade, este capítulo visa apresentar 
os instrumentos normativos Federais e Estaduais a nível de 
Rondônia que regulamentam a atividade da aquicultura, pois 
Rondônia possui destaque nacional por ser o maior produtor de 
peixes nativos (PEIXE-BR, 2022), partindo-se do mais antigo para o 
mais contemporâneo, visando a organização, o melhor 
entendimento pelos empreendedores e consequentemente o 
melhor enquadramento dos empreendimentos nos quesitos dos 
diversos atos normativos existentes. 

 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O estado de Rondônia localiza-se na Região Norte do Brasil, 
na Amazônia ocidental e possui 52 municípios, possuindo 
limitações fronteiriças com o estado do Amazonas ao norte e 
nordeste; com o estado do Mato Grosso a leste e sudeste; com a 
República da Bolívia a oeste e por fim a noroeste com o estado do 
Acre e novamente com o estado do Amazonas. Rondônia está 
limitada geograficamente nas coordenadas: Latitude sul: 7°58'0.00" 
e 13°40'60.00"; Longitude oeste: 59°45'60.00" e 66°47'60.00", sendo a 
dimensão de seu território a área de 243.044 km² (ANDRADE, 2005).  

O município de Alto Paraíso (Figura 1) está inserido 
totalmente na bacia hidrográfica do rio Jamari que possui 29.067 
km² (KUNZLER; BARBOSA, 2010), se localiza na região centro-
norte do estado de Rondônia, integralmente dentro da unidade de 
gestão hídrica do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Jamari. 
Detém área de 2.651,822 km² e possui uma população estimada de 
21.847 habitantes para o ano de 2021 (IBGE, 2010). Está localizado 
na latitude: 09°42'47"S e longitude: 63º19'15”O, na altitude 127 m, 
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em relação ao nível do mar. Sua precipitação média anual é 2.302 
mm e possui classificação de clima Am - Clima tropical úmido ou 
subúmido, segundo Köppen, com média anual da temperatura do 
ar variando de 24°C a 26º C, sendo a máxima entre 30°C e 34°C, e 
mínima entre 17º C e 23°C (CLIMATE-DATA, 2019). 

Figura 1. Delimitação do estado de Rondônia, suas grandes bacias 
hidrográficas. 

 
Fonte: Organizado por Herbert Silva Cardoso e Cleber Cristian 

Sebrian da Silva, (2021). 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

O presente capítulo trata-se de uma pesquisa descritiva-
exploratória, qualitativa, do tipo bibliográfica, baseada em revisão 
documental normativa. Prioriza elencar as variáveis e explanar os 
aspectos relacionados à atividade da piscicultura, suas 
necessidades, vulnerabilidades e interação com o meio ambiente. 
Para sua elaboração foi realizado levantamento bibliográfico entre 
os meses de agosto e setembro de 2021, utilizando-se as bases de 
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dados on-line de pesquisa Google Acadêmico e Scielo, sem limites 
de data.  

Também foram realizadas pesquisas em websites de órgãos 
governamentais: EMATER, IDARON, SEAGRI-RO, SEDAM-RO, e 
Diários Oficiais da União, do Estado de Rondônia e do município 
de Alto Paraíso, com a finalidade de se obter as publicações dos 
instrumentos regulatórios para a atividade da piscicultura. Para 
tanto foram utilizados os termos de busca: piscicultura; meio 
ambiente; piscicultura e meio ambiente; necessidades e 
vulnerabilidades. 

Visando melhor entendimento é apresentado na figura 2, um 
fluxograma da metodologia adotada nesta pesquisa. 

Figura 2. Fluxograma da metodologia aplicada na pesquisa 

 
Fonte: Organizado pelos autores, (2021). 

AQUICULTURA E PISCICULTURAS SUSTENTÁVEIS 

Visando o bem estar e condições mais favoráveis à 
sobrevivência dos seres humanos, há a necessidade de se 
aperfeiçoar a eficiência econômica das atividades desenvolvidas, 
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bem como aprimorar aspectos sociais e ambientais inerentes ao 
meio ambiente explorado (ANDRADE; ROMEIRO, 2011).  

A busca por melhor qualidade de vida das pessoas está 
pautada em práticas de melhoria em sua saúde, cidadania, 
educação, moradia e qualidade nutricional em sua dieta alimentar 
(SIDONIO et al., 2012). No mesmo sentido Morais et al. (2014), 
afirmam que a aquicultura apresenta expectativas positivas, uma 
vez que produz renda, emprega mão-de-obra e produz alimento 
com elevada qualidade nutricional. 

Já Vinatea-Arana (1999) emprega o conceito de aquicultura 
sustentável, como sendo a produção viável, durável e ética de 
organismos aquáticos, explorando e conservando os recursos 
naturais, com a necessidade de atender as essencialidades 
presentes e futuras de todos. De maneira otimista, Lizama et al. 
(2007) realçam que o impacto positivo em termos de oferta de 
empregos gerados pela aquicultura merece destaque, pois segundo 
o autor para cada hectare de lâmina d’água implantado são criados 
seis empregos diretos e 18 indiretos. 

No Brasil, segundo dados do Ministério da Pesca (BRASIL, 
2015), a aquicultura brasileira é responsável pelo sustento de 150 
mil famílias de aquicultores, tornando viável o sustento de 
pequenos produtores e ainda contendo ou mesmo revertendo 
fluxos migratórios. 

O estado de Rondônia, por sua vez, apresenta características 
e condições favoráveis ao desempenho das pisciculturas, tais como 
a disponibilidade de recursos hídricos, a presença de indústrias 
frigoríficas e de ração, boa aceitação do produto pelo consumidor 
interno (7 mil toneladas por ano) e externo, exportando pescado 
para 12 estados da federação (IDARON, 2021). 

A piscicultura é uma das modalidades da aquicultura, que se 
refere à criação de peixes de água doce ou pisciculturas de águas 
interiores em ambientes artificiais (BASTOS, 2003), sendo 
atualmente mais uma atividade economicamente emergente que 
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compete pelos recursos naturais, onde de forma estratégica para 
seu desenvolvimento e consolidação, enfrenta o grande desafio de 
moldar-se aos conceitos de sustentabilidade, o que implica na 
adoção de novas técnicas e práticas no setor (ELER; MILANI, 2007). 

Já Oliveira (2015) cita que a prática da piscicultura consome 
recursos naturais, principalmente: água, energia e solo, e devido a 
este consumo, há a necessidade primordial de racionalização 
destes recursos, juntamente com a produção lucrativa e 
desenvolvimento social para que a piscicultura seja considerada 
sustentável. 

Neste sentido foi firmado por representantes dos 193 Estados-
membros da ONU, em setembro de 2015 na cidade de Nova York, o 
pacto global denominado “Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Ao adotarem o 
compromisso, os países comprometeram-se a tomar medidas 
ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento 
sustentável. Além disso, a Agenda 2030 é um plano de ação para as 
pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 
universal indicando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna 
para todos, dentro dos limites do planeta (PLATAFORMA AGENDA 
2030, 2021). 

Com o propósito de assegurar a abordagem integrada dos 
ODS durante as negociações internacionais, o Brasil criou uma 
Comissão Nacional para os ODS por instrumento do Decreto nº 
8.892, de 27 de outubro de 2016. Por meio dessa Comissão, 
representantes do governo, autoridades locais, sociedade civil, 
setor privado e outros atores interessados deverão trabalhar juntos 
e fomentar novas parcerias para a implementação dos ODS no 
Brasil (ONU, 2015). 

A piscicultura, no que lhe concerne, possui papel 
socioeconômico fundamental para o país, uma vez que influencia 
diretamente na geração de empregos e de renda, contribuindo para 
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a meta de igualdade social. Além disso, a atividade possui normas 
técnicas estabelecidas, que compreendem cuidados e práticas de 
higiene, sanidade e manejo, como o monitoramento da qualidade 
da água, sustentabilidade e preservação ambiental, critérios de 
segurança, sanidade e qualidade dos alimentos etc., as quais 
contribuem para que os produtores possam trabalhar 
adequadamente e o setor possa crescer. Observa-se que dentre os 
17 objetivos existentes, os que mais se enquadram para a 
piscicultura são o 2, 3, 6, 8, 12, 13 e 14 (SEAGRI-SP, 2020). 

ATOS NORMATIVOS PERTINENTES À PISCICULTURA 

Mesmo sendo praticada há muitos anos, somente há pouco 
tempo à regulamentação da atividade tem sido objeto de destaque 
por órgãos ambientais governamentais, principalmente porque a 
atividade exerce influência sobre o solo, água, meio ambiente, 
conservação de recursos naturais, caça, pesca, sanidade animal e 
outras (SEDAM, 2018). 

Segundo Câmara (2013), a regulamentação nada mais é que a 
governança ambiental que contém o arcabouço institucional de 
regras, instituições, processos e comportamentos que afetam a 
maneira como os poderes são exercidos na esfera de políticas ou 
ações ligadas às relações da sociedade com o sistema ecológico. O 
autor cita ainda que está associada à capacidade de o Estado 
formular e implementar políticas públicas efetivas e fortemente 
atuantes nos temas ambientais que propiciam a gestão ambiental 
no desenvolvimento da atividade. 

Para Tiago e Cipolli (2010), é fundamental uma governança 
na piscicultura que proporcione efeitos positivos nos arranjos 
produtivos locais e globais e que produzam resultados favoráveis à 
gestão responsável dos recursos naturais essenciais ao alcance do 
bem estar comum. 
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A conjuntura de ações que visam à definição e a aplicação de 
normas ambientais e ecológicas sujeitas às atividades humanas, 
objetivando a preservação do meio ambiente, é a Gestão 
Ambiental, e sua conexão com a sustentabilidade foi o que deu 
origem a movimentos pró-preservação, leis e arranjos 
institucionais para a efetivação da governança ambiental 
(OLIVEIRA, 2014). 

No tocante à piscicultura, Tiago e Gianesella (2004), afirmam 
que o objetivo da gestão ambiental é estabelecer estratégias e ações 
para a implementação de políticas que visem direcionar a atividade 
produtiva para a utilização de tecnologias que prevejam a 
utilização racional, o aproveitamento dos resíduos e a reciclagem 
dos recursos hídricos. 

A Constituição Federal de 1988, considerada um marco 
constitucional do Direto Ambiental Brasileiro, dispõe no Art. 225, 
que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (BRASIL, 1988). 

No Brasil, de acordo com Brabo et al. (2014), verifica-se uma 
enorme variedade de atos normativos regulamentadores (leis, 
decretos, portarias, resoluções e deliberações) visando a 
organização da atividade aquícola, de onde se deriva a piscicultura. 

No Estado de Rondônia, a piscicultura está inserida na Lei 
3.437 de 09 de setembro de 2014, que dispõe sobre a Aquicultura no 
Estado de Rondônia e dá outras providências (RONDÔNIA, 2014b). 
Para a legalização dos empreendimentos aquícolas e sua condução 
correta e responsável, ressalta-se como imprescindível o 
aprofundamento sobre os conhecimentos dos atos normativos 
dispostos no quadro 1: 
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Quadro 1. Atos Normativos Federais e Estaduais relativos à 
legalização de empreendimentos piscícolas no Estado de 

Rondônia. 
ATO 

NORMATIVO 
 

EMENTA/DISPÕE SOBRE 
 

FONTE 

Lei Federal 
nº 6.938/1981 

Política Nacional do Meio 
Ambiente/Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) 

Brasil 
(1981) 

Constituição 
Federal 
(1988) artigos 
23, 129, e 225 

Preocupação com o meio ambiente, com 
a produção agropecuária e alimentação 
da população. 

Brasil 
(1988) 

 
 
 
Lei Estadual 
nº 547/1993 

Dispõe sobre a criação do Sistema 
Estadual de Desenvolvimento Ambiental 
de Rondônia (Sedar) e seus instrumentos. 
Estabelece medidas de proteção e 
melhoria da qualidade de meio ambiente, 
define a Polícia Estadual de 
Desenvolvimento Ambiental, cria o 
Fundo Especial de Desenvolvimento 
Ambiental e o Fundo Especial de 
Reposição Florestal. 

Rondônia 
(1993) 

 
Lei Federal 
nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal e altera o art. 1º da 
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989. 

Brasil 
(1997a) 

 
 
Resolução 
CONAMA nº 
237/1997 

Estabelece normas para a introdução, 
reintrodução e transferência de peixes, 
crustáceos, moluscos, e macrófitas 
aquáticas para fins de aquicultura, 
excluindo-se as espécies animais 
ornamentais. Proibi a introdução de 
espécies de peixes de água doce, bem 
como de macrófitas de água doce. 

Brasil 
(1997b) 
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Decreto 
Estadual nº 
7.903/1997 

Cria a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental (Sedam), 
Regulamenta a Lei n° 547, de 30 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre 
proteção, recuperação, controle, 
fiscalização e melhoria de qualidade do 
meio ambiente no Estado de Rondônia. 

Rondônia 
(1997) 

Portaria 
IBAMA nº 
145/1998 

Estabelece normas para a introdução, 
reintrodução e transferência de peixes, 
crustáceos, moluscos e macrófitas 
aquáticas para fins de aquicultura, 
excluindo-se as espécies animais 
ornamentais. 

IBAMA 
(1998) 

Lei 
Complement
ar Estadual 
nº 255/2002 

Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema de 
Gerenciamento e o Fundo de Recursos 
Hídricos do Estado de Rondônia. 

Rondônia 
(2002a) 

Decreto 
Estadual nº 
10.114/2002 

Regulamenta a Lei Complementar nº 255, 
de 25 de janeiro de 2002, que “Institui a 
Política, cria o Sistema de Gerenciamento 
e o Fundo de Recursos Hídricos do Estado 
de Rondônia, e dá outras providências”. 

Rondônia 
(2002b) 

Portaria nº 
0038/GAB/SE
DAM/2004 

Aprova a norma e os anexos de I a XV que 
disciplinam o uso dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos do estado de 
Rondônia. 

Rondônia 
(2004) 

Resolução 
CONAMA nº 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 

CONAMA 
(2005) 

Decreto 
Estadual nº 
12.449/2006 

Introduz artigo no Decreto n° 7.903, de 1° 
de julho de 1997, que regulamentou a Lei 
n° 547, de 30 de dezembro de 1993. 

Rondônia 
(2006a) 

Portaria 
Estadual - 
SEDAM nº 
188/2006 

Determina o valor das taxas referentes à 
receita da Sedam e o fator de 
complexidade (W) das fontes de poluição 

Rondônia 
(2006b) 
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Portaria 
Estadual nº 
138/2007 

Dispõe sobre a Certidão de Regularidade 
Ambiental (CRA). 

Rondônia 
(2007) 

Decreto 
Estadual nº 
13.881/2008 

Dispõe sobre as competências da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental (SEDAM), referentes às ações 
que visam coibir as infrações contra o 
meio ambiente no Estado de Rondônia. 

Rondônia 
(2008) 

Resolução 
CONAMA nº 
396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes 
ambientais para o enquadramento das 
águas subterrâneas e dá outras 
providências. 

CONAMA 
(2008) 

Portaria 
Estadual nº 
93/2009 

Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) 

Rondônia 
(2009) 

Lei Federal 
nº 
11.959/2009 

Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e Pesca e Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de registro do aquicultor 

Brasil 
(2009) 

Resolução 
CONAMA nº 
413/2009 

Estabelece normas e critérios para o 
Licenciamento Ambiental da Aquicultura 

CONAMA 
(2009) 

Portaria nº 
0091/GAB/SE
DAM/2010 

Dispõe sobre procedimentos e define as 
atividades de fiscalização de recursos 
hídricos estaduais, que estabelece as 
normas para apuração de infrações e 
penalidades aplicáveis nos termos da Lei 
Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 
2002. 

Rondônia 
(2010) 

Lei 
Complement
ar Federal nº 
140/2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, 
VI e VII do caput e do parágrafo único do 
art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício 
da competência comum relativas à 
proteção das paisagens naturais notáveis, 
à proteção do meio ambiente, ao combate 
à poluição em qualquer de suas formas e 
à preservação das florestas, da fauna e da 

Brasil 
(2011) 



Capítulo 18 
 

450 
 

flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de 
agosto de 1981. 

Resolução 
CONAMA nº 
430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complementa e 
altera a Resolução nº 357, de 17 de março 
de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA. 

CONAMA 
(2011) 

Lei Federal 
nº 
12.651/2012 

Institui o Novo Código Florestal 
Brasileiro. Dispõe sobre as normas gerais 
de proteção da vegetação nativa, áreas de 
preservação permanente (APP), reserva 
legal (RL), entre outros. 

Brasil 
(2012a) 

 
 
 
 
 
Lei Federal 
nº 
12.727/2012 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nº s 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; e revoga as Leis 
nº s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 
2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 
o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012 

Brasil 
(2012b) 

Resolução 
CONAMA nº 
459/2013 

Altera a Resolução no 413, de 26 de junho 
de 2009, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA, que dispõe sobre o 
licenciamento ambiental da aquicultura, 
e dá outras providências. 

CONAMA 
(2013) 

Decreto 
Estadual nº 
17.940/2013 

Dispõe sobre a instituição e implantação 
do Programa de Regularização Ambiental 
do Estado de Rondônia (PRA/RO) de 
propriedades e posses rurais e dá outras 
providências 

Rondônia 
(2013) 

Resolução 
Estadual CRH 
nº 04/2014 

Dispõe sobre critérios para definição de 
derivações, captações, lançamentos de 
efluentes, acumulações e outras 
interferências em corpos de água de 
domínio do Estado de Rondônia que 

Rondônia 
(2014a) 
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independem de outorga, que não estão 
sujeitos à outorga. 

Lei Estadual 
nº 3.437/2014 

Dispõe sobre a Aquicultura no Estado de 
Rondônia e dá outras providências 

Rondônia 
(2014b) 

Decreto 
Estadual nº 
19.060/2014 

Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Jamari - CBH-JAMAR-RO e dá outras 
providências 

Rondônia 
(2014c) 

Lei Estadual 
nº 3.686/2015 

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 
Ambiental do Estado de Rondônia e dá 
outras providências 

Rondônia 
(2015) 

Decreto 
Estadual nº 
20.974/2016 

Regulamenta o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 
3.686, de 8 de dezembro de 2015, 
instituindo critérios para dispensa de 
Licenciamento Ambiental. 

Rondônia 
(2016a) 

 
 
Lei Estadual 
nº 3.941/2016 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 
3.686, de 8 de dezembro de 2015, que 
“Dispõe sobre o Sistema de 
Licenciamento Ambiental do Estado de 
Rondônia e dá outras providências.”. Fixa 
valores correspondentes às Taxas de 
Licenciamento. 

Rondônia 
(2016b) 

 
 
Decreto 
Estadual nº 
22.269/2017 

Revoga o artigo 108-A do Decreto n° 7.903, 
de 1º de julho de 1997, que "Regulamenta 
a Lei n° 547, de 30 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre proteção, recuperação, 
controle, fiscalização e melhoria de 
qualidade do meio ambiente no Estado de 
Rondônia.", acrescido pelo Decreto n° 
12.449, de 10 de outubro de 2006, e dá 
outras providências. 

Rondônia 
(2017) 

Fonte: Organizado pelos autores, (2021). 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

No estado de Rondônia o Licenciamento Ambiental está 
previsto na Lei Estadual nº 547/1993 (RONDÔNIA, 1993), que dispõe 
sobre a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Ambiental de Rondônia (SEDAR) e seus instrumentos, estabelece 
medidas de proteção e melhoria da qualidade de meio ambiente e 
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define a Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental. A 
SEDAM é o órgão ambiental estadual ao qual compete realizar o 
licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras 
e causadoras de impacto ambiental. 

Para iniciar o processo de licenciamento ambiental da 
atividade que pretende exercer, o empreendedor deve buscar 
informações sobre a habilitação do município onde o 
empreendimento se localizará para realizar o licenciamento 
ambiental de atividades de impacto local. Se sim, o interessado 
deve verificar o enquadramento de seu empreendimento quanto 
ao impacto local, ou seja, se o licenciamento pode ser realizado no 
município. Em caso negativo para qualquer das hipóteses, o 
licenciamento ambiental deve ocorrer em nível estadual 
(EMATER, 2016). 

Se o licenciamento ambiental do empreendimento for 
estadual, o empreendedor deve, primeiramente, entrar em contato 
com a sede da SEDAM, em algum de seus Escritórios Regionais de 
Gerenciamento Ambiental (ERGA) ou em unidades da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia 
(EMATER/RO), para caracterizar seu empreendimento e obter 
conhecimento quanto à modalidade de licença ou autorização 
ambiental que deve obter para regularizar a atividade que pretende 
exercer (SEDAM, 2018). 

A obtenção da Certidão de Dispensa de Licenciamento 
Ambiental é optativa e se aplica aos empreendimentos que não 
precisam realizar os processos de licenciamento e autorizações 
para intervenção ambiental. O documento é requerido, em geral, 
para fins de comprovação de regularidade ambiental diante de 
entidades financeiras de fomento (BNDS, 2021). 

O Decreto Estadual nº 7.903/1997 (RONDÔNIA, 1997) 
regulamenta os procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do 
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sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, 
instituído pela Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental. 

Conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 140 de 8 de 
dezembro de 2011, os municípios podem exercer a 
responsabilidade do licenciamento e monitoramento ambiental. 
Para isso seus representantes devem participar de cursos de 
capacitação do órgão estadual de meio ambiente e comprovar 
estrutura técnica eu deve contar com: Órgão ambiental municipal 
com equipe técnica composta por servidores do quadro efetivo, à 
disposição ou em consórcio, devidamente habilitados e em 
número compatível com a demanda das ações administrativas de 
licenciamento e fiscalização ambiental, bem como infraestrutura, 
equipamentos e material de apoio próprio ou disponibilizado; 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, instância colegiada 
normativa, consultiva e deliberativa, de composição paritária, 
devidamente instituída e em funcionamento; Legislação municipal 
regulamentadora das atividades administrativas de licenciamento, 
fiscalização e gestão ambiental; Fundo Municipal de Meio 
Ambiente devidamente instituído e em funcionamento (SEDAM, 
2019). 

Conforme levantamento realizado na prefeitura municipal de 
Alto Paraíso, o município ainda não realizou a capacitação de seus 
servidores junto ao órgão ambiental estadual (SEDAM) e ainda não 
dispõe de funcionários efetivos. Portanto está impedido de realizar 
o Licenciamento Ambiental Municipal no âmbito de sua área 
geográfica. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Com a realização deste estudo foi possível verificar que as 
legislações federais e estaduais, especificamente as que são 
voltadas para a regularização da piscicultura e uso dos recursos 
hídricos disponíveis como mecanismos de orientação e atuação são 
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vastas, porém, nenhuma normativa estadual traz dispositivos 
diferentes do Código das Águas, Código Florestal e da Política 
Nacional de Recursos Hídricos. 

Acredita-se que as normativas estaduais ainda precisam ser 
modeladas, construídas e submetidas a testes  empíricos, uma vez 
que os  instrumentos, necessários à mudança institucional dos 
sistemas de gestão dos recursos hídricos para o uso na piscicultura 
deverão, sob nosso ponto de vista, ser gerados através de processos  
participativos, jurídicos ou não, em que a ação individual possa ser 
decodificada e transformada em ações coletivas que possibilitem a 
aplicação eficaz de regras (leis e normativas) que diminuam custos 
de implantação, transação, incertezas e assimetrias, 
possibilitando, assim, uma melhor transmissão de performances 
seletivas entre as organizações e/ou instituições piscícolas (e 
demais grupos de interesse), que favoreçam suas relações 
ambientais, sociais e econômicas, em sincronia com outros setores 
dependentes do aporte e apropriação comunal dos recursos 
hídricos.  
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RESILIENTES E SUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 

Grasiela Torres Goveia 
Mestre em Geografia 

Analista Ambiental SEDAM15  
CV: http://lattes.cnpq.br/4464403749162787 

 
Maria Madalena Ferreira 

Doutora em Geografia 
Pesquisadora Integrada CEGOT-UC-PT 
http://lattes.cnpq.br/8966083967546081 

 

INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais têm sido utilizadas nas últimas 
décadas em todas as áreas do conhecimento e na Educação ganhou 
impulso com o isolamento social provocado pela pandemia do 
Covid 19, que obrigou os profissionais e principalmente aos 
professores a adotarem subitamente às plataformas digitais para o 
trabalho e ensino remoto; um período de aprendizagem forçada, 
carecendo de treinamentos contínuos na modalidade “aprender 
fazendo”.  

A pandemia apresentou ao mundo, e particularmente ao 
Brasil, as fragilidades tecnológicas e a necessidade de criar 
tecnologias alternativas e democratizar o acesso às plataformas e 
aplicativos já existentes “especializados” para atender a 
transmissão     de   conhecimento.       Entre      as     infinitas  ofertas 

                                                           
15 Secretaria Estadual do Meio Ambiente - Rondônia 

http://lattes.cnpq.br/4464403749162787
http://lattes.cnpq.br/8966083967546081


Capítulo 19 
 

465 
 

tecnológicas o Google Earth16 tem sido uma das mais utilizadas na 
área da Geocartografia para o mapeamento sistemático e análise 
da paisagem para a identificação de impactos e eventos extremos; 
portanto muito utilizada em estudos de bacias hidrográficas e na 
educação no Estudo do Meio (PONTUSCHKA, 1991)17, como 
suporte na prática pedagógica intra e extra sala de aula. 

Para o minicurso realizado durante o V Simpósio de Recursos 
Hídricos e o I Congresso Internacional de Diálogo Fluvial 
(Universidade Federal de Rondônia-Ji-Paraná – RO, ofertado em 
Outubro de 2021) foi apresentado brevemente o Programa Google 
Earth como instrumento de apoio para: o planejamento urbano 
e/ou rural e identificação de usos diversos, poluição das águas, 
avanço do desmatamento, identificação de impactos por 
mineração, ocupação irregular dos fundos de vales entre outras 
demandas ambientais. 

Utilizou-se do recorte de uma bacia hidrográfica urbano-
rural, para compreender o conceito Cidades Resilientes 
apresentada entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS 11) proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU, 
2015) procurando refletir sobre: quais eventos ocorrem nesta bacia 
hidrográfica?; Como é minha cidade?; Como ela funciona? e como 
participo nesta gestão? e se o modelo de gestão urbana praticado, 
leva em consideração a Agenda 2030 e os ODS?. 

O Google Earth tem sido utilizado por diversos setores, tais 
como Agências de Turismo para o planejamento de destinos 

                                                           
16 https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html 
17Trata-se de um método de ensino interdisciplinar que oportuniza aos 
alunos e professores, uma interação com a sociedade e com o meio físico ao 
entrarem em contato com a realidade do lugar, escolhido previamente. 
Portanto para obter bons resultados o professor deve, junto com os alunos, 
refletir sobre os objetivos que se pretende atingir (planejar e definir o que 
será observado) em campo, conforme PONTUSCHKA, Nídia Nacib; NADAI, 
Elza; BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes; KULCSAR, Rosa. O estudo do 
meio como trabalho integrador das práticas de ensino. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo, n. 70, p. 45-52, 1991. 
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turísticos inteligentes e de aventura e/ou de vivência; 
planejamento este que deve ser precedido de estudos de avaliação 
de riscos ambientais somado aos estudos dos fenômenos 
meteorológicos. Da mesma forma e proporção é utilizado pelo 
consumidor do pacote turístico que também o utiliza para 
visualizar os monumentos naturais, as vias de acesso e os serviços 
ofertados no seu destino turístico, principalmente os serviços de 
saúde e atendimentos de emergências, pronto socorros, 
comunicação e segurança pública entre outras demandas para o 
bom funcionamento do turismo seguro. 

Em se tratando da aplicação ao ensino de Geografia o 
professor terá acesso a uma infinita oferta de elementos 
geográficos, o que lhe dará subsídios para dialogar com seus alunos 
e pares em trabalhos de campo para realização do Estudo do Meio 
e Educação Ambiental. É importante divulgar e ensinar a utilização 
desta ferramenta na prática docente para explorar todas as 
interfaces do software e a aplicabilidade no contexto educativo.  

O Google Earth contribuirá para o professor dizer, o que, onde 
e quando se deu o fenômeno ou fato geográfico que está sendo 
estudado e suas consequências na paisagem e para a sociedade, 
principalmente no bairro onde a escola está inserida. 

A aprendizagem e seu uso se dão pela metodologia do 
“aprender fazendo”. Num primeiro momento aprende-se a 
“baixar” o software fazendo a exploração do programa e em 
seguida, identifica-se a sua potencialidade, recursos e a área de 
interesse que pode ser observada por diversas perspectivas, 
inclusive cenas tridimensionais.  

Na operacionalização aprende-se a recortar a área de 
interesse e se elabora uma leitura visual, identificando-se quais 
elementos de importância estão inseridos na paisagem observada; 
no caso das bacias hidrográficas, dependendo dos objetivos do 
estudo, identificam-se as nascentes, cursos primários e 
secundários, grau de desmatamentos e usos diversos.  
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Quando se tratar de avaliação pura da bacia para fins de 
planejamento, diante dos diversos métodos de avaliação de bacia 
muito utilizados na Geografia Física, neste artigo a título de 
informes, sugere-se o Método de Otto Pfafstetter18, por tratar-se da 
classificação adotada pela Agência Nacional de Águas (ANA) 
utilizado para mapear e classificar as bacias hidrográficas do Brasil 
visando a gestão dos Recursos Hídricos, conforme Lei 9.433/2007.  

Nestes casos, o(a) operador(a) deve lançar mão de imagens 
de satélites de maior resolução para oferecer mais detalhes para o 
mapeamento.  

Quando se tratar do Estudo do Meio deve ser precedido da 
fase do planejamento com a participação incondicional dos alunos, 
para compreenderem a finalidade do “estudo e a metodologia” que 
será adotada durante a prática de campo e uma breve avaliação 
sobre elementos básicos de Cartografia (coordenadas geográficas, 
escala, tipos de mapas, etc.). 

A utilização do Google Earth oferece ao observador, elementos 
para visualização e validação da localização do objeto de estudo, 
auxiliando na leitura da paisagem e na identificação das formas de 
relevo, no padrão de drenagem e na identificação dos usos 
predominantes na área de abrangência de influência da bacia. 

O GOOGLE EARTH 

O Google Earth é um programa desenvolvido e distribuído 
pelo Google-Sistema Microsoft Windows, disponível para 
computadores, notebooks e dispositivos móveis e mostra a 
superfície terrestre de forma tridimensional e também 
                                                           
18 Consultar o manual que descreve passo a passo o trabalho de construção 
de uma Base Hidrográfica Ottocodificada. Os interessados podem solicitar os 
aplicativos à Superintendência de Gestão da Informação – SGI, por 
intermédio de sua Gerência de Informações Geográficas – GEGEO pelo e-mail 
gegeo@ana.gov.br e acessar o manual no endereço: 
http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20071214094450_MANUA
L_DE_CONSTRUCAO_DA_BASE_v2_0.pdf. 
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bidimensional do globo terrestre com localizações, delimitações e 
medições territoriais de qualquer ponto da terra. Além de 
informações sobre a superfície terrestre, oferece ainda 
informações sobre Astronomia e da Atmosfera Terrestre; vias de 
circulação e proporciona oportunidades de análises geoambientais 
e espaços construídos de qualquer ponto do globo terrestre.  

A utilização é amigável e para compreender o que ele pode 
fornecer, o usuário precisa ter um objetivo (pré-definido) para 
retirar dele as informações necessárias. O programa possui 
inúmeras outras funções, que enriquecem seu aproveitamento, 
sendo uma ferramenta facilitadora para a prática da 
interdisciplinaridade e realização de projetos multitemáticos.  

Os mapas elaborados utilizando o Google Earth fornecem 
subsídios para o planejamento e organização do espaço, tanto para 
o setor público como o privado, de interesse individual ou coletivo. 

O EXERCÍCIO PRÁTICO 

Para delimitação da bacia hidrográfica existem vários 
processos, porém neste estudo de caso utilizou-se a metodologia 
usando dados do Topodata/INPE onde disponibilizam o Modelo 
Digital de Elevação MDE elaborados a partir de dados do SRTM - 
Shuttle Radar Topography Mission da USGS foram usados para gerar 
dados digitais de elevação com uma resolução de 3 segundos de 
arco para cobertura global conforme Fig. 01.  
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Figura 1. SRTM - Shuttle Radar Topography Mission da USGS 
 

Fonte: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-
digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-non (2021)- 

O INPE através do projeto TOPODATA elaborou o 
refinamento das informações brasileiras produzindo um banco de 
dados com um mapa índice de folhas de 1:250.000 de todo território 
(Fig. 2 e 3)19.  

Na elaboração da prática pedagógica aplicada no minicurso 
foram utilizados os seguintes dados: Folha 10_63, a partir do 
download dos dados de altitude que é o específico para trabalhar 
com delimitação de bacia hidrográfica por conter dados 
altimétricos. Importante salientar que no site 
https://inde.gov.br/AreaDownload#, podem ser encontrados (de 
forma gratuita) arquivos vetoriais de vários órgãos e entidades do 
Brasil e também no site https://www.ibge.gov.br.  

 

 

                                                           
19 Disponível em: http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/. 

https://inde.gov.br/AreaDownload
https://www.ibge.gov.br/
http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/
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Figura 2 - Localização de Rondônia no Mapa Índice 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

Figura 3.  Recorte de Ji-Paraná-RO no Mapa Índice 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

 
Foram feitos os downloads dos arquivos de hidrografia e do 

ponto de localização do município de Ji-Paraná. Com a ferramenta 
> vetor > geoprocessamento > recortar foi feito o recorte da 
drenagem da área de interesse. Foi criado um polígono para a 
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primeira visualização da bacia e a partir deste ponto foram feitos 
os recortes das imagens TIFF conforme o polígono da bacia (Fig. 
4); 

Figura 4. Polígono com Imagem TIFF 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

A área de estudo para delimitação da bacia hidrográfica está 
localizada na área urbana/rural do município de Ji-
Paraná/Rondônia/Brasil entre as coordenadas: 61°56'34,523"O e 
10°53'9,66"S, sendo a microbacia do Igarapé Dois de Abril afluente 
do Rio Urupá.  

O software utilizado foi o QGIS 3.16 com a ferramenta GRASS 
GIS 7.8.5.  Com o uso do software QGIS foi definido a projeção para 
a o MDE baixado: EPSG: 4674 - SIRGAS 2000 e na sequência a 
reprojeção para o EPSG: 31980 - SIRGAS 2000 / UTM zone 20S que 
se refere à zona UTM de localização da bacia. Após a reprojeção e 
o recorte, foram utilizadas as ferramentas do módulo 
GRASS>Raster: r.fill.dir que filtra e gera uma camada elevação e 
depressão estabelecendo o direcionamento da drenagem em 
formato raster (Fig. 5). 
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Figura 5. Ferramenta r.watershed é um programa de criação de 
bacias 

 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

A ferramenta r.watershed (Fig. 6) é um programa de criação 
de bacias onde utilizou-se o arquivo criado com r.fill.dir; 
denominado recorte.fill onde será definido o tamanho mínimo do 
exterior da bacia e o fator de convergência para o MFD. Nos 
parâmetros vamos escolher direção de drenagem (Direction) e 
segmento de fluxo (stream) e executar. 

Figura 6. Ferramenta r.watershed é um programa de criação de 
bacias 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021) 
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Para delimitação da bacia usamos as curvas de níveis que 
serão feitas através do MDE recortado utilizando a ferramenta 
Raster>extrair>contorno (Fig. 7) e nos parâmetros foi utilizado 
curvas de 5 em 5 metros, executar e salva. 

Figura 7. Fluxo (direção) de drenagens 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

Com a utilização da tabela de atributos das curvas de níveis 
encontrou-se a curva mais baixa para definir o ponto do exutório 
da bacia após a escolha foi usada a ferramenta 
GRASS>r.water.outlet onde inseriu-se o arquivo de direção de 
drenagem e clicar no ponto e salvar com o nome bacia (Fig. 8). 
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Figura 8. Curvas de níveis 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

 

 Importante observar que após o processo, deve-se converter 
os arquivos raster para vetor (Fig. 9). 

Figura 9 - Ferramenta de transformação de raster para vetor 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021) 

O resultado após a conversão de todos os dados raster para 
vetor resultou na imagem abaixo (Fig. 10). 
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Figura 10. Resultado dos arquivos em formato vetorial. 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

OS RESULTADOS GERADOS PELA FERRAMENTA GOOGLE  
EARTH 

Figura 11. Demonstração dos dados gerados no SIG e inserido na 
plataforma Google Earth. 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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Nesta fase foi possível confrontar os dados oficiais com os 
gerados utilizando o MDE (Fig. 12) além de realizar a identificação 
de nascentes e antropização. 

Figura 12. Verificação de nascentes e perfil de elevação 

 
Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021) 

A GUISA DE CONCLUSÃO 

O Igarapé Dois de Abril localizado na cidade de Ji-Paraná foi 
tomado como referência para iniciar uma reflexão sobre os 
problemas gestão urbana à luz do conceito de Cidades Resilientes - 
ODS 11 (ONU, 2015) que corresponde “à cidades capazes de resistir, 
absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de 
maneira eficiente, através, por exemplo, da preservação e 
restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais”. No 
ODS11 está inserido o programa Onu Habitat que tem por objetivo 
“desenvolver cidades e assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis”, e outras estruturas globais, 
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incluindo o Marco20 de Sendai para Redução do Risco de Desastres, 
o Acordo21 de Paris e a Nova Agenda22 Urbana. 

Uma cidade para ser funcional e inclusiva deve ser planejada, 
cujo planejamento deve ser construído coletivamente com a 
participação da população, para que esta compreenda como 
funciona a cidade e os fenômenos naturais para prevenir eventos 
extremos; a população deve conhecer as políticas públicas em 
vigência e se atendem as demandas por moradia para todos, 
mobilidade e saneamento (esgotamento sanitário, coleta de 
resíduos sólidos, aterro sanitário, água potável, serviços e 
equipamentos públicos de qualidade, segurança). Somando-se às 
potencialidades e recursos naturais e o Desenvolvimento Local 
Integrado, geração de empregos entre outras demandas. A 
população precisa pensar a cidade na perspectiva da 
sustentabilidade à longo prazo, e caminhar para a busca da 
mudança de paradigmas visando atender as metas da Agenda 

                                                           
20Reduzir riscos de desastres existentes e prevenir novos riscos por meio da 
implementação de medidas integradas e inclusivas em âmbito econômico, 
estrutural, legal, social, saúde, cultural, educacional, ambiental, tecnológico, 
político e institucional que previnam e reduzam a exposição ao risco e a 
vulnerabilidade a desastres, aprimorem a preparação para a resposta e para 
recuperação e, dessa forma, fortaleçam a resiliência 
(https://www.defesacivil.pr.gov.br/pagina/marco-de-sendai-para-reducao-
de-riscos-e-desastres, 2015). 
21 O Acordo de Paris é um compromisso mundial sobre as alterações 
climáticas e prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa. 
para que esse acordo entrasse em vigor, era necessário que os países que 
representam em torno de 55% da emissão de gases de efeito 
estufa ratificassem-no. em 12 de dezembro de 2015, o acordo foi assinado 
após várias negociações, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016. até 
2017, 195 países assinaram e 147 ratificaram. de lá para cá, muitos países 
recuaram ou saíram deste compromisso, entre eles o brasil em 2020 que 
criticou o acordo e está descumprindo as metas. 
22 a nova agenda urbana foi adotada na conferência das nações unidas sobre 
habitação e desenvolvimento urbano sustentável (habitat  iii),  realizada em 
quito (equador), em 20 de outubro de 2016. foi aprovada pela assembleia 
geral das nações unidas (agnu) no 68º encontro plenário para a sua 71ª sessão 
em 23 de dezembro de 2016. 

https://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Marco-de-Sendai-para-Reducao-de-Riscos-e-Desastres
https://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Marco-de-Sendai-para-Reducao-de-Riscos-e-Desastres
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/efeito-estufa.htm
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Urbana e do ponto de vista econômico, buscando a Economia 
Circular. O mini curso foi finalizado com perguntas sobre a cidade 
que temos e a cidade que queremos? 

A CIDADE QUE TEMOS É A CIDADE QUE QUEREMOS ? 

Conforme Silva et al. (2021) esta bacia mede 
aproximadamente 24 km2 com altitude média à montante de 220 m. 
A região está inserida em clima tropical quente e úmido com 
temperaturas médias (anuais) entre 24 ºC e 26 C°.  Atualmente 70% 
da bacia está ocupada por bairros residenciais e parte pelo setor 
industrial e comercial e apresenta baixo índice de serviço de 
saneamento básico e um pequeno trecho canalizado (ENANPEGE, 
2021). 

Figura 13. Localização Geral da Bacia Dois de Abril Ji-Paraná-RO. 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

 

 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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O núcleo urbano que deu origem ao município de Ji-Paraná 
foi formado por volta de 1879, quando nordestinos fugindo da seca 
do nordeste se estabeleceram na confluência do Rio Urupá, 
afluente do Rio Machado ou Ji23-Paraná. Em 1909, serviu de apoio 
para a instalação da primeira estação telegráfica, a qual 
denominou de Presidente Pena às margens do rio, então 
coordenado pelo Marechal Candido da Silva Rondon (atualmente o 
posto telegráfico funciona como museu) (FERREIRA, 2008). 

Serviu também de apoio ao extrativismo da borracha e depois 
da decadência da Hevea Brasilienses, foi palco da “cata manual de 
diamantes24” e na década de 1950, Urupá passou a ser conhecida 
como Vila de Rondônia e a partir da Colonização Dirigida realizada 
pelo governo federal e a construção da BR-29, atual BR-364 as terras 
onde estava instalada a Vila de Rondônia foi comprada pela 
Colonizadora Calama S.A. e junto com o INCRA instalado o Projeto 
de Colonização Ouro Preto, passando a receber um dos maiores 
fluxos migratórios da historia regional. Em 1977, com a 
emancipação política decretada, o município recebeu oficialmente 
o nome de Ji-Paraná. Em 1981, em consequência da elevação do 
Território de Rondônia à categoria de Estado, foram estabelecidos 
novos limites para o município. 

A expansão do núcleo urbano sobre a bacia hidrográfica Dois 
de Julho, deu-se a partir da foz sentido médio curso, sendo que os 
rios de cabeceira se encontram ainda com uso misto rural-urbano 
e instalação de chácaras e empreendimentos de apoio logístico e 
de distribuição de mercadorias de grandes empresas instaladas no 
centro-leste do estado. 

                                                           
23 gy ou ji na língua geral setentrional significa pedra que corta ou machado 
(de onde derivou o nome do rio); e paraná (rio de águas mansas entre a ilha 
e a margem do rio); artefatos muito encontrados na confluência do Rio Urupá 
onde havia um sítio arqueológico; 
24 Abel Neves, 1984-Depoimentos em palestra proferida na Escola Agrícola 
Silvio Goncalves de Farias (à convite da Professora Maria Madalena Ferreira 
na Disciplina EPDR (Estudos e Problemas Desenvolvimento de Rondônia). 
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Figura 14.  Expansão Urbana 

Fonte: http://www.dsr.inpe.br/topodata/ (2021). 

Durante o minicurso o recorte da bacia hidrografica (como 
espaço de observação) permitiu refletir sobre a Agenda Urbana 
2030 e o atendimento ao ODS11 e levantar questões sobre a gestão 
da cidade que “temos e a cidade que queremos”, quanto à definição 
de usos e buscas de soluções para qualificar a cidade quanto ao 
saneamento, oferta de equipamentos públicos, politicas de 
inclusão social, moradia popular para as populações afetadas por 
enchentes e as demais questões ambientais. O curso foi encerrado 
com sugestões e perguntas para reflexão futuras, tais como: 

• Como é minha cidade, ela é Resiliente?  
• Há algum setor público que a gestão é compartilhada? 
• O que eu tenho feito por ela? 
• Existem programas de inclusão social, geração de emprego e 

renda e moradia para todos? 
• Conheço o Programa ONU HABITAT? 
• Conheço o Plano Diretor e outras leis que implicam na 

qualidade da minha cidade? 
• Já participei de Audiências Públicas, para discutir assuntos de 

interesse comunitário, por exemplo, o Plano Municipal de 
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Saneamento (PMSB) e gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU)? 

• Quando ocorre um evento de enchente, como os desabrigados 
são atendidos? 

• Quais os serviços públicos que estão instalados no meu 
bairro? 

• No meu bairro tem associações de moradores?  
• A água que eu consumo é tratada?  
• Qual o nome da empresa que gerencia a agua da cidade? 
• Minha cidade tem espaços públicos de uso coletivo (praças, 

parques, ciclo vias, etc.)? 
• Como é a destinação final do Lixo na minha cidade? 
• A minha cidade tem coleta seletiva dos RSU? 
• Tem cooperativa de Catadores?  
• Eu sei como e onde reside um catador de RSU? 
• Faço a separação dos meus resíduos em casa e no trabalho? 
• Costumo fazer compostagem com as sobras orgânicas da 

minha cozinha? 
• Eu sei onde é o aterro sanitário da minha cidade? 
• Minha cidade está inserida num consorcio de Gestão de 

Resíduos Sólidos? 
• Você sabe o significado de CREADLE to CRADLE 
• E sobre Economia Circular? 
• Qual o nome para quem votei na ultima eleição para vereador? 
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INTRODUÇÃO 

Para tratar do aspecto hidrológico em ambientes urbanos há 
que primeiramente se fazer considerações sobre modelos de 
expansão urbana, depois sobre a ação humana nesse contexto e, 
por último, trataremos da questão de novos paradigmas que 
surgem no horizonte. 

As questões de hidrologia urbana não devem ser tratadas de 
maneira isolada quando se pensa em problemas relacionados à 
cidade. Devem sim ser compreendidas em conjunto com os vários 
outros aspectos relativos à urbe como energia, transporte, 
habitação, resíduos, comunicação etc.

http://lattes.cnpq.br/8059427285667834
http://lattes.cnpq.br/9648780312388696
http://lattes.cnpq.br/0596801871700806
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Compreendendo que as questões de hidrologia compõe um 
dos vários aspectos a serem considerados em uma análise de 
expansão urbana é que daremos seguimento a nossa análise. 
Soluções que priorizem apenas questões de hidrologia fatalmente 
serão ineficientes ou até mesmo desastrosas em outros aspectos da 
vida urbana. 

Portanto, a análise correta é do ponto de vista de modelos de 
organização considerando-se os sistemas e subsistema urbanos de 
Zmitrowicz (1997), onde a hidrologia é um sistema que é composto 
por redes de abastecimento de água, redes de coleta de efluentes e 
redes de drenagem de águas pluviais. 

MODELOS DE EXPANSÃO URBANA 

Tenha em mente que todos os subsistemas ligados à 
hidrologia urbana são do tipo “redes”, portanto intrinsecamente 
ligados às vias (ruas e avenidas). Segundo Zmitrowicz & Borghetti 
(2009), o ponto de partida para o planejamento das cidades são as 
vias, cujo traçado definirá todos os outros sistemas e subsistemas, 
assim as vias definem os grandes eixos estruturantes de uma 
cidade. 

Portanto a discussão correta é no sentido de se pensar um 
modelo de expansão urbana que privilegie o traçado de vias, de 
modo a possibilitar a implantação de todos seus sistemas. Assim, 
quanto mais largas, retilíneas, planas, contínuas e interconectadas 
forem às vias, maiores as possibilidades de sucesso na implantação 
dos sistemas e subsistemas urbanos. 

Observando a expansão urbana espontânea Brasil afora, 
também conhecida como invasões, periferia etc, pode-se concluir 
que são experiências exitosas em dividir lotes, pavimentar ruas, 
gerar infraestrutura e serviços, mas falham justamente no traçado 
das vias. Invariavelmente essas ocupações espontâneas 
estabelecem vias estreitas, descontínuas e mal conectadas. 
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Entende-se que hoje a melhor possibilidade de garantir vias 
suficientemente largas, retilíneas, contínuas e interconectadas 
seria a partir de planejamento central. Além do argumento 
utilitarista acima, também pode-se defender o planejamento 
central de vias já que elas apresentam um caráter de uso social, 
não-rival e não-excludente. 

A limitação desse planejamento central é do ponto de vista 
ético, já que essa solução acaba por relativizar a propriedade 
privada e, portanto, suprimir o indivíduo frente ao desejo de 
políticos e burocratas. Ainda que consideremos o planejamento 
das vias uma atribuição do poder central é importante considerar: 

a.  Ao longo das últimas décadas o poder público abandonou 
o planejamento estratégico e tomou para si questões 
extremamente pontuais e de foro privado, que recaem sobre a 
propriedade privada dos indivíduos. Métricas de afastamento, 
tamanho de janelas, coeficientes de ocupação etc. Legislam sobre 
o que cada indivíduo pode e não pode fazer em sua propriedade 
privada, enquanto o planejamento dos grandes eixos 
estruturantes, que garantiriam o desenvolvimento sustentável de 
uma cidade, é deixado de lado. 

b. Este problema se associa à falta de visão de planejamento 
estratégico por parte dos técnicos das prefeituras envolvidas. Estes 
técnicos estão presos a modelos ultrapassados de urbanismo que já 
se mostraram ineficientes ou mesmo falidos. Modelos estes que 
sequer são contestados, apesar dos inúmeros fracassos já 
observados. É imperioso, portanto, tratar de novos modelos de 
planejamento urbano que contemplem inclusive questões 
hidrológicas da cidade. 

c. No modelo vigente se privilegia a impermeabilização do 
solo, causando um aumento no escoamento superficial que, 
somado aos resíduos sólidos descartados ao ar livre, 
sobrecarregam os sistemas de drenagem pluvial. Praças e parques 
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são desconfigurados por intervenções de políticos/burocratas ou 
invasões, que posteriormente são apoiadas por políticos. 

d. Além disso, o modelo de planejamento central define 
centralização nas próprias soluções, por exemplo: a captação de 
água de água numa cidade se dá em apenas um ponto, a partir do 
qual se distribui. A coleta de esgoto aponta para um único 
lançamento com ou sem tratamento, o qual se existente, também é 
centralizado. O problema é que essa centralização gera 
ineficiências absurdas, como perda de 40% a 50% da água tratada 
por vazamentos na rede, e a eficiência de tratamento de efluentes 
domésticos entre 40% a 60%, um desempenho menor que uma 
fossa séptica. 

No atual modelo de desenvolvimento urbano a 
municipalidade além de planejar os limites para as áreas de 
expansão, acaba definindo áreas especializadas para comércio, 
residências e indústrias. Essa lógica estabelecida coercitivamente 
pelo poder público impede a expansão orgânica da área urbana, 
controlada pelo desejo dos indivíduos e seguindo a ação humana 
que naturalmente considera viabilidade ambiental, econômica e 
de recursos humanos presentes no local. 

Afoitos por diminuir ao máximo a área de expansão urbana, 
já que isso significa mais custos ao poder público, pois cabe a este 
ente prover todos os serviços urbanos necessários instalação das 
pessoas, ao criar regulações nas áreas previamente ocupadas 
acabam por expulsar as pessoas da área urbana atual forçando-as 
a migrar para as periferias, longe da fiscalização. Então uma ação 
tomada no intuito de conter a expansão urbana, resulta em maior 
área urbana. 

É mais um caso em que uma ação do poder central, 
desconsiderando efeitos de 2° e 3° ordem, leva a consequências 
desastrosas que invariavelmente têm o efeito contrário ao 
desejado. É só na informalidade que os indivíduos conseguem se 
estabelecer onde há menos exigências, regulações, taxas, 
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fiscalização e multas a serem pagas. Outra solução, agora privada, 
surge no horizonte do urbanismo no Brasil, são os 
condomínios/loteamentos privados que no limite podem levar a 
cidades privadas25.  

Em contraste com as áreas urbanas previamente definidas 
pelo planejamento central, onde cabe tudo ao poder público e que 
estão sujeitos a acordos políticos e exigências de burocratas, os 
condomínios/loteamentos privados surgem em áreas ambiental e 
economicamente viáveis de serem executados e onde há 
naturalmente demanda para tal alocação, caso contrário 
empreendimento fracassa. 
Desta maneira, por princípio os loteamentos privados surgem para 
suprir necessidades humanas. 

Esses empreendimentos entregam toda infraestrutura 
necessária à ocupação: vias, drenagem, água, esgoto, lixo, energia, 
telefonia/internet etc. Inclusive destinam áreas de interação social 
como praças, parques, pistas para caminhada, academia ao ar livre 
etc. 

Inclusive é de interesse do empreendedor atender às 
demandas por infraestrutura. É o proprietário de um 
empreendimento privado que reúne os incentivos corretos, 
direcionados ao cliente, respondendo ele mesmo por suas ações e 
escolhas. É de interesse do empreendedor o uso racional e 
sustentável de recursos, entre eles os hídricos, na concepção de um 
empreendimento, seja ele qual for. 

Um exemplo em hidrologia urbana poderia ser o uso da água 
de chuva. Interessa ao(s) proprietário(s) do 
loteamento/condomínio privado o uso desse recurso, pois poderia 

                                                           
25 Veja a iniciativa “Free Private Cities, encabeçada por Titus Gebel” em: 
https://www.freeprivatecities.com/pt/. 

 

https://www.freeprivatecities.com/pt/
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reduzir custos de captação e tratamento, evitando gastos com 
infraestrutura a manutenção. 

Vamos a um exemplo prático em um condomínio privado: A 
construção de uma barragem para armazenamento de águas de 
chuva usando um canal preexistente, com baixo custo forneceria 
aos usuários uma área de lazer, beleza cênica, uma fonte de água 
confiável em qualidade e quantidade, a depender do volume e 
vazão um recurso hidroenergético, além de controlar o 
escoamento superficial a jusante e permitir alimentação dos 
lençóis subterrâneos ao longo de todo o ano. 

Apesar de haver demanda social para tal solução de 
engenharia, o poder público limita iniciativas desse tipo ao impor 
severas regulamentações na construção de qualquer pequena 
barragem. E, apesar de serem pesadamente regulados no Brasil 
esses empreendimentos privados têm atendido a demanda por 
lotes desde as classes mais altas até a classe média baixa (classe C). 

Experiências públicas na execução de condomínios fechados 
obtêm melhor resultado onde o poder público licita a construção 
de condomínios/loteamentos de prédios ou casas, entregando-as a 
pessoas com perfil socioeconômico pré-determinado e 
subsidiando o pagamento financiado há longo prazo. Apesar disso, 
há inúmeros casos de corrupção nas várias etapas do processo. 

Pela teoria de resoluções de problemas em engenharia se 
sabe que ao se estabelecer um modelo, de saída estão nele 
impressas suas vantagens e limitações. Portanto no fustigado 
modelo atual de desenvolvimento urbano já conhecemos todas as 
limitações e vantagens do sistema. É necessário então pensar um 
novo modelo que supere o atual e traga soluções aos problemas 
existentes, mas que obviamente também trará novos desafios para 
o futuro, essa é uma questão de paradigma. 

Por princípio as ações privadas são superiores as ações 
públicas, já que segundo Descartes o privado sofre as 
consequências de suas ações, portanto se o planejamento, 
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construção ou qualquer etapa for ruim, simplesmente resulta em 
desvalorização de seus lotes, enquanto que o poder público pode 
errar a vontade e dificilmente alguém será responsabilizado. Ainda 
pelo contrário, quanto mais o poder público erra, demanda ainda 
mais recursos para sua solução que resultará em aumento de 
impostos levando toda a sociedade a uma condição pior. 

Vislumbra-se a necessidade de uma mudança de paradigma 
em que a expansão urbana sai das mãos do poder público, que deve 
interferir minimamente no processo, apenas definindo os grandes 
eixos estruturantes, já que, da prática, se observa que quando 
pessoas se instalam voluntariamente, normalmente não deixam 
grandes vias. Então nesse aspecto o poder público poderia 
colaborar com a sociedade garantindo grandes eixos estruturantes 
que possibilitariam o desenvolvimento futuro da cidade e assim 
estariam dadas as bases aos indivíduos para colocar toda sua 
criatividade na execução de novos empreendimentos. 

AÇÃO HUMANA – CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA AUSTRÍACA DE 
ECONOMIA 

Toda a ação humana é revestida de consequências positivas e 
negativas. Esse não é um conceito absoluto, pode haver uma 
consequência que seja positiva para uma pessoa e que ao mesmo 
tempo e espaço, seja negativa para outra. 

Essas consequências são chamadas de externalidades. Então, 
toda a ação humana deseja aumentar externalidades positivas para 
o indivíduo, que resultem nas menores externalidades negativas 
para si e para os outros impactados. 

Apesar dessa incerteza inerente ao processo, o discurso que 
domina o cenário ambiental mundial é do tipo maniqueísta. 
Aqueles que julgam “defender” o meio ambiente são “do bem” e 
toda e qualquer mero questionamento são do “mal”. 
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Por exemplo, quando se contesta a hipótese de aquecimento 
global (ou mudanças climáticas) por queimada de florestas, logo 
vem a pergunta: “mas você é contra as florestas”? 

Assim, no discurso logo se criam “bolhas” de pensamento, 
que são sustentadas por baixa empatia por parte de radicais que 
fecham o escopo de análise a apenas uma variável. Seria como ao 
tratar de recursos hídricos, esquecermos de todas as outras 
variáveis que nos afetam. 

É importante dizer que quando se escuta uma proposta 
diferente da que mentalmente estamos acostumados há 
naturalmente uma resistência. 
Isso foi explicado por Richard Thaler, prêmio Nobel em economia 
e chamada de economia comportamental. Na mente humana há 
respostas automatizadas para determinadas situações. Tendemos 
a aceitar bem aquelas que se conformam à nossa natureza e a 
repelir as que nos confrontam. 

É claro que o valor que cada indivíduo atribui a fatores 
intervenientes varia de acordo com seu caráter, sua formação, sua 
posição na sociedade etc. Como destacado por Menger (1892), o 
valor de qualquer coisa é subjetivo. 

Aristóteles nos fornece uma forma de resolução de conflitos 
para situações antagônicas: o caminho do meio! Por exemplo: a 
implantação de uma nova empresa na Amazônia. Alguns 
defenderão que essa empresa deve pagar impostos pela destruição 
da floresta e melhor fosse que nem viesse. Outros defenderão que 
seria bom, pois geraria empregos, renda, desenvolvimento, 
riqueza e bem-estar. 

De novo, o valor é subjetivo para cada pessoa. Como resolver 
isso? 

Dessa maneira, nem proteção ambiental total, nem 
desenvolvimento a todo custo seriam soluções plausíveis, apesar 
de muitos concordarem com a primeira hipótese. 
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Atualmente para lidar com esses conflitos o poder público 
recorre a soluções de comando e controle, impondo 
regulamentações, multas etc., ou pelo oposto quando oferece 
subsídios. Seja aplicado de maneira coercitiva por 
regulamentações e leis impostas, ou seja, aplicado por meio de 
subsídios (famoso criar uma dificuldade para vender uma 
facilidade), o método de comando e controle não fornece 
incentivos para inovações ou mesmo soluções que possam 
apresentar desempenho mais eficiente que o exigido. Tudo acaba 
direcionado para cumprir a burocracia. 

Além disso, toda regulamentação cria brechas a serem 
exploradas, gerando incentivos para descumprimento e 
corrupção. Seres humanos não são robôs e tendem a desobedecer 
às determinações que não concordam. 

E ainda, o planejamento central deseja definir critérios 
nacionais, arrasando as particularidades regionais, tratando o 
Brasil (físico e demográfico) como um ente homogêneo. Apesar de 
taxar atividades consideradas ruins e/ou subsidiar atividades 
consideradas boas, nunca o poder central considera os efeitos 
decorrentes de sua intervenção ao longo da cadeia produtiva. 

E obviamente não considera, pois são praticamente 
incontroláveis. Cada intervenção estatal gera efeitos de várias 
ordens que afetam diferentemente cada um dos envolvidos e, pode 
resultar em efeitos contrários ao desejado inicialmente. 

É exatamente o caso que se vê quando o governo distribui 
dinheiro à população carente no intuito de diminuir a pobreza. O 
fato de criar dinheiro, inflacionando a moeda, resulta em perda do 
poder de compra (também conhecido como inflação) o que deixa a 
população ainda mais pobre. 

Outro exemplo: se falta um produto no mercado, seja pelo 
aumento da demanda ou falta de oferta, seu preço tende a subir, 
restringindo o acesso ao bem e fornecendo uma vantagem para que 
se produza mais. Quando o poder central tabela seu preço, os 
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produtores não têm incentivos para produzir mais e os 
consumidores tendem a consumir absurdamente, pois temem sua 
escassez, resultando justamente no seu esgotamento. 

Além disso, a administração centralizada leva a uma 
coletivização dos recursos, resultando na conhecida “tragédia dos 
comuns”, descrita por Lloyd (1833). Imagine uma área de proteção 
ambiental que pertence ao governo, portanto não pertence a 
ninguém. Não há incentivo para alguém investir em proteção da 
área, já que não aufere nenhum benefício com isso, mas há sim um 
incentivo para depredá-la obtendo o máximo benefício antes que 
outro o faça. É como o ditado “cachorro de muito dono, morre de 
fome”. 

Daniel Kahneman sugere que para tratar de interesses 
conflitantes na sociedade há que se considerar os interesses 
individuais. Portanto “o caminho do meio” proposto por Aristóteles 
estaria oculto em nossos próprios interesses. Por exemplo, o uso 
da etiqueta de eficiência energética em eletrodomésticos muda o 
comportamento do consumidor, que se preocupa em gastar menos 
energia elétrica para economizar na conta! Não foi preciso 
nenhuma intervenção estatal para gerar toda uma nova geração de 
aparelhos cada vez mais eficientes. 

Além de quê, ninguém precisa de uma TV para sobreviver. 
Para quem quer mesmo economizar energia é só não comprar. 
Ainda na área de energia, há um experimento de informar o 
consumo dos seus vizinhos. Assim, a mera divulgação daqueles que 
gastam muita energia gera por um lado uma pressão social e por 
outro o desejo de retorno à média. 

Com relação ao consumo de água há o caso de um relógio 
programável que exibe uma luz que muda de cor do verde ao 
vermelho a depender do tempo de banho. Resulta que quando a 
pessoa vê a luz vermelha tende a se apressar, gerando economia de 
água. 
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Ainda com relação ao consumo de água, salienta-se o caso de 
Atlanta nos Estados Unidos da América, onde a companhia de água 
adotou três diferentes medidas, aplicando-as a diferentes partes da 
cidade a fim de compará-las ao longo do tempo. Uma parte da 
cidade foi informada a respeito da seca, outra parte de como 
economizar água e, a terceira com uma comparação de consumo 
(exatamente como no caso da energia). 

As duas primeiras medidas não surtiram efeitos 
mensuráveis, enquanto que a mera comparação com os vizinhos 
resultou em uma diminuição de 5% no consumo que mesmo após 
cessar o programa surtiu efeito por 4 anos. 

Agora com relação ao lixo, na Noruega também enviaram 
cartas para duas populações de controle, para um grupo 
informando sobre como fazer reciclagem e para outro mostrando 
os benefícios e consequências de não fazer. Resultado: os que 
viram os benefícios e consequências logo se organizaram para 
reciclar, diminuindo em 2% o peso total dos resíduos sólidos, ou 
1,5kg/mês. 

Se a humanidade caminha rumo ao desenvolvimento da 
civilização, por consequência haverá impactos ambientais. Gasset 
(1946) discute esse tema propondo o questionamento: voltaríamos 
a viver entre cobras e lagartos? 

Considerar aspectos humanos, usando nossos próprios 
interesses parece ser uma boa solução para problemas ambientais, 
além de ser uma alternativa ética, que respeita a liberdade 
individual e a propriedade privada. 

DESCENTRALIZAÇÃO 

Há pelo menos 5.000 anos, surgiram grandes impérios 
controlados a mão de ferro por governantes que concentravam 
muito poder. Esses impérios tinham características comuns: todos 
se desenvolveram em vales férteis rodeados por grandes desertos. 
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Ficaram conhecidos como impérios hidráulicos26, e se tratam 
dos conhecidos Egito, no rio Nilo, Suméria, nos rios Tigre e 
Eufrates, e dos que se desenvolveram no rio Indo (hoje Paquistão) 
e no rio Amarelo (hoje China). Estima-se que a centralização foi 
crucial para garantir o melhor aproveitamento dos recursos 
naturais para a agricultura, resolvendo o problema da fome nessas 
regiões e possibilitando grande desenvolvimento. 

A centralização possibilitava a gestão de terras e água para 
irrigação das lavouras, atuava na resolução de conflitos, 
disseminava tecnologias de irrigação e plantio, cavava canais e 
direcionava ações. Em um momento onde o custo da informação 
era alto, a centralização permitia concentrar esforços para abrir e 
gerir canais de irrigação, garantindo uma organização que 
permitia a maior produtividade possível para as condições da 
época. 

Imagine o que seria administrar essas áreas há mais de 5.000 
atrás? Tinham que saber a hora de plantar e colher, conhecer o 
regime de cheia e vazante dos rios, quais sementes usar, a 
quantidade que cada campo produzia, quanto de irrigação se 
necessitava.  

Então foram nesse ambiente que se desenvolveram técnicas 
eficientes de escrita e contagem. Imagine agora cavar novos canais 
com ferramentas rudimentares? Era necessário um esforço 
concentrado de centenas de trabalhadores. E onde cavar? Para que 
lado? A administração central possibilitava um modelo de 
resolução de conflitos para essas questões, eficiente em um 
ambiente de informação escassa. 

Foi também nesse momento histórico que se desenvolveram 
as primeiras constituições, chamadas de códigos, como o de 

                                                           
26  Sobre impérios hidráulicos veja o vídeo: 
https://youtu.be/2fRg_D6ofvc. 
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Hamurabi, que, além de um código de conduta social, também era 
um modelo de administração de barragens e irrigação. Nesse 
sistema cada imperador, rei ou faraó tinha incentivos para garantir 
a paz e aumentar a produção em terras sob seu domínio, de modo 
a se fortalecer e se proteger de outros vizinhos que também 
expandiam poder na região. 

A cultura de centralização de poder segue até hoje nessas 
regiões e, inclusive se manifesta com aspecto religioso nos 
muçulmanos (Egito, Irã e Paquistão), ou comunista nos chineses. 

Esses impérios extremamente coercitivos se aperfeiçoaram 
ao longo do tempo. Lá atrás o dono do poder tinha “laços divinos”, 
depois passou a ter somente “direitos divinos”, depois, com a 
Revolução Francesa, passou a ser o “representante” do povo. O que 
nunca mudou foi o autoritarismo e a concentração de poder na 
mão do Estado, aliás, isso só aumentou ao longo do tempo. 

A organização em que impérios usam a força para se manter 
foi analisada por Max Weber e chamada de “monopólio da força”. 
No texto original, há a palavra “legítima”, mas como eu não consigo 
imaginar como alguém vai gostar de violência contra si mesmo – a 
não ser que seja masoquista ou sofra da Síndrome de Estocolmo e, 
portanto, encontra-se doente. 

Nesse aspecto, a ideia de Weber se assemelha à de Maquiavel 
e, assim, mostra que qualquer governo centralizado se organiza 
essencialmente pela coerção, podendo partir para violência contra 
seus próprios cidadãos desde que lhe convenha, além, claro, da 
cobrança sistemática de impostos. 

Nem Weber consegue identificar como evitar a escalada de 
agressividade do Estado contra o indivíduo, apenas concluindo que 
deveria haver pessoas para denunciar e lutar contra esse tipo de 
tirania. 

Na verdade, La Boétie, por volta de 1500 na França, percebeu 
que não adianta lutar contra o Estado, seus políticos e burocratas. 
O melhor a fazer é simplesmente abandoná-lo, ignorá-lo, assim 
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não lhe dando poder e recursos. É o que se chamaria hoje de 
“agorismo”, ou uma face da “desobediência civil” posteriormente 
analisada por Thoreau. 

Bem, quando se olha para o Leviatã de Hobbes, suas guerras 
mundiais, seu avanço contra as liberdades civis, mesmo nos EUA 
de Locke, onde se reconhecia mutuamente a liberdade e igualdade 
das pessoas, frutos do direito natural, parece mesmo que o “lobo 
do homem” tomou o poder, reescrevendo o “contrato social” de 
Rousseau à revelia. 

Também seria interessante saber onde está a cláusula de 
saída desse tal “contrato social” e as punições que o Estado deveria 
sofrer por não cumpri-lo. 

Assim, no mesmo sentido dos Impérios Hidráulicos, o Estado 
moderno tem concentrado poder e renda, favorecendo seus 
burocratas de alto escalão e empresas por eles escolhidas, 
acabando por esmagar o cidadão comum com regras sem sentido 
e altos impostos27. 

Usando um termo de geopolítica, o Estado moderno se baseia 
em hardpower, em que predominam força e coerção, seja por vias 
militares ou econômicas. Enquanto o livre mercado baseia-se em 
softpower, onde predominam convencimento e aceitação de valores 
e ideias. 

Inclusive o Estado moderno aprendeu a usar seu hardpower 
para travar guerras sem fim contra inimigos que se revezam a fim 
de gerar softpower na população, convencendo-a por apelos 
nacionalistas a se unir contra um suposto inimigo comum e 
ameaçador. 

                                                           
27  Sobre isso veja o documentário “Como Se Tornar um Tirano, 
disponível na Netflix: https://www.netflix.com/br/title/8098” 
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O Estado também usa seu hardpower para criar notícias e 
narrativas na mídia tradicional a fim de gerar mais softpower com 
características de desinformação na população. Algo te faz lembrar 
do clássico “1984”? Guerras sem fim contra inimigos imaginários e 
o Ministério da Verdade! 

Por outro lado, o aumento da coerção e controle por parte do 
Estado moderno também pode ser encarado como um ato de 
desespero de quem está perdendo o controle. De tanto crescer, o 
Estado sente seu peso. Sua burocracia o torna um gigante lento. Há 
décadas os Estados não conseguem mais se financiar, atolando-se 
em dívidas impagáveis e inflacionando sua moeda. 

A informação descentralizada tem feito minguar ainda mais 
as fontes de recursos Estatais. São incontáveis negócios, indo para 
a informalidade, outros impossíveis de tributar, empresas em 
paraísos fiscais, empresas operando mundialmente na internet, 
alta mobilidade de pessoas etc. 

Se a “internet da informação” está matando o Estado 
moderno, imagine o que está por vir com a “internet do dinheiro”? 
(Antonopoulos, 2018). Todo o mercado financeiro experimenta 
uma revolução que está só começando! Dinheiro, finanças e 
contratos descentralizados. 

Mas o que acontece quando o Estado perde força? 

Baseado nas ideias de Estado garantidor de estabilidade e 
justiça, Fiertz (2021) apresenta um mapa múndi de fragilidade dos 
Estados28. Como no cálculo do índice de fragilidade foi 
acrescentado um item econômico, há correlação entre riqueza e 
fragilidade no mapa, mas, a despeito disso, a iniciativa procura 
mostrar Estados em que há pouca coesão da população, ocorrência 
de conflitos internos, fuga de pessoas e regiões comandadas por 
milícias. 

                                                           
28  Veja também o vídeo sobre Estados falidos: 
https://youtu.be/NJGyiPfBQ1M. 

https://youtu.be/NJGyiPfBQ1M


Capítulo 20 
 

498 
 

Nesses lugares, apesar de todo hardpower do Estado, não há 
sequer segurança ou justiça, estando à população legada a uma 
organização espontânea, que acaba dominada por milícias ainda 
mais violentas. 

Mas então, se o ente centralizador falha e não fornece os 
“serviços” essenciais ao povo, como justiça e segurança, quem os 
fornece? Como a população se organiza? Bem, é óbvio que as 
pessoas se organizam de acordo com sua cultura e religião, mas 
essa questão é realmente temerária! Será que sem Estado o mundo 
vai virar uma Somália? 

Expandindo o conceito de cultura e identidade ao nível 
global, Huntington observa um choque de civilizações, em que 
cada indivíduo busca sua identidade, mas se depara com o 
diferente, o que por um lado reforça sua cultura, mas, por outro, 
possibilita mescla e evolução29. 

É o que ocorre conosco no Brasil, em menor escala, no 
encontro das diferentes culturas caipira, cabocla, gaúcha e 
sertaneja identificadas por Darcy Ribeiro. Portanto, pode-se 
concluir que a organização dos indivíduos tende a dar-se pela 
cultura – desde o nível individual até o civilizacional. 

A organização por cultura é mais natural do que a 
organização por ideologias, maneira como o mundo se organizava 
durante a guerra fria e, apesar de gerar choques entre “bolhas”, 
tem a característica de softpower, que, ao longo do tempo, tende a 
estabelecer relações de comércio e enriquecimento. 

Por exemplo, os frigoríficos brasileiros que exportam carne 
para os países muçulmanos obedecendo a rituais religiosos no 

                                                           
29  Veja o vídeo: “Choque de civilizações” https://youtu.be/GUFV5Mw-
X1Q. 

 

https://youtu.be/GUFV5Mw-X1Q
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tratamento e abate de gado. Ou nas intrincadas redes de comércio 
internacional, como na produção de celulares. 

Veja como a produção globalizada se tornou algo tão 
complexo, unindo insumos e indústrias de vários países. Como, 
apesar do Estado, as redes de relações humanas conseguem esse 
tipo de organização. Em oposição aos impérios hidráulicos, onde 
centralização foi à chave do sucesso, hoje a descentralização é que 
garante extrair o melhor de cada região produtiva e, no limite, de 
cada indivíduo. 

Levando esse raciocínio para a questão da informação, a 
descentralização permite a livre troca de ideias, onde as pessoas 
buscam uma confirmação de seus preceitos, mas também estão 
expostas ao questionamento dos mesmos. 

Na era da informação descentralizada, da inovação, do 
conteúdo personalizado e da livre troca de ideias, os custos de 
transação, informação e administração baixam drasticamente, 
legando grandes organizações hierárquicas à obsolescência, das 
quais o Estado seria a maior delas. 

No momento em que vivemos, há várias organizações que se 
estruturam com muito planejamento central, mas o fato é que 
ainda há muita intervenção Estatal e este é um fator de ineficiência 
no sistema. As empresas que conseguirem se organizar alheias à 
ação do Estado terão vantagens competitivas, possibilitando o seu 
crescimento – algo como Binance e Amazon. 

Aplicativos como Uber e AirBNB se tratam de empresas 
enxutas, manipulando grandes quantidades de informação e 
estabelecendo contratos descentralizados de curta duração, 
exatamente no sentido do livre mercado. A avaliação dos serviços 
de maneira descentralizada também se mostra muito mais 
eficiente. Verificar quantas “estrelas” tem um condutor de 
aplicativo, ou a reputação de uma empresa no site ReclameAQUI 
(www.reclameaqui.com.br), se mostra muito mais eficiente que 
averiguar alvarás estatais. 

http://www.reclameaqui.com.br/
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Portanto, em um horizonte mais próximo, o Estado tende a 
perder poder e importância. Atividades centralizadas continuarão 
sendo taxadas via coerção, como movimentação de portos e 
rodovias, combustíveis, agropecuária, eletroeletrônicos etc. Mas a 
tendência é que o Estado venha a ser uma fração do que 
conhecemos hoje. 

A questão crucial então é: à medida que o Estado se 
enfraquece como vamos nos organizar? 

CONCLUSÕES 

O modelo atual de gestão hídrica em ambientes urbanos no 
Brasil está absolutamente ultrapassado, não consegue sequer 
resolver problemas da idade média, como saneamento.  

A extrema ineficiência leva a uma situação permanente de 
carência e alto custo, quando no Brasil poderíamos viver em estado 
de abundância, dado todos os recursos hídricos que dispomos 
superficiais e subterrâneos. 

Toda a regulamentação e burocracia estatal não conseguiu 
impedir a execução de loteamentos/condomínios com os inúmeros 
problemas que já são extensamente conhecidos e retratados em 
vasta bibliografia. No entanto, essa mesma burocracia serve para 
castrar inovações relacionadas ao urbanismo, especialmente no 
que tange aos recursos hídricos. 

Além de castrar a livre iniciativa, as regulamentações da 
burocracia também servem para aumentar os custos de 
implantação, resultando em uma área urbana mais cara para todos 
e dificultando a instalação de infraestrutura em saneamento, 
recursos hídricos e drenagem pluvial. 

Urge pensar em novos modelos de urbanismo, que tenham 
foco no indivíduo, que permitam a livre iniciativa, a livre 
associação de indivíduos e assim, gerem inovação. Ao pensar a 
cidade como um ente complexo, naturalmente os problemas 
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relacionados aos recursos hídricos serão resolvidos em conjunto 
com os outros, e não de maneira isolada! 

Nesse sentido surgem os condomínios privados no Brasil e 
cidades privadas ao redor do mundo, uma iniciativa apresentada 
por Gebel (2018)30. Nessas organizações há soluções inovadoras 
para as questões relativas aos recursos hídricos e urbanismo em 
geral. 

Só o livre mercado do urbanismo pode deixar a sociedade 
verdadeiramente decidir o que quer, como quer e para onde ir, 
além de ser a melhor possibilidade de resolver os problemas 
existentes e os que estão por vir. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANTONOPOULOS, A.M. A Internet do Dinheiro. 120p. 2018. 

ARISTÓTELES. Metafísica; Ética a Nicômaco; Poética. São 
Paulo: Abril Cultural. 1979. 

ARISTÓTELES. Obra completa de Aristóteles. Ed. J. Barnes. 
Princeton: Princeton University Press. 1995. 

BOÉTIE, É.deLa. Discurso da servidão voluntária. 2. ed. São 
Paulo: Martin Claret. 2017. 

CUKIER, E.O. Como saber qual país é o mais poderoso? 
18/06/2021. https://www.youtube.com/watch?v=NJGyi.… 

DESCARTES, R. Discurso do Método. São Paulo: Martins 
Fontes. 71p. 1996. 

FIERTZ, N. Fragile States Index – Annual Report. 
Washington: Fund for Peace (FFP). 
https://fragilestatesindex.org/analyt.…51p. 2021. 

                                                           
30  Tema pode ser visto em: https://www.freeprivatecities.com/pt/. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJGyiPfBQ1M&t=0s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbko2M2RKXzFERDRXSVJqSTR4Z1duUWUzX00yd3xBQ3Jtc0trQXhvQUJQVElWUXJaRlBWNnhfbS1hZWpJMUsxYUZLLV9uYWZkbGZwN0NNdDRyMjZJclZxc2VScS1vNG5qYWdVWWVCZUd1eTczMUZLMUFoYWdUdTY0TnpFWnBnVU5iaGtENklNRlRuNHFqVDh5cUJyUQ&q=https%3A%2F%2Ffragilestatesindex.org%2Fanalytics%2Ffsi-heat-map%2F
https://www.freeprivatecities.com/pt/


Capítulo 20 
 

502 
 

FUKUYAMA, F. O Fim da História e o Ultimo Homem. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 145 p. 1992. 

GASSET, J.O.y Obras Completas. TOMO 1 1902-1916. 1° ed. 
Revista de Ocidente: Madrid. 577p. 1946. 

GEBEL, T. Free Private Cities: Making Governments 
Compete For You. Walldorf : Aquila Urbis. 330p. 2018. 

HOBBES, T. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de uma 
República Eclesiástica e Civil. Martins Fontes ed. 736 p. 2019. 

HUNTINGTON, S.P. Choque de civilizações. São Paulo: 
Ponto de Leitura. 640p. 2010. 

LOCKE, J. Ensaio Acerca do Entendimento Humano. São 
Paulo: Nova Cultural ed. 282p. 1999. 

LLOYD, W. F. Two Lectures on the Checks to Population. 
Oxford Univ. Press: Oxford, England. 1833. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Edipro. 96 p. 2018. 

MENGER, K. Sobre a origem do dinheiro. Economic Journal. 
Vol. 2. 1892. 

RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do 
Brasil. Global ed. 472 p. 2015. 

ROUSSEAU, J-J. O Contrato Social. LaFonte. 176p. 2019. 

THOREAU, H.D. A Desobediência Civil. 16p. 1849. 

WEBER, M. Ensaios de sociologia. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Zahar. 530p. 1982. 

ZMITROWICZ, W; Neto, G. de A. Infraestrutura Urbana. São 
Paulo : EPUSP 36p. 1997. 



Capítulo 20 
 

503 
 

ZMITROWICZ, W., & Borghetti, G. Avenidas 1950-2000: 50 
anos de planejamento da cidade de São Paulo. São Paulo: Edusp. 
196p. 2009.



 

504 
 

CAPÍTULO 21 

A VOZ DO POVO DA FLORESTA: A IMPORTÂNCIA 
DA PESQUISA DAS PARCERIAS PARA 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Márcio André Furtado Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  

Técnico em Extensão Rural – RURAP-LJ 
Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto 

Federal do Amapá – IFAP 
 

Diego Armando Silva da Silva 
Doutor em Ciências Florestais – Universidade Federal Rural de 

Pernambuco 
Professor do Instituto Federal do Amapá, Campus Laranjal do Jari – 

IFAP-LJ 
http://lattes.cnpq.br/7306351915828921 

INTRODUÇÃO 

 
Meu nome é Márcio André Furtado Freitas, Bacharel em 

Ciências Contábeis,  hoje Trabalho como Técnico em Extensão 
Rural  desde  2010, no Instituto de Extensão, Assistência e 
Desenvolvimento Rural do Amapá, que tem como missão 
implementar a política de desenvolvimento rural do estado, 
através dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos 
pequenos produtores - RURAP, assim como da ação articulada 
junto a toda a cadeia produtiva do setor, visando assegurar e 
promover as condições de sustentabilidade alimentar, 
socioeconômica e ambiental do Amapá.  

Prestando assistência técnica às comunidades de 
extrativistas, ribeirinhos, pequenos agricultores, em todo Vale do 
Jari,   que  é  banhado  pelo  Rio Jari  e  seus afluentes  da   margem 

http://lattes.cnpq.br/7306351915828921
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esquerda. Sou graduando do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas, no Instituto Federal do Amapá, Campus Laranjal do 
Jari, turma 18.1.  

Recebi o convite da professora Núbia Caramello para falar 
um pouco da experiência da comunidade de São Francisco do 
Iratapuru, abordando a respeito da importância da Pesquisa e das 
Parcerias para Desenvolvimento Comunitário, após a referida 
professora ter realizado visita técnica e ouvido a voz de homens, 
mulheres e crianças da comunidade ela acreditou que mais pessoas 
deveriam conhecer o que ela intitulou de o verdadeiro 
desenvolvimento sustentável.  

Assim, como o Bruno Dutra de Freitas que hoje está como 
Presidente da Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do 
Rio Iratapuru – COMARU, também tenho minhas origens na 
comunidade de Iratapuru, sai em busca de continuar meus 
estudos, e um dia poder voltar e contribuir com desenvolvimento 
do lugar onde vivi por muito tempo. Nós voltamos e iniciamos um 
processo de incentivo a educação dentro da comunidade para que 
os jovens pudessem continuar os estudos e futuramente poder 
contribuir com a comunidade.  

Contribuímos no que foi necessário, no período de 2009 a 
2010, trabalhando no apoio a Cooperativa Comaru. Conheço o vale 
do Jari da foz do Rio Jari até Parque do Tumucumaque, estivemos 
a frente como gestor da Reserva de Desenvolvimento 
Sustentabilidade do Rio Iratapuru, de 2012 a 2014 onde 
conseguimos conhecer 90% de todos os castanhais explorados 
pelos castanheiros da RDS do Rio Iratapuru. Para iniciarmos nossa 
apresentação, vamos primeiro identificar e contextualizar quem 
são essas comunidades tradicionais na Amazônia. 

QUEM SÃO OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Trazendo para nossa realidade quem são essas comunidades, 
Iratapuru, Santo Antônio da Cachoeira, Padaria e a Comunidade 
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Quilombo São José, comunidades essas com identidades 
específicas, que vivem às margens do Rio Jari há décadas, vivendo 
de forma tradicional. Comunidades que buscam na floresta o seu 
sustento, e precisam e necessitam de parceria para o seu 
desenvolvimento, nenhuma comunidade ou organização tem 
avanços significativos sem parcerias efetivas, e Iratapuru é 
exemplo de que as parcerias são essenciais para o sucesso de 
quaisquer comunidades. Iratapuru, através de sua nova liderança, 
sempre buscou em seu processo de formação parcerias tanto com 
poder público, privados e instituições filantrópicas. 

QUAL A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO? 

Iratapuru, por sua história de vida, sempre foi objeto de 
estudo de várias instituições de pesquisa e ensino, justamente por 
ser uma comunidade tradicional, que vive do uso sustentável da 
floresta e que tem uma Unidade de conservação como seu bem 
maior. Importante falar sobre a trajetória da comunidade, como 
cresceu e foi se tornando esse modelo de sustentabilidade. 

Figura 1. Diálogos estabelecidos em prol do desenvolvimento 
sustentável. 

 
 Fonte: Registro  fotográfico da Comunidade registrado por  

Kimberly Silva, 2021. 
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 No final da década de 80 para o início da década de 90 os 
moradores do Rio Iratapuru, ainda não reserva, em meio à 
necessidade em oferecer aos seus filhos educação, resolveram sair 
de suas colocações de castanha ao longo do Rio Iratapuru, e formar 
uma vila de extrativistas para poder ter acesso à educação 
localizada na margem esquerda do rio Jari, na foz do rio Iratapuru.  

No início, quem ensinava era um próprio membro da 
comunidade que tinha aprendido a ler e escrever com outras 
pessoas em processo de alfabetização informal. Com a 
materialização da vila de São Francisco do Iratapuru, o Poder 
Público instala a primeira escola de ensino fundamental na 
modalidade multisseriada, após esse marco, a comunidade 
influenciada pelo estado, inicia o processo de organização dos 
extrativistas em cooperativa, em 27 de outubro de 1992 se funda a 
Cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru- 
COMARU. 

A COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES E EXTRATIVISTAS 
DO RIO IRATAPURU- COMARU. 

Após a criação da Comaru, os extrativistas, junto com 
governo, com intenção de resgatar as áreas de produção do 
extrativistas iniciam um processo de criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, No dia 11 de 
dezembro de 1997, se cria a RDS do Rio Iratapuru, com objetivo de 
promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e 
garantindo, para as comunidades tradicionais, o direito de usufruir 
de suas potencialidades, garantindo para as futuras gerações. Hoje, 
são produzidas mais de 90% da castanha coletada pelo extrativista 
do rio Iratapuru é oriunda da RDS do Rio Iratapuru.  

Após a criação da RDSI, os castanheiros do Iratapuru, por 
meio de parceria com o Governo do Estado do Amapá e instituições 
internacionais, constroem uma fábrica de produção de biscoito de 
castanha do Brasil, moderna e equipada, no meio da floresta para 
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atender a merenda escolar e o mercado local. Entretanto, os 
cooperados em meio a madrugada, testemunham seu sonho ser 
destruído por um incêndio criminoso no meio da madrugada.  

Porém, o fogo não colocou uma pedra no sonho dos 
extrativistas, de uma visita informal à comunidade surgiu um novo 
parceiro, agora com o setor privado, que dá um gás na esperança 
de dias melhores para comunidade que ressurge das cinzas para 
mais uma conquista.   

Se reinventando, e, nesse momento, trabalhando com um 
novo produto, óleo de castanha do Brasil, para cosméticos. 
Fornecendo matéria prima da sociobiodiversidade para a maior 
empresa de cosméticos do Brasil. Muitos conhecem como a fábrica 
da Natura no Iratapuru. Mas na verdade, a fábrica pertence aos 
cooperados, a cooperativa dos extrativistas. A empresa nada tem 
na comunidade, além de uma parceria forte e concreta, com 
contrato de fornecimento de óleo de castanha do Brasil e Breu-
Branco.  

Além desses contratos firmados desde 2004, que iniciou com 
2 toneladas, hoje em 2022 a Cooperativa Comaru possui um 
contrato de 30 toneladas de óleo de castanha do Brasil. Mais não é 
o ponto forte dessa relação entre Extrativistas e Setor privado. 
Existe um contrato de Repartição de Benefício (RB) da empresa 
com a Comunidade de Iratapuru, com relação à venda do breu-
branco (Resina de árvore).  

O contrato tem as seguintes cláusulas: A empresa é obrigada 
a comprar breu-branco da Comaru, sempre que houver demanda 
pela mesma. A empresa é obrigada a realizar a repartição de 
benefícios com a comunidade sempre que nos rótulos dos produtos 
da empresa haver na composição a substância retirada do breu-
branco (fixador). A cooperativa fica com responsabilidade de 
fornecer o breu-branco sempre que demandado.   

Nesse contrato de (RB) foi criado o Fundo Iratapuru, que é 
administrado por comitê gestor e um secretaria executiva. O 
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conselho gestor é formado por instituições ligadas às comunidades 
da RDS do Rio Iratapuru. Sendo ela Cooperativa Comaru, 
Associação (BIORIO) de moradores de Iratapuru, Fundação Jari, 
Natura (empresa) e SEMA -AP.  

Como membros deliberativos do comitê. Mais duas 
instituições de consulta, RURAP e SEBRAE. Diante do comitê 
formado, se decidiu em contrato que todo o recurso oriundo da 
repartição de benefícios irá compor o valor do integral do fundo, 
que será aplicado e que todo rendimento dessa aplicação deverá 
ser resgatado ano a ano para fomentar os projetos das 
comunidades com acesso através de editais.   

Os recursos foram divididos da seguinte maneira. A primeira 
parte vai para custear a secretaria executiva do fundo e suas 
atividades do comitê, do restante, 60% vai para a comunidade de 
Iratapuru, onde o recurso teve origem, 20% vão para as outras 
comunidades do entorno da RDS do Rio Iratapuru, e outros 20% são 
destinados à pesquisa, desde que a mesma seja realizada nas 
comunidades do entorno ou diretamente na RDS do Iratapuru. 

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA PARA AS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

A comunidade acredita que a parceria com as instituições de 
ensino e pesquisa são de grande valia para o seu desenvolvimento. 
As comunidades tradicionais são ricas em saberes empíricos, são 
como diamantes brutos que precisam ser lapidados, e é nesse 
contexto que a comunidade decidiu destinar parte de seu recurso 
da RB para a pesquisa. Entendo que a pesquisa tem um papel 
importante para que haja desenvolvimento das comunidades. Para 
a pesquisadora Meline Machado (2013): “Povos e Comunidades 
Tradicionais vivem protegendo seus territórios e seus recursos 
naturais. São esses territórios e os conhecimentos de quem vive 
neles que subsidia a “invenção e descoberta” de novos 
medicamentos, curas, cosméticos e muito mais. 
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A pesquisa e as parcerias devem ser benéficas para as 
comunidades tradicionais, devem trazer esperança aos homens e 
mulheres de todas as idades que vivem na floresta incluídos nas 
políticas públicas. Nós temos que acreditar que o extrativista faz 
parte do meio em que ele vive, que ele faz parte da floresta, e deve 
ter seu direito adquirido respeitado, não há desenvolvimento 
excluindo o povo da floresta do meio onde eles vivem, por se tira 
os extrativistas das florestas, entra o garimpeiro, entra o madeiro, 
entre o latifundiário.  

CONSIDERAÇÕES PARA NOVOS DIÁLOGOS 

Muitas comunidades são diluídas, e desaparecem por falta de 
parcerias, de investimentos em educação e saúde. Finalizo minha 
apresentação com a seguinte frase. “As comunidades tradicionais 
são os principais parceiros para proteção da natureza. E sabemos 
que é preciso ter a proteção e conservação ambiental, mas também 
qualidade de vida para as pessoas” (SOUZA, 2021). 

O diálogo em prol da sustentabilidade do Rio Jari e do Povo 
Iratapuru seguirá sempre em frente com a resiliência necessária e 
a sabedoria construída por nós e pela academia.  
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INTRODUÇÃO 

A crescente construção de grandes barragens, no Brasil, 
iniciou nos anos de 1970, mas até 1986, não havia diretrizes claras 
oriundas oficialmente da ELETROBRÁS para tratar a questão do 
deslocamento/reassentamento. De fato, esta discussão surge em 
Sobradinho, em 1979, quando, após a construção desta 
Hidrelétrica, são publicizadas as questões relativas ao 
reassentamento (MAGALHÃES, 2007, p. 51). 

Inicialmente, posta através de manifestações da própria 
população  e  de  membros  da  hierarquia  da  Igreja  Católica, esta
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questão, posteriormente, chega ao Congresso Nacional, com a 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em 1983, 
solicitada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG), (MAGALHÃES, 2007, p.51-52). 

De acordo com Sigaud (1986, p. 16-19), uma das principais 
questões enfatizadas pela organização sindical dos trabalhadores 
rurais era a ausência de um plano de “realocação para a população 
rural atingida”. Tal problemática merece destaque principalmente 
nos últimos 30 anos com a intensificação da construção de 
hidrelétricas na Amazônia, enquanto estratégia e demanda de 
energia para o território brasileiro, com vistas ao desenvolvimento 
econômico e industrial do país. Contudo, a construção de 
hidrelétricas gera impactos irreversíveis às populações locais, em 
diferentes níveis, que engloba os aspectos: ambiental, social, 
cultural, econômico e territorial. 

Nos estados de Rondônia e Pará, ambos pertencentes à região 
Norte do Brasil, estão as maiores e recentes hidrelétricas. No 
município de Porto Velho (RO) estão instaladas as hidrelétricas de 
Santo Antônio e Jirau, e nos municípios de Altamira e Vitoria do 
Xingu (PA), a hidrelétrica de Belo Monte; tais estruturas 
compuseram parte do Programa Nacional de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e ocasionaram a desterritorialização de 
milhares de famílias, que culminou com a elaboração e construção 
dos reassentamentos rurais coletivos, gerando alterações nos 
padrões de organização do território. Neste sentido, o objetivo do 
artigo é analisar o processo de construção dos reassentamentos 
efetivados para receber as famílias desterritorializadas. 

AS USINAS HIDRELÉTRICAS DE SANTO ANTÔNIO, NO RIO 
MADEIRA (RO) E BELO MONTE, NO RIO XINGU (PA) 

A instalação de usinas hidrelétricas na Amazônia contabiliza 
danos que não são viabilizados pelas construtoras que acabam 
desconsiderando a singularidade da maior floresta tropical do 
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mundo, mascarando com um discurso de energia limpa e 
sustentável, gerando impactos profundos na biodiversidade e nas 
comunidades locais que veem nesse espaço, não somente um local 
de moradia, mas um espaço afetivo, longe do qual, dificilmente, 
irão se adaptar (GREENPEACE, 2018). 

O processo de construção de hidrelétricas é contraditório. 
Essa contradição existe em torno das comunidades tradicionais 
que foram afetadas pelas hidrelétricas – Santo Antônio (RO) e Belo 
Monte (PA), que desconstrói os anos de vida e de trabalho da 
população atingida, gerando conflitos e tensões em relação ao 
território refletido nos interesses de cada um. Cavalcante e Santos 
(2012) ao discutirem as tensões que cercam o uso do território e dos 
recursos naturais no rio Madeira, em Rondônia, dizem que: 

Os projetos hidrelétricos dividem opiniões, ora 
aparece como uma possibilidade de 
desenvolvimento, em outra, como impossibilidade 
e aniquilação de determinadas atividades. O 
choque de interesses frente à implantação das 
usinas hidrelétricas é convertido em tensões 
ambientais e sociais (CAVALCANTE; SANTOS 2012, 
p. 15). 

Essas tensões geraram a desterritorialização de diversas 
famílias tradicionais que foram reassentadas em outro território, 
dando origem aos reassentamentos Santa Rita (RO) e RRC (PA). 

A hidrelétrica de Santo Antônio foi construída no município 
de Porto Velho, no estado de Rondônia. Os estudos sobre o rio 
Madeira demonstraram que a alternativa que conciliava maior 
eficiência operacional, com menor impacto socioambiental, era a 
sua construção na Cachoeira de Santo Antônio, com turbinas 
movidas pela vazão (não pela altura da queda d’água) do 
reservatório de aproximadamente 350 km². Na região viviam cerca 
de duas mil pessoas, que foram afetadas pela construção do 
canteiro de obras ou pelo enchimento do reservatório (SANTO 
ANTÔNIO ENERGIA, 2008, p. 21). 
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A hidrelétrica de Belo Monte foi construída entre os 
municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no estado do Pará, na 
Amazônia brasileira. Prevista para ser a terceira maior hidrelétrica 
do mundo, tem potência para gerar mais de 11000 MW/hora e 
proporciona capacidade para criar controvérsias e conflitos, é mais 
uma obra do PAC, mas foi inicialmente planejada em meados da 
década de 1975 como uma das obras de infraestrutura e integração 
da Amazônia do então governo militar (FLEURY; ALMEIDA, 2013). 

OS REASSENTAMENTOS RURAIS COLETIVOS NA AMAZÔNIA: O 
CASO DE SANTA RITA (RO) E RRC (PA) 

A prática do reassentamento é muito antiga e observada em 
praticamente todos os países. Há informações, por exemplo, de 
que ocorreu durante o Império Romano, cerca de dois mil anos 
atrás. Mais recente, ao final da II Grande Guerra, vários grupos de 
refugiados naturais da Europa Oriental foram reassentados no 
Brasil. Já, no sec. XXI, a construção da hidrelétrica Três Gargantas, 
a maior do mundo, na China, exigiu o deslocamento de 1,4 milhões 
de pessoas (SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2015, p.10). 

O reassentamento é o local que recebe famílias 
desterritorializadas, que foram transferidas de uma comunidade 
para um novo território que foi construído pelas construtoras 
responsáveis pela construção de hidrelétricas na Amazônia. Os 
reassentamentos devem garantir o direito das famílias afetadas 
dando-lhes condições de uma vida digna, de modo a possibilitar o 
desenvolvimento produtivo e econômico em níveis equivalentes, 
ou melhores do que aqueles verificados antes do início do processo 
de construção das hidrelétricas. 

No caso da Santo Antônio Energia, em Rondônia, foram 
construídos sete núcleos habitacionais, totalizando 540 famílias. 
Na margem esquerda do rio Madeira foram implantados os núcleos 
Novo Engenho Velho, Riacho Azul e São Domingos. Na margem 
direita ficaram Vila Nova de Teotônio, Santa Rita, Morrinhos e o 
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núcleo urbano Parque dos Buritis, no distrito de Jacy-Paraná 
(SANTO ANTÔNIO, 2011, p. 22). Esses núcleos estão demonstrados 
na Figura 01. 

 
Figura 01. Projeto do reassentamento/RO 

 
 

Fonte: Santo Antônio Energia, 2011. Elaborado pelos autores. 
 

De acordo com o documento da Santo Antônio Energia (2011, 
p. 24), a empresa tomou todas as providências necessárias para 
reduzir o impacto do remanejamento, promovendo, na primeira 
etapa, um amplo processo de interação com essa população para 
explicar os motivos da mudança e definir os novos núcleos 
habitacionais, como localização, características e benfeitorias. 
Além disso, dotou todos os núcleos de instalações iguais ou 
melhores às anteriores: infraestrutura (saneamento básico e 
acessos à rede elétrica) e postos de serviços (postos de saúde, 
escola, centro comunitário, playground e igrejas).  

A empresa, ao montar seu padrão de moradia para reassentar 
a população desterritorializada, não se preocupou em ouvir as 
famílias ou mencionar a adaptação das mesmas em um novo 
território tão adverso à realidade que estavam acostumados a viver. 
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REASSENTAMENTO SANTA RITA/RO 

O Reassentamento Santa Rita está sob influência da usina 
hidrelétrica de Santo Antônio, localiza-se na BR-364, 54 Km de 
Porto Velho, sentido Acre, em uma área total de aproximadamente 
2.600 hectares. Possui 153 lotes com área média de 10 hectares. 
Além dessa área, cada morador possui ainda 40 hectares de terra 
em área de Reserva Legal, contíguas ou próximas ao 
reassentamento, demonstrado na Figura 02. 

Figura 02. Reassentamento Santa Rita, Porto Velho – RO 

 
Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020) Eurosat 

(2020). Elaboração e organização de Arcanjo e Silva, a partir da 
pesquisa de campo, 2017/2020.Responsável técnico: Nathany Melo 

Machado Arcanjo. 
 

As famílias que residem no reassentamento Santa Rita são 
oriundas de um projeto de assentamento do Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que, originalmente, vêm 
de diversas regiões do país, em busca de melhores condições de 
vida e migram para Rondônia há décadas. Para Silva (2018, p. 27) 
isso se dá devido ao fato de que seus avós e/ou pais fazem parte 
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dessa migração, oriundos de outras regiões para o estado de 
Rondônia, pelo anseio de ter a terra própria. 

Os migrantes iniciam uma territorialização, com outro 
referencial, outro local para trabalhar, plantar e tirar seu sustento, 
vislumbrando o novo território como uma forma de apropriação 
onde vão fazer suas atividades, como a plantação de roçado, ou 
produção de farinha, buscando sempre uma condição de vida 
melhor, como mostra o mosaico da Figura 03. 

Figura 03. Atividades no Reassentamento Santa Rita/RO 

 
Fonte: imagens registradas por Silva em Pesquisa de campo, 

realizada em setembro, 2017. 

No reassentamento Santa Rita, na busca de melhorar a renda, 
é cultivada uma diversidade de produtos, na tentativa de poder 
realizar uma boa safra e ter condições de sustentar a família. As 
atividades desenvolvidas pelos reassentados buscam, na 
agricultura familiar, a prática exercida no antigo território. 
Embora as famílias estejam com dificuldades para o 
reestabelecimento das atividades produtivas, alegando a qualidade 
do solo. 
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MODALIDADE DE REASSENTAMENTOS NA REGIÃO DE 
INTEGRAÇÃO DO XINGU 

Para o deslocamento da população na área rural, o 
tratamento oferecido para as famílias constava o seguinte: 
indenização em dinheiro, realocação assistida (Carta de crédito) e 
o reassentamento coletivo, que é a opção mais recomendada. 

Neste critério, o reassentamento na construção da 
hidrelétrica Belo Monte, o número de famílias optantes por esta 
modalidade não atingiu a meta estipulada, pois a maioria optou 
pela indenização em dinheiro, desta forma, até 2015 ainda não 
havia sido construído nenhum reassentamento. 

As razões destacadas pelas decisões das famílias seriam: as 
informações disponíveis sobre as opções ofertadas e a falta de 
envolvimento dos afetados no planejamento da escolha do local 
para a construção dos reassentamentos. 

Das 1.934 famílias afetadas, deveriam ter sido reassentadas 
135 famílias da Vila Santo Antônio (modalidade não concluída), e a 
partir de 2015, os reassentamentos são construídos e classificados 
da seguinte forma: 28 estão sendo contempladas por projeto de 
reassentamento rural coletivo (RRC); 40 em Reassentamentos de 
área remanescente (RAR) e 121 Reassentamentos em ilha 
Remanescente (RIR) de acordo com a Figura 04. 

O Núcleo de Referência Rural Santo Antônio se localizava 
numa faixa de terra entre o travessão km 50 da Transamazônica e 
à margem do Rio Xingu, no município de Vitória do Xingu, situado 
na Área Diretamente Afetada- ADA, no trecho de vazão Restituída 
da UHE de Belo Monte (PBA, Volume II, 2011, p. 85). 
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Figura 04. Projeto de reassentamento/PA 

 
Fonte: Norte Energia, 2015. Adaptado pelos autores. 

O processo de realocação para o Reassentamento Individual 
em Área Remanescente (RAR) foi concluído em dezembro de 2015, 
com todas as etapas básicas de implantação, ficando 39 lotes ao 
longo dos Travessões 45 (Cobra Choca) e 55 (Travessão da CNEC), e 
um lote na região do Arapujá, totalizando 40 lotes. (NORTE 
ENERGIA, 2015), conforme Figura 05. 

Os lotes que formavam o RAR resultaram da combinação de 
fragmentos de propriedades em que se praticavam a pecuária e o 
cultivo de cacau. Com isso, na maioria dos casos, os assentados 
encontraram parte de pastagens e/ou de cacau nas unidades de 
produção (MARINHO, 2019, p. 155). 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 22 
 

521 
 

Figura 05. Reassentamento Individual em Área Remanescente 
(RAR) 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020); Eurosat 
(2020). 

Na modalidade de reassentamento em ilha remanescente 
(RIR), as famílias ribeirinhas começaram a ser reassentadas pela 
Norte Energia. Em 2018, após determinação do Ministério Público 
Federal (MPF) do Pará, a empresa forneceu terra para 121 famílias 
ribeirinhas. Para propor uma recomposição do modo de vida 
ribeirinho às famílias, a empresa promoveu consultas nos 
territórios para ter a indicação de possíveis condições de 
reconstituição da antiga moradia: 

Território 1 – localidades principais: Paratizão e Trindade, 
margem esquerda do Rio Xingu, município de Vitória do Xingu – 
oito agrupamentos atendidos entre os dias 12 e 16 de março de 
2019; 
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Território 2 – localidades principais: Palhal e Paratizinho, 
margem direita do Rio Xingu, município de Altamira – cinco 
agrupamentos atendidos entre os dias 18 e 27 de março de 2019; 

Território 3 – localidades principais: Costa Junior, Curicas, 
Poção e Arapujá, margem esquerda do Rio Xingu, município de 
Altamira – nove agrupamentos atendidos entre os dias 26 de 
fevereiro e 27 de março de 2019, como demostra a Figura 06. 

Figura 06. Reassentamento em ilha remanescente (RIR) 

 

Fonte: NORTE ENERGIA, 2018. 
 

O Projeto Ribeirinho contempla um total de 322 famílias, 
sendo que, 121 delas foram reassentadas na APP do reservatório e 
sete foram remanejadas em áreas remanescentes lindeiras ao 
reservatório que foram consideradas viáveis, modalidade de 
reassentamento adotada em 2015 (NORTE ENERGIA, 2018, p.6). 

REASSENTAMENTO RURAL COLETIVO/PA. 

O Reassentamento Rural Coletivo (RRC), cuja espacialização 
é demonstrada na Figura 07, foi implantado com 28 lotes de 75 
hectares (módulo fiscal da região), com área média de 15 hectares 

3 

2 

1 
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livres para exploração agropecuária denominados de Área de Uso 
Alternativo do Solo – AUAS. Esses lotes são dotados de acessos, 
moradia, cerca perimetral com quatro fios de arame liso, poço 
tubular, reservatório elevado, fossa séptica e rede de energia 
elétrica. 

Figura 07. Reassentamento Rural Coletivo – km 27- Vitoria do 
Xingu - PA 

 

Fonte: IBGE (2013/2017); ANNEL (2010); SICAR (2017/2020); Eurosat 
(2020). Elaboração e organização de Arcanjo e Silva a partir da 

pesquisa de campo, 2017/2020. Responsável técnico: Nathany Melo 
Machado Arcanjo. 

A área coletiva do reassentamento conta com galpão 
comunitário e campo de areia. O reassentamento de famílias é 
sempre um processo traumático, ainda que todos os cuidados 
sejam tomados, no sentido de minimizar o sentimento de perda 
que assola as famílias (NORTE ENERGIA, 11° Relatório Semestral, 
2015, p. 9). 
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Este reassentamento, inicialmente previsto para o fim do mês 
de agosto de 2015, depois adiado para o fim de setembro e, 
novamente, adiado para o fim de outubro; em vistoria realizada 
entre os dias 09 e 13 de novembro/2015, o IBAMA atestou que as 
construções das casas estavam concluídas. 

O Território passou a ser transformado e reorganizado 
conforme a territorialização dos reassentados nos lotes de forma 
diferenciada, tendo em vista que, nem todas as famílias foram 
reassentadas nos mesmos períodos, esse processo de readaptação 
se deu de forma desigual. 

As mudanças ocorridas na organização social, econômica e 
cultural desses reassentados enfrentam a luta pela reprodução de 
seus modos de vida em novos e diversos territórios que visam a 
conquista de outras possibilidades para continuar se refazendo. 

O território no reassentamento é usado para desenvolver a 
agricultura com plantios diversificados, como mostra a Figura 08 
(milho, cacau, banana, mamão, abacaxi, maracujá, mandioca e 
outros), utilizando as práticas e técnicas rudimentares, pois, tanto 
a plantação quanto a colheita são feitas manualmente, o que 
garante a continuação do sustento da família. 

Figura 08. Plantio diversificado 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

O relato da entrevistada respalda o sucesso do plantio 
apresentado em certo período do ano: 
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A terra é ruim, e mesmo com adubo, as plantações 
morrem, plantei arroz, macaxeira, milho entre 
outros, mas não prestou. A terra é muito seca, as 
mudas de cacau morrem antes de começar a 
produzir, falta água, uma irrigação para as 
plantações, mas no período do inverno, 
conseguimos uma boa produção de diversas 
plantações, mas quando chega o verão, as 
plantações às vezes morrem e cai a produção, aí 
fica difícil até para termos na nossa alimentação 
(Entrevistada, 2017). 

Corroborando com a fala da entrevistada acima, sobre os 
pontos negativos relacionados às questões físicas que apresentam 
o solo do Reassentamento Rural Coletivo, tem-se como 
embasamento que: 

O solo do RRC km 27 apresenta um histórico de uso 
intensivo em pastagem indicando que ele é 
fragilizado fisicamente, para tal afirmação, foi 
observado, durante as pesquisas de campo um grau 
significativo de compactação desse solo, 
demostrando que este sofreu diversos processos 
antrópicos, instituindo fatores negativos no 
estabelecimento de qualquer cultura agrícola. 
Além disso, fica evidente na fala de alguns 
reassentados que a terra não é propicia para as 
atividades agrícolas que foram estimulados a 
cultivar (ARCANJO, 2019, p. 15). 

Para as práticas agrícolas que anseiam realizar no RRC, o solo 
necessita ser reequilibrado com os fatores físicos (grau de 
compactação, água) e químicos (adubação, matéria orgânica, 
fertilidade). Evidenciou-se que o reassentamento não possui 
condições favoráveis, equilíbrio mínimo, o que torna desfavorável 
para certas produções agrícolas, principalmente a lavoura 
cacaueira, por ser planta exigente em nutrientes (ARCANJO, 2019, 
p. 16). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os grupos populacionais tradicionais na Amazônia, como 
ribeirinhos, pescadores, extrativistas, pequenos agricultores que 
vivem à margem dos rios, depende deste elemento para dar 
continuidade ao seu modo de viver no território amazônico. Mas o 
planejamento do setor elétrico junto às empresas construtoras 
para a expansão energética na região amazônica, visando uma 
lógica globalizante, sobrepõe os interesses da população local. 

A construção das usinas hidrelétricas nos rios da Amazônia, 
especificamente nos rios Madeira e Xingu, gera uma nova forma 
de organização do território para a população local que é 
desterritorializada com o processo de remanejamento dos 
moradores que viveram, por gerações, em um determinado 
território desenvolvendo suas habilidades e técnicas para 
atividades econômicas e de subsistência. O cenário ao qual são 
submetidos a morar após serem desterritorializados, às vezes, 
causa efeitos de dores e lamentos aos reassentados. 

Esta transferência da população desterritorializada para 
outro local, no caso, os reassentamentos, não garante a reparação, 
a reconstrução do direito à moradia e à retomada das atividades 
produtivas, muito menos o acesso à infraestrutura adequada, a 
serviços básicos como saúde e educação de qualidade, à 
acessibilidade ao transporte para a produção, à área de lazer, 
principalmente para a juventude, como também, acesso à água 
potável para o consumo diário dos moradores. 

Desta forma, é importante registrar que as relações sociais e 
afetivas de parentescos e vínculos de amizades são destruídas, com 
poucas possibilidades de reconstrução, com ressalva para aquelas 
situações em que algumas famílias reconstroem estas relações, 
adquirindo propriedade no reassentamento para trazer os 
familiares que moram em outros locais para o aconchego parental. 

 



Capítulo 22 
 

527 
 

REFERÊNCIAS  

ARCANJO, N. M. M. Produção do Espaço do 
Reassentamento Rural Coletivo km27 Vitória do Xingu/ PA. 
2019.36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Geografia) – Faculdade de Geografia, Universidade Federal do 
Pará, Altamira, 2019. 

 
CAVALCANTE, M. M. de A.; SANTOS, L. J. C. Hidrelétricas no 

Rio Madeira-RO: tensões sobre o uso do território e dos recursos 
naturais na Amazônia. Confins. Revue franco-brésilienne de 
géographie/Revista franco-brasileira de geografia, n. 15, 2012. 

 
FLEURY, L. C.; ALMEIDA, J. A Construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte: Conflito Ambiental e o dilema do 
desenvolvimento. Ambiente & Sociedade: São Paulo, v. XVI n. 4, 
p. 141-158, out-dez. 2013. 

 
GREENPEACE. Hidrelétricas na Amazônia: Um mau negócio 

para o Brasil e para o mundo. 2018. Disponível em: 
https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-
stateless/2018/07/relatoriohidreletricasnaamazonia.pdf. Acesso: 
em 14 de abril de 2020. 

 
MAGALHÃES, S. B.. Lamento e Dor: Uma análise 

socioantropológica do deslocamento compulsório provocado 
pela construção de barragens. Belém, 2007. Tese (Doutorado), 
Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará, Brasil; 
Universidade Paris 13, França, 2007. 

 
MARINHO, J. A. M. As lutas camponesas e o cercamento do 

médio rio Xingu (PA): a construção da hidrelétrica Belo Monte. São 
Paulo, 2019,286f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

 
NORTE ENERGIA. 11º Relatório Final Consolidado de 

Andamento do Plano Básico Ambiental e do Atendimento de 
Condicionantes, Altamira, 2015. 

 

https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-stateless/2018/07/relatoriohidreletricasnaamazonia.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-brasil-stateless/2018/07/relatoriohidreletricasnaamazonia.pdf


Capítulo 22 
 

528 
 

NORTE ENERGIA. Projeto de Reassentamento Rural. 2018. 
 
SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2015. Remanejamento de 

Pessoas. 
https://www.erambiental.com.br/var/userfiles/arquivos69/docum
entos/12794/03RemanejamentoPessoas.pdf. Acesso em: 06 de 
março de 2022. 

 
SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2012. SAE Desenvolvimento. 

Disponível em: 
http://www.santoantonioenergia.com.br/desenvolvimento/dev. 
Acesso em: 12 de fevereiro de 2019. 

 
SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2011. SAE Desenvolvimento. 

Disponível em: 
http://www.santoantonioenergia.com.br/site/portalmesa/pt/

home/home.aspx. Acesso em: 06 de setembro de 2018. 
 
SANTO ANTÔNIO ENERGIA, 2008. Licenciamento 

Ambiental. Disponível em:  
https://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/licenc
iamento-ambiental/. Acesso em: 03 de fevereiro de 2022. 

 
SIGAUD, L. Efeitos sociais de grandes projetos hidrelétricos: 

as barragens de Sobradinho e Machadinho (comunicação nº 9). Rio 
de Janeiro, Museu Nacional/PPGAS, 1986. 

 
SILVA, D. C. da. Uma interpretação geográfica dos impactos 

da hidrelétrica Belo Monte: Estudo de caso da Vila Santo Antônio 
e da Comunidade Babaquara na microrregião de Altamira-PA, 
153f. Dissertação (mestrado em Geografia) – Universidade Federal 
do Pará, Belém – PA, 2018. 
 

 

 

https://www.erambiental.com.br/var/userfiles/arquivos69/documentos/12794/03RemanejamentoPessoas.pdf
https://www.erambiental.com.br/var/userfiles/arquivos69/documentos/12794/03RemanejamentoPessoas.pdf
http://www/
http://www.santoantonioenergia.com.br/site/portalmesa/pt/home/home.aspx
http://www.santoantonioenergia.com.br/site/portalmesa/pt/home/home.aspx
https://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/licenciamento-ambiental/
https://www.santoantonioenergia.com.br/sustentabilidade/licenciamento-ambiental/


 

529 
 

OS ORGANIZADORES 

David Sauri Pujol – Universidade Autónoma de Barcelona - UAB                                

Nacido en Barcelona en 1958. Licenciado 
en Geografía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona(UAB)   y doctor 
en Geografía por la Universidad de Clark 
(EEUU). Profesor del Departamento de 
Geografía de la UAB desde 1988. He sido 
director del Centro de Estudios 
Ambientales de la UAB con el equipo que 
preparó la creación del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambiental de la 
Universidad. He impartido docencia en 
los estudios de Geografía, Ciencias 
Ambientales y Estudios de Asia Oriental. 
Su investigación se ha orientado hacia el  

agua; los riesgos naturales y los impactos del cambio climático, intentando 
poner en valor la contribución de la Geografía y las Ciencias Sociales a estas 
temáticas. 

Fernanda Bay Hurtado – Universidade Federal de Rondônia -UNIR 
 
Nasceu e mora na região Central do 
Estado de Rondônia no Brasil 
(Amazônia Ocidental).  Possui 
graduação em Química  pela 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM); Mestrado em Química Aplicada 
na área de concentração em Química 
Ambiental pela Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) e Doutorado em 
Biologia Experimental área de 
concentração em Química Orgânica e 
de Produtos Naturais pela Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR). Desde 
2009 é docente efetiva na Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), nos Departamentos de Engenharia de Pesca e 
Zootecnia; Desde 2018 é docente no Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional 
(ProfÁgua) UNIR/UNESP/ANA; Líder do Grupo de Pesquisa em Biociências 
(GPBio) e membro do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Agroambientais 
(GPTA) e da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática (RIPERC). 



 

530 
 

Atuante nas áreas de pesquisa: Educação Ambiental voltada para os Recursos 
Hídricos e Monitoramento Hídrico-Ambiental.  

Giovanni Seabra - Universidade Federal da Paraíba 

É Professor Titular da Universidade 
Federal da Paraíba, Professor Visitante da 
Universidade Estadual da Paraíba, 
vinculado aos cursos de Graduação e Pós-
Graduação em Relações Internacionais 
(Atual), Professor Visitante da 
Universidade Federal de Roraima, 
vinculado ao Programa de Pós Graduação 
em Geografia - PPG-GEO (2018-2020); 
Professor Passante (visitante) na 
Universidade Nacional da Costa Rica, 
(2016); Bacharel em Geografia pela 
Universidade de Brasília (1986); Mestre 
em Geografia pela Universidade Federal 
de Pernambuco (1991), Doutor em 
Geografia Física na Universidade de São 
Paulo (1998), Pós-Doutor em Geologia 
Sedimentar e Ambiental, na Universidade 

Federal de Pernambuco (2004); Pós-Doutor em Geoecologia das Paisagens, 
pela Universidade Federal da Bahia (2006); Pós-Doutor em Gestão 
Socioambiental de Parques Nacionais, pela Universidade Central do Chile 
(2015). Coordenador Geral da Conferência da Terra - Fórum Internacional do 
Meio Ambiente; Coordenador Geral do Congresso Nacional de Educação 
Ambiental. Autor de diversos livros e artigos científicos, tem experiência na 
área de Geociências, com ênfase em Geoecologia das Paisagens, atuando nos 
seguintes temas: Diagnóstico e Análise Ambiental, Metodologia da Pesquisa, 
Ecodesenvolvimento, Planejamento do Turismo e Educação Ambiental. É 
coordenador do Projeto Turismo Sertanejo, desde 2001. É estudioso das 
Ciências Ocultas Aplicadas há vários ano, notadamente Quiromancia, 
Numerologia e Tarot Egípcio. 
 

 
 
 
 
 



 

531 
 

João Gilberto de Souza Ribeiro – Universidade Federal de 
Rondônia 

É geógrafo (UFMG), tem especialização em 
Engenharia Sanitária e Tecnologia 
Ambiental (UFMG), mestrado e doutorado 
em Saneamento, Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - Escola de Engenharia 
da UFMG. É professor da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), 
Departamento de Engenharia Ambiental e 
Mestrado Profissional em Rede Nacional 
em gestão e Regulação dos Recursos 
Hídricos (PROFAGUA) e tem experiência 
em Saneamento Básico, atuando 
principalmente com Políticas Públicas em 
Saneamento Básico, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos. Atua também nas áreas Gestão Ambiental e Avaliação de 
Impactos Ambientais; Planejamento Ambiental, Planejamento Territorial. 
Análise multitemporal e uso e ocupação da terra. 
 
Nara Luísa Reis de Andrade – Universidade Federal de Rondônia 

Natural do estado de Rondônia, Amazônia, 
Brasil. Graduada em Engenharia Sanitária 
pela Universidade Federal de Mato Grosso 
- UFMT (2007), Mestre e Doutora em Física 
Ambiental pela UFMT. É professora efetiva 
do Departamento de Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR), e pertence ao quadro de 
docentes permanentes dos programas  
Mestrado Nacional em Gestão e Regulação 
de Recursos Hídricos (ProfÁgua) e 
Mestrado em Agroecossistemas 
Amazônicos,  com atuação como 
coordenadora do ProfÁgua (UNIR) no 
período de 2018 a 2022. Tem experiência 

nas áreas de Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais, com ênfase em 
recursos hídricos/hidrologia, interação biosfera-atmosfera, saneamento 
ambiental e modelagem de ecossistemas e faz parte dos Grupos de Pesquisa 
Engenharia Ambiental e Pesquisa Internacional Resiliência Climática. Possui 
atuação social,  com participação no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental de Ji-Paraná (COMDEAM) desde 2010. 



 

532 
 

Nubia Caramello – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amapá - IFAP 

Mora no estado do Amapá (Amazônia 
Oriental), na bacia hidrográfica do 
Rio Jari, região fronteiriça entre 
Guiana Francesa, Suriname, Guiana 
e o estado do Pará. Doutora em 
Geografia, integrante de grupos de 
pesquisa no Brasil e Espanha, 
atuando nas linhas de pesquisa em 
Gestão de Rios, Territórios Fluviais 
Sustentáveis, Ecologia e Manejo na 
Amazônia, coordena a linha de 
pesquisa Diálogo Hídrico 
Multidisciplinar. Como docente do 

Programa do Mestrado Profissional ProfÁgua, vem experimentando 
possibilidades de produção de produtos via startups sóciohidrográfica 
técnica ou/e tecnológica na linha pedagógica e geográfica, em busca de 
ampliar o sistema de informação para gestão de Rios e das águas na região 
amazônica. Também é docente do IFAP, e coordenadora da Pós Graduação 
em Agroextrativismo e Desenvolvimento Regional. Acredita que a 
sustentabilidade somente é possível a partir da governança inclusiva dos 
povos da/na floresta amazônica e que os Rios que os alimenta é o princípio 
do diálogo integrador, para qualquer proposta de gestão participativa.  
 

Patrícia Medeiros – Universidade Federal de Rondônia 

Doutora e mestre em Biologia 
Experimental pela Universidade 
Federal de Rondônia; graduada em 
Ciências Biológicas pela Universidade 
de Brasília (UnB). Docente do 
Departamento de Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR e do Programa 
Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Gestão e Regulação de 
Recursos Hídricos em Rede Nacional 
(ProfÁgua); desenvolve pesquisa na 
área de Educação Ambiental. 
 

 



 

533 
 

Ramon Garcia Marin – Universidade de Múrcia 

Licenciado en Geografía (1999-
2004), Premio Extraordinario de 
Licenciatura por la Universidad 
de Murcia, y Primer Premio 
Nacional Fin de Estudios 
Universitarios (Ministerio de 
Educación, 2005). Es Doctor en 
Geografía (2008) por la misma 
Universidad, con calificación 
sobresaliente cum laude y Premio 
Extraordinario de Doctorado. Ha 
sido Profesor Titular Interino en 
el Departamento de Arte y 
Ciencias del Territorio de la 
Universidad de Extremadura 
(2009-2010). En diciembre de 2010 
regresó al Departamento de 
Geografía de la Universidad de 

Murcia, donde desarrolla su docencia e investigación en el área de Geografía 
Humana. Ha ejercido responsabilidades de gestión, como la Coordinación 
del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (2012-2014), la Secretaría 
del Departamento de Geografía (2014-2017), y la Dirección de dicho 
Departamento (2018-2019). Actualmente es coordinador del Programa de 
Doctorado "Sociedad, Territorio y Patrimonio" de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la Universidad de Murcia. Es autor y coautor de varios libros, 
destacando el editado por la Asociación Murciana de Ciencia Regional: La 
Sequía en la Cuenca del Guadalentín (Sureste de España), publicado tras la 
obtención del Premio de Investigación Regional Mariano Ruiz Funes (2009). 
También es autor y coautor de diferentes capítulos de libro y más de 50 
artículos en revistas científicas indexadas de alto factor de impacto.  

 
 

 

 

 

 

 



 

534 
 

Rosalvo Stachiw – Universidade Federal de Rondônia 

Possui Bacharelado em 
Química pela Universidade 
Federal de Mato Grosso e 
Mestrado e Doutorado em 
Ciências pela Universidade 
Tecnológica Federal do 
Paraná. Iniciou sua carreira 
docente no Colégio La Salle e 
Universidade Estadual de 
Mato Grosso. Atualmente é 
professor e pesquisador da 
Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR), curso de 

Licenciatura em Química, campus José Ribeiro Filho, Porto Velho – RO. Tem 
experiências na área de Química e Ambiental. É revisor e editor de revistas 
científicas e orientador do curso de mestrado no Programa de Pós-graduação em 
Agroecossistemas Amazônicos da UNIR. Foi membro da Câmara Técnica de 
Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Esteve envolvido 
em projetos financiados pela CAPES/FAPERO, CNPq, UNIR, PETROBRAS, 
UTFPR, ANA e SIDA. Atua em projetos de Extensão e Científicos. Participa do 
Grupo de Pesquisa em Tecnologia e Inovação e do grupo Diálogo Hídrico 
Multidisciplinar. Participa ativamente da organização dos eventos Simpósio de 
Recursos Hídricos, Seminário Polar Internacional da Amazônia e Encontro das 
Águas. É Autor dos primeiros livros da série Elementos da Natureza: Cartilha das 
Águas de Rondônia e Nossa Terra, Nossa Gente: uma contribuição à história e 
geografia de Rondônia. E-mail de contato: rosalvostachiw@gmail.com, Home 
Page:  www.rosalvoescritor.com.br. 
 

 

 

 

 

http://www.rosalvoescritor.com.br/
http://www.rosalvoescritor.com.br/


 

535 
 

CONVIDADOS 

Adriana Abreu  
 
É amapaense, professora de 
Literatura e Língua Portuguesa, 
arte-educadora, contadora de 
histórias, declamadora, coautora 
do livro "Macapá - a Capital do 
Meio do Mundo", publicado pela 
Ed. Cortez, São Paulo/2008. É 
integrante do Tatamirô Grupo de 
Poesia e do Pium Filmes - 
Movimento do Cinema Possível em 
Macapá. (Fotografia de autoria de 
Thayse Panda). 
 
 
 

 
Demetrios Christofidis 

Fez Pós Doutorado abordando os 
tema: Das Soluções Baseadas na 
Natureza para Manejo 
Sustentável das Águas Pluviais e 
Gestão das Águas em Sintonia com 
a Natureza; Programa de Pós-
Graduação: em Saúde Pública e 
Meio Ambiente - Escola Nacional 
de Saúde Pública Sérgio Arouca / 
FIOCRUZ (2018/19). 
DOUTORADO: Tema - 

Desenvolvimento Sustentável em Gestão Ambiental - Gestão e Políticas Públicas de 
Recursos Hídricos - Centro de Desenvolvimento Sustentável / Universidade de 
Brasília (2001). MESTRADO: Engenharia de Irrigação e Drenagem, pela 
Universidade de Southampton (1986-1987). Graduação: Saneamento Básico; em 
Engenharia Civil, Universidade de Brasília (1969-1974). Graduação em 
Administração de Empresas Públicas e Privadas pela UDF (1976). CATEGORIA 
FUNCIONAL: Especialista Sênior em Infraestruturas - Recursos Hídricos, do 
Ministério da Economia. FUNÇÃO ATUAL: Atua como Especialista em 
Infraestrutura Sênior, na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. do Ministério 
de Desenvolvimento Regional - ATIVIDADES ATUAIS: Participação nos Grupos de: 



 

536 
 

1) Elaboração da Proposta de Política Nacional de Segurança Hídrica 2) Concepção 
da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica ? PNIH; 3) Formulação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável ? PNDU; 4) Definição da 
Regionalização no Saneamento Básico / GT: Modalidade Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas / PNSB/SNSB; e na 5) Revisão Geral do PEI MDR - Eixos 
e Sub Eixos Estratégicos do PEI da Carteira de Políticas, Programas e Entregas do 
MDR ATIVIDADES ANTERIORES: 2017/18 no Ministério do Meio Ambiente, no 
Plano Nacional de Recursos Hídricos, nas Prioridades de 2016-2020, na Concepção 
do Programa de Preservação e Recuperação de Rios Urbanos. 2012/17 no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, como Coordenador-
Geral de Irrigação. Atuou no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como 
Presidente das Câmaras Técnicas de Ciências e Tecnologia; e da CT de Educação e 
Mobilização Social. De 1980 a 2017, atuou como Professor de Ensino Superior na 
UnB / FT, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, áreas de Gestão dos 
Recursos Hídricos, Saneamento Básico e Ambiental, Irrigação e Drenagem 
Agrícola, Manejo Sustentável das Águas Pluviais Urbanas, Drenagem Urbana, 
Manejo de Resíduos Sólidos e Políticas Públicas de Recursos Hídricos. Atuação nos 
temas de desenvolvimento sustentável, gestão ambiental e dos recursos hídricos, 
sistemas de irrigação e drenagem, drenagem urbana sustentável, preservação e 
restauração de rios urbanos e bacias hidrográficas; em Soluções baseadas na 
Natureza e Gestão das Águas em Sintonia com a Natureza. 
 

Herbert Emanuel  

59 anos, é amapaense, poeta e 
professor de filosofia, com vários 
livros de poemas publicados, com 
traduções para o castelhano, 
italiano e catalão. Apresenta-se 
também como poeta performático, 
com poesia sonora, em vários 
encontros de literatura e poesia por 
este Brasil afora. É integrante do 
Tatamirô Grupo de Poesia e do 
Pium Filmes - Movimento do 
Cinema Possível em Macapá. 

 

 

 

 



 

537 
 

ÍNDICE REMISSIVO 

A 

abastecimento humano, 144 
ações mitigadoras, 145 
agropastoril, 143 
alfabetização científica, 24, 

204 
análises limnológicas, 97 
áreas urbanas, 114, 171, 225, 

243, 368, 371, 487 
árvores gigantes, 25, 267, 268, 

269, 270, 271, 272, 273, 277 
assentamentos, 143, 397, 476 
atividades extrativistas, 81, 254 

B 

Bacia Hidrográfica, 12, 24, 91, 
141, 142, 151, 152, 157, 158, 
159, 162, 165, 186, 208, 209, 
210, 213, 214, 215, 220, 227, 
228, 231, 234, 235, 237, 238, 
239, 240, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 328, 379, 387, 418, 
420, 440, 451, 482 

bacias urbanas, 28, 357, 358, 
374 

barreiras ecológicas, 76 
biologia, 90, 206 

C 

caça, 77, 445 

cambio climático, 286, 294, 
295, 297, 301, 303, 305, 306, 
529 

Ch 

Chumbo, 103, 337 

C 

cidadãos, 169, 173, 190, 192, 
383, 384, 390, 495 

cobertura vegetal, 97, 157, 365 
cobrança, 150, 151, 186, 403, 

495 
Coliformes, 105, 361, 362, 363 
comitês, 24, 152, 155, 243, 244, 

245, 246, 247, 248, 393, 409 
comunidades, 11, 15, 21, 24, 

28, 35, 38, 41, 46, 53, 73, 74, 
75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 
143, 145, 149, 230, 247, 258, 
259, 260, 261, 263, 269, 282, 
300, 367, 375, 380, 391, 423, 
504, 505, 507, 509, 510, 514 

comunidades tradicionais, 21, 
24, 35, 74, 247, 505, 507, 509, 
510, 514 

Conservação, 92, 111, 112, 135, 
137, 166, 197, 241, 249, 267, 
268, 269, 314, 325 

cooperativa, 251, 253, 254, 261, 
264, 481, 507, 508 

Cromo, 103, 337 



 

538 
 

cultura tradicional, 75 

D 

desastres, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 424, 425, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 
434, 435, 477 

Desenvolvimento Sustentável, 
11, 25, 29, 30, 33, 34, 74, 86, 
197, 236, 256, 269, 275, 277, 
396, 399, 411, 439, 444, 449, 
465, 507, 535 

desmatamento, 77, 107, 145, 
158, 211, 229, 243, 314, 330, 
352, 465 

drenagem, 92, 132, 143, 158, 
172, 207, 238, 316, 376, 379, 
406, 407, 408, 467, 470, 471, 
472, 473, 484, 485, 487, 500, 
536 

drone, 75, 276 

E 

ecossistema, 97, 145, 225, 230, 
267, 270, 371, 399 

educação, 11, 30, 32, 34, 36, 75, 
80, 84, 85, 151, 153, 168, 177, 
187, 189, 190, 191, 192, 196, 
205, 218, 219, 221, 229, 231, 
256, 369, 396, 397, 398, 399, 
410, 414, 419, 443, 465, 505, 
507, 510, 526 

Educação Básica, 22, 185 
enchentes, 35, 77, 258, 357, 480 

escassez, 78, 144, 146, 150, 309, 
319, 439, 492 

espaço territorial, 73 
expedições, 22, 75, 84 
extrativismo, 143, 257, 260, 

269, 274, 479 

F 

fiscais, 77, 497 
formação continuada, 31, 409 
fragilidade, 113, 230, 497 

G 

games, 57, 170, 175, 177, 185, 
186, 187 

geleiras, 141, 309 
geomorfologia, 135, 156, 234 
geotecnologias, 27, 75, 310, 

313, 323 
gestão ambiental, 113, 145, 

146, 168, 384, 386, 439, 445, 
446, 453, 536 

gestão descentralizada, 155, 
384 

gestão hídrica, 13, 29, 35, 171, 
206, 259, 264, 357, 381, 386, 
387, 390, 391, 399, 440, 500 

gestão paradiplomática, 434 
globalização, 80 
GPS, 75, 313, 361 

H 

humanística, 75 



 

539 
 

I 

impactos, 28, 45, 144, 162, 212, 
215, 225, 229, 261, 314, 368, 
372, 373, 430, 432, 465, 482, 
493, 513, 514, 528, 529 

infraestrutura, 36, 217, 224, 
313, 364, 389, 390, 408, 453, 
484, 487, 488, 500, 515, 516, 
526 

internacional, 79, 142, 143, 
147, 150, 387, 428, 430, 431, 
434, 499 

intervenções, 231 

M 

metodologia, 23, 24, 75, 175, 
177, 185, 188, 192, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 203, 204, 
359, 360, 361, 364, 368, 369, 
376, 403, 415, 427, 439, 442, 
466, 467, 468 

modelo PEIR, 228 
mosquitos, 77 

N 

necessidades básicas, 85 

O 

oxigênio, 97, 98, 101, 362, 363, 
373 

P 

palafitas, 74, 77 
pecuária, 92, 112, 254, 316, 520 
pesca predatória, 77, 84 

pH, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 107, 197, 332, 333, 334, 
340, 341, 342, 343, 349, 361, 
362, 363 

política hidráulica, 26, 43, 302, 
303 

Política Nacional, 30, 47, 74, 
86, 141, 146, 149, 150, 161, 
162, 208, 374, 399, 410, 416, 
434, 447, 449, 454, 455, 536 

políticas públicas, 85, 141, 143, 
149, 217, 230, 314, 385, 408, 
416, 421, 425, 427, 434, 445, 
477, 510 

população desterritorializada, 
516, 526 

potencial Hidrogeniônico, 100 
prática docente, 204, 466 
práticas conservacionistas, 22, 

113, 120, 121, 122, 128, 129, 
134 

práticas pedagógicas, 169, 185, 
186 

práticas sustentáveis, 264 
proteção, 92, 248, 416, 429, 

430, 434 

Q 

qualidade, 28, 36, 75, 81, 84, 
90, 104, 110, 145, 150, 154, 
156, 159, 160, 162, 212, 219, 
225, 226, 227, 229, 256, 309, 
323, 326, 328, 329, 335, 343, 
345, 349, 350, 351, 352, 356, 
357, 358, 359, 362, 364, 366, 



 

540 
 

367, 368, 370, 371, 372, 373, 
375, 376, 377, 378, 379, 384, 
385, 386, 396, 397, 398, 399, 
425, 439, 443, 445, 446, 447, 
448, 451, 459, 462, 477, 480, 
488, 510, 518, 526 

R 

recursos hídricos, 10, 11, 14, 
15, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 42, 
43, 44, 45, 46, 51, 85, 90, 141, 
142, 144, 145, 146, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 159, 160, 162, 164, 214, 
227, 229, 231, 236, 239, 242, 
243, 244, 248, 256, 282, 283, 
284, 289, 294, 299, 302, 303, 
309, 314, 323, 324, 357, 358, 
366, 374, 378, 380, 381, 384, 
386, 389, 390, 391, 393, 443, 
446, 448, 449, 453, 454, 490, 
500, 501, 531, 536 

recursos naturais, 112, 138, 
142, 150, 154, 160, 168, 209, 
217, 222, 229, 256, 260, 399, 
439, 443, 444, 445, 477, 494, 
509, 514, 527 

remanejamento, 516, 526 
Reservas Ambientais, 229 
resíduos sólidos, 28, 31, 79, 85, 

109, 151, 212, 351, 352, 356, 
361, 364, 369, 372, 405, 407, 
408, 411, 477, 485, 493 

ribeirinhos, 36, 74, 75, 77, 78, 
80, 81, 84, 85, 504, 526 

rochas, 91, 100 
Roraima, 38, 73, 74, 75, 76, 81, 

82, 84, 86, 87, 88, 142, 377, 
530 

S 

saberes tradicionais, 264 
saneamento, 11, 29, 30, 31, 35, 

80, 85, 223, 224, 225, 226, 
227, 229, 357, 364, 373, 397, 
402, 403, 404, 406, 408, 409, 
411, 477, 478, 480, 500, 516, 
531 

saúde, 32, 36, 75, 78, 79, 85, 
174, 209, 219, 226, 227, 414, 
419, 443, 466, 477, 510, 516, 
526 

sistemas inteligentes, 29, 46, 
381, 382, 383, 385, 386, 387, 
390, 391 

soberania, 24, 247, 426, 427 
socioambiental, 10, 14, 73, 76, 

83, 88, 153, 187, 209, 411, 514 
soja, 22, 39, 112, 121, 130, 131, 

134, 135, 455 
solo, 22, 27, 28, 77, 90, 97, 99, 

111, 112, 113, 115, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134, 135, 136, 137, 138, 145, 
146, 156, 157, 158, 159, 160, 
166, 207, 211, 212, 215, 223, 
229, 232, 275, 287, 295, 302, 
310, 312, 314, 315, 318, 319, 
320, 321, 322, 332, 333, 334, 



 

541 
 

341, 344, 348, 350, 351, 357, 
361, 368, 371, 374, 384, 386, 
408, 417, 421, 444, 445, 485, 
518, 525 

suscetibilidade, 116, 124, 132, 
135, 158, 361, 365, 368, 379 

sustentabilidade, 10, 11, 34, 35, 
85, 90, 113, 134, 154, 187, 
217, 229, 230, 249, 251, 309, 
357, 398, 399, 439, 444, 445, 
446, 457, 458, 477, 504, 506, 
510, 528, 532 

T 

tecnologia, 80, 192, 240, 278, 
314, 382, 384, 391 

temperatura, 98, 99, 101, 102, 
362, 363 

territórios tradicionais, 74 
turbidez, 99, 102, 107, 371 
turbidez, 99, 100, 102, 362, 363 
turístico, 79, 80, 288, 295, 305, 

466 

U 

usinas hidrelétricas, 36, 513, 
514, 526 

V 

várzeas, 74 

 




