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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Revisão

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT)
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de
ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as
Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-
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cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização
contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional e o
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas
unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação proﬁssional qualiﬁcada –
integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Revisão

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema
estudado.
Glossário: indica a deﬁnição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
ﬁlmes, músicas, sites, programas de TV.
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Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e
conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
Bem-vindo à disciplina Recursos Naturais: Uso, Proteção e Fiscalização!
Sou a Professora e elaborei este material especialmente para você.

Revisão

A disciplina buscará fornecer ao estudante uma visão geral do contexto no
qual o Brasil e outros países se encontram, bem como do que pode ser feito
para que os recursos naturais, que são fonte de vida e riquezas para a nossa
sociedade, não sejam degradados indiscriminadamente.
Espero que todas as suas expectativas sejam atendidas e que em um futuro
bem próximo possamos ter mais atores comprometidos com o planeta Terra.
Um grande abraço!
Professora-autora
Rosineide da Silva Dias
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Apresentação da disciplina

Revisão

Neste livro, você terá 4 momentos. O primeiro deles será dedicado à revisão,
de forma simplificada, sobre os recursos naturais que formam a base onde se
assentam todas as atividades humanas e sobre como os homens se utilizam
dessa base, seja como insumo para sua produção, seja para consumo in natura.
No segundo momento, você terá contato com os conceitos dos diversos
recursos da natureza; os minerais, a água, os florestais, os marinhos, e os
energéticos.
No terceiro instante, abordaremos sobre o uso, a proteção e fiscalização dos
recursos naturais. Também será nesta oportunidade que você estudará sobre o
uso e o controle da água, o planejamento, a gestão e as medidas de proteção
aos recursos hídricos.
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E por fim o quarto momento versará sobre a situação mundial das florestas e
sua importância ecológica; o valor econômico o reflorestamento, a reposição
florestal; a conservação e manejo, as espécies vegetais brasileiras ameaçadas
de extinção e a legislação brasileira.
Lembre-se, para você dominar o conteúdo e alcançar os objetivos propostos,
deverá ler os textos e realizar os exercícios com bastante atenção. Mas lembre-se: fora deste livro, você pode encontrar outras fontes relacionadas a esse
assunto que também poderão ajudá-lo a aprimorar seu conhecimento. Nesse
sentido, não se limite a este livro. Vá! Procure novas informações nos mais
diversos meios de comunicação existentes (livros, sítios da internet). Enfim,
procure sempre ampliar seus conhecimentos e faça a diferença como Técnico
em Meio Ambiente.
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Projeto instrucional
Disciplina: Recursos naturais: uso, proteção e fiscalização (carga horária: 36h)

Revisão

Ementa: Estudo do extrativismo (animal, vegetal e mineral). Exploração florestal. Manejo dos recursos naturais: Manejo florestal, Técnicas implantadas na
exploração florestal. Unidades de conservação. Aspectos legais e institucionais.
Exploração dos recursos hídricos: uso, planejamento e gestão dos recursos
hídricos. Medidas de proteção dos recursos hídricos. Leis ambientais brasileiras.
Práticas conservacionistas dos recursos naturais.

AULA

1. Recursos
naturais

VERSÃO DO PROFESSOR

2. Classificação
dos recursos
naturais

3. Uso, proteção
e fiscalização
dos recursos
naturais

4. Os recursos
florestais

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

MATERIAIS

CARGA HORÁRIA
(horas)

Apresentar, de forma simplificada, o que
é recurso natural e como o assunto será
tratado ao longo do curso. Apresentar a
situação atual dos recursos naturais no
Brasil e no mundo.

Texto contendo a Introdução.

02

Apresentar os tópicos básicos de Recursos Naturais para que os estudantes
adquiram a base necessária para
entender a disciplina.

Apresentação dos principais
tópicos de classificação quanto à
natureza; recursos minerais, uso
da água e as principais consequências do mau uso dela. Recursos
biológicos, recursos florestais, recursos marinhos, recursos hídricos
recursos energéticos.

08

Apresentar, de forma concisa, o uso, a
proteção e fiscalização dos recursos
naturais.

Apresentação, por tópicos, do
uso, proteção e fiscalização
dos recursos naturais. O uso e
controle da água, o planejamento
e a gestão dos recursos hídricos
e as medidas de proteção aos
recursos hídricos.

10

Apresentar os tópicos básicos dos
recursos florestais para que se possa
viabilizar um aperfeiçoamento da
compreensão dos estudantes sobre os
usos dos recursos florestais, de forma
racional e sustentável, de acordo com
as leis ambientais pertinentes.

Apresentação dos tópicos:
situação mundial das florestas;
a importância da floresta; a
importância ecológica da floresta;
o valor econômico da floresta; reflorestamento; reposição florestal;
conservação e manejo sustentável
da flora nativa do Brasil; espécies
vegetais brasileiras ameaçadas de
extinção; legislação brasileira.

16
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Aula 1 – Recursos naturais

Objetivos

Revisão

Conceituar o que são recursos naturais.
Classiﬁcar os recursos naturais quanto à velocidade de renovação.

1.1 Recursos naturais
Ao ﬁnal da Segunda Guerra Mundial, o conceito de desenvolvimento econômico começou a ganhar força, signiﬁcando a implementação de instituições
capazes de harmonizar interesses e práticas econômicas, era a fase de expansão. Nesse sentido, uma das características centrais implícitas era a total inconsciência com as repercussões ambientais e de degradação ecológica derivada
das atividades econômicas. Não existia, até então, nenhuma preocupação com
o meio ambiente.

VERSÃO DO PROFESSOR

Ocorreu a maximização do uso dos recursos naturais, principalmente pelas
grandes potências, que estavam a todo vapor de crescimento. Essa impulsão
de utilização de recursos foi alavancada pela crise de 1930, que impunha o
aumento de produção a custos cada vez mais baratos, gerando desemprego,
condições de trabalho subumanas, enﬁm, todo tipo de comiseração. Essa
situação manteve-se até o ﬁnal da Segunda Guerra. No início dos anos 1970,
os elementos naturais utilizados e os eﬂuentes gerados ﬁcavam inteiramente
à margem da economia. Como o preço é determinado por uma conjunção de
custos, escassez relativa e demanda, a abundância era tida como não valor,
não riqueza.

Comiseração
Compaixão pelos infortúnios
alheios; piedade; lástima.

O progressivo aumento de custos gerados pelo sistema econômico era visto
como aumento de riqueza. A compreensão do erro lógico inscrito nessa conceituação é essencial para se perceber como a questão natural (ecologia e meio
ambiente) ﬁcou à margem da teoria econômica, signiﬁcando a marginalização
do meio ambiente e total ignorância dos efeitos dessa degradação.

Aula 1 – Recursos naturais
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Fonte:<//literaciabiodiversidade.blogspot.com.br/biodiversidade-fator-ambiental-e.html>. Acesso em: 20 fev. 2010.

Desenvolvimento
sustentável
É aquele que procura satisfazer
as necessidades do presente
sem comprometer o futuro,
tendo em conta os recursos
naturais.

e-Tec Brasil

O desenvolvimento sustentável buscava, nessa época, ainda que sob nomenclatura diversa, combinar os mecanismos de correção econômica com
medidas de controle administrativo e sistemas de decisão pactuada entre os
diversos atores da sociedade civil: Estado, empresas e organizações não governamentais. Além disso, surgiu a consciência de que os padrões de consumo
dos países desenvolvidos não poderiam ser transplantados para os demais
países, sob pena de falência do mundo natural.
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Figura 1.1: Degradação ambiental
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Os cientistas, então, começaram a criticar esse modelo, culminando por um
manifesto chamado Blueprints for Survival, em 1969, que fomentou o debate
da questão ambiental, chamando atenção para a sobrevivência humana, a
qual está em jogo. Mesmo com grande reação contrária, o manifesto teve
resultado positivo, porque fez a discussão ganhar relevo. Como o sistema
adotado foi naturalmente corroído por suas próprias bases, calcadas nos
gastos máximos, a matéria-prima foi ﬁcando mais cara, o que, praticamente,
anulou os ganhos. Com o impacto econômico, foi necessário brecar a maximização dos gastos naturais, porque a matéria-prima tornou-se cara demais.
O desperdício tomou lugar pelo máximo aproveitamento possível, reduzindo
drasticamente a degradação (Figura 1.1). A exploração irracional cedeu lugar
ao aproveitamento racional de recursos, não pela consciência ecológica, mas
pela pressão econômica.

A partir daí, o conceito de desenvolvimento econômico passou a sofrer um
intenso processo de revisão, mais ou menos crítico, mais ou menos cauteloso,
conforme o ambiente intelectual e proﬁssional. A dimensão do conceito alargou-se, e a percepção de que havia nele insertos balizas éticas e políticas fortes.
Abandonou-se, então, o conceito estreito de “desenvolvimento econômico”
para iniciar a exploração e aplicabilidade do conceito mais amplo de “desenvolvimento sustentável”.

Desenvolvimento
econômico
É um processo pelo qual a
renda nacional real de uma
economia aumenta durante
um longo período de tempo.

Revisão

A palavra recurso signiﬁca algo a que se possa recorrer para a obtenção de
alguma coisa. Partindo dessa premissa, pode-se aﬁrmar que o homem, desde
sua origem, se utiliza de recursos encontrados na natureza para garantir sua
sobrevivência e expandir seus domínios.
Podemos concluir que recursos naturais são elementos da natureza com
utilidade para o homem, com o objetivo do desenvolvimento da civilização,
sobrevivência e conforto da sociedade em geral, os quais lhes foram atribuídos,
historicamente, valores econômicos. E especialmente após a Revolução Industrial, a sociedade extrai cada vez mais elementos da natureza, denominados
de recursos naturais (Figura 1.2).

VERSÃO DO PROFESSOR

São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem
e que se encontra na natureza, dentre os quais podemos citar: o solo, a água,
o oxigênio, a energia oriunda do Sol, as ﬂorestas, os animais, dentre outros.
O termo surgiu pela primeira vez na década 1970, por E.F. Schumacher, no seu
livro intitulado Small is Beautiful.

Recursos naturais
São elementos encontrados
na natureza com o objetivo do
desenvolvimento da civilização,
sobrevivência e conforto da
sociedade em geral, os quais
lhes foram atribuídos, historicamente, valores econômicos.

Figura 1.2: Recursos naturais
Fonte: <http://professoresppta.wordpress.com/page/14/>. Acesso em: 22 fev. 2010.

Aula 1 – Recursos naturais
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É importante saber que os recursos naturais:
• podem ser materiais ou não;
• sua origem é independe da ação do homem;
• não sofreram importantes transformações pela intervenção do homem.
Em sua opinião, qual a importância da exploração dos recursos naturais e o
desenvolvimento econômico para a região Amazônica?

Resumo

1. Como se classiﬁcam os recursos naturais?
2. Cite a classiﬁcação dos recursos naturais quanto à sua natureza.
3. Cite exemplos de recursos não renováveis.

e-Tec Brasil
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Atividade de aprendizagem

VERSÃO DO PROFESSOR

Nesta aula, você aprendeu os conceitos e classiﬁcação dos recursos naturais.
Aprendeu também que os recursos naturais são elementos da natureza com
utilidade para o homem, objetivando seu desenvolvimento e sobrevivência.

Aula 2 – Classiﬁcação dos
recursos naturais
Objetivos

Revisão

Distinguir os recursos naturais em suas determinadas classes.
Classiﬁcar os recursos naturais quanto à natureza.

2.1 Classiﬁcação dos recursos naturais
Os recursos naturais são imprescindíveis ao desenvolvimento humano nas
diversas áreas de atividades, como, por exemplo, na indústria farmacêutica,
têxtil, na geração de energia. Os recursos que a natureza disponibiliza aos
homens são essenciais a sua sobrevivência e progresso. Aprenderemos, nesta
aula, a classiﬁcá-los em relação a sua natureza.

VERSÃO DO PROFESSOR

2.1.1 Classiﬁcação dos recursos
naturais quanto à natureza
Os recursos naturais são classiﬁcados, segundo sua natureza, em recursos
minerais, recursos biológicos (agropecuários, ﬂorestais e marinhos), recursos
hídricos e recursos energéticos.

2.1.1.1 Recursos minerais
Os recursos minerais podem ser deﬁnidos como substâncias de ocorrências
naturais que podem ser extraídas da terra e têm utilidade como combustível
e matérias-primas. Carvão, petróleo e gás – chamados coletivamente de combustíveis – são, geralmente, incluídos nesse grupo, mas não são realmente
minerais, já que são de origem orgânica. Os minerais são substâncias inorgânicas que podem ser formadas por um único elemento químico, como o
ouro, a prata ou o cobre, ou por combinações de elementos. Alguns minerais
estão concentrados em zonas de mineralização, em rochas associadas com os
movimentos crustais ou atividade vulcânica. Outros podem ser encontrados em
sedimentos, como os depósitos pláceres e depósitos aluviais (Figura 2.1), que
contêm, além de areia, altas concentrações de minérios preciosos originários
do intemperismo das rochas, transportados e depositados no leito de um rio,
por exemplo.

Aula 2 – Classiﬁcação dos recursos naturais
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Figura 2.1: Recursos minerais da Amazônia

2.1.1.2 Recursos biológicos
Os recursos biológicos são a matéria e a energia que o ser humano pode obter
dos seres vivos, tais como matérias-primas para o vestuário, calçado, mobiliário
e alimentos. Incluem os recursos agropecuários, os recursos ﬂorestais e os
recursos marinhos.

2.1.1.3 Recursos agropecuários
Os recursos agropecuários são os animais e as plantas que fornecem alimentos, como a carne, o leite, os ovos, os frutos, as hortaliças, as matérias-primas para indústrias. Várias indústrias dependem desses recursos, como
as de lacticínios, de paniﬁcação e de processamento de carnes. A indústria
têxtil também utiliza matérias-primas, como o algodão e a lã (provenientes
de recursos agropecuários).

e-Tec Brasil
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Depósitos de pláceres: Pláceres são depósitos minerais formados por concentração mecânica de partículas minerais detríticas em ambientes subaquosos,
podendo ocorrer em rios, lagos, praias e assoalho marinho (plataforma continental). Originam-se de rochas e minerais de veio (por erosão mecânica) e,
principalmente, de formações sedimentares (já concentradas originalmente).
Os rios e as geleiras são os principais agentes transportadores destes minerais
para a região costeira.

VERSÃO DO PROFESSOR

Fonte: <http://papoecia.blogspot.com.br/2008/09/radiograﬁa-da-amaznia_27.html>. Acesso em: 20 fev. 2010.

2.1.1.4 Recursos ﬂorestais
Os recursos ﬂorestais são os produtos da ﬂoresta – matérias-primas, alimentos
e paisagem para recreio e lazer. A madeira é usada nas indústrias de mobiliário
e papel. As resinas servem para a indústria das tintas e vernizes. Os frutos e
sementes, como castanhas, nozes e pinhões, e os cogumelos comestíveis têm
como destino a indústria alimentar. Os recursos ﬂorestais (Figura 2.2) estarão
sob o foco dessa disciplina dada sua importância à região Amazônica.

Revisão
Figura 2.2: Recursos ﬂorestais da Amazônia

VERSÃO DO PROFESSOR

Fonte: Acervo de Maria Isabel de Araújo (2010).

2.1.1.5 Recursos marinhos
Os recursos marinhos incluem os animais marinhos e as algas que fornecem
alimentos e matérias-primas. Diversas espécies de peixes, crustáceos e moluscos são capturadas para alimentação humana e as algas são colhidas, sendo
matéria-prima para diversas indústrias, como a farmacêutica.

2.1.1.6 Recursos hídricos
Os recursos hídricos são as águas superﬁciais ou subterrâneas disponíveis para
qualquer tipo de uso de região ou bacia. As águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce disponível para o homem (aproximadamente
60% da população mundial têm como principal fonte de água os lençóis
freáticos ou subterrâneos). Atualmente, pesquisas realizadas pela Universidade
Federal do Pará (UFPA) apontam que o aquífero (formação geológica que pode
armazenar águas subterrâneas) de Alter do Chão (Figura 2.3) possui uma
capacidade de água muito maior e com qualidade melhor do que o maior
aquífero do mundo, o Guarani, que atualmente, está localizado no Paraná.
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Figura 2.3: Aquífero de Alter do Chão, no Pará

Os recursos hídricos estarão sob o foco desta disciplina, dada sua importância
à região Amazônica (Figura 2.4). Como podemos observar (Figura 2.5) os
recursos hídricos do município de Presidente Figueiredo - AM.

Figura 2.4: Aquíferos da Amazônia Legal
Fonte: <www2.ana.gov.br>. Acesso em: 4 fev. 2010.
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Sendo a água um recurso renovável, estaria sempre disponível para o homem utilizar. No entanto, como o consumo tem excedido a renovação dela,
atualmente, veriﬁca-se um estresse hídrico, ou seja, falta de água doce, principalmente, junto aos grandes centros urbanos e também a diminuição da
qualidade da água, sobretudo, devido à poluição hídrica por esgotos domésticos e industriais.
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Fonte: <http://salinopolitano.blogspot.com.br/2010/05/aquifero-alter-do-chao-e-o-maior.html>. Acesso em: 22 fev. 2010.

2.1.1.7 Recursos energéticos
Recursos energéticos são todos aqueles recursos que, direta ou indiretamente,
originam ou acumulam energia. O carvão e o petróleo são recursos naturais
energéticos. Por vezes, a água é também considerada um recurso energético,
pois as barragens transformam a força da água em energia. Geralmente, os
minerais não são energéticos, com exceção do volfrâmio, o urânio e o plutônio,
por se tratarem de substâncias radioativas e usadas para a geração de energia.

Revisão

Aprenda mais e descubra
como se forma o petróleo e
o gás natural. Visite o sítio
do CEPETRO: <http://www.
perfuradores.com.br/index.ph
p?CAT=pocosagua&SPG=per
furacao>
Figura 2.5: Cachoeira da Associação dos Servidores da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (ASSFRAMA), Presidente Figueiredo - AM
Fonte: Acervo de Rosineide da Silva Dias (2010).
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Relacione os recursos naturais da Amazônia.

Resumo
Nesta aula, você conheceu a classiﬁcação dos recursos naturais quanto à natureza formada por recursos minerais, recursos biológicos, recursos hídricos
e recursos energéticos. Viu também que os recursos biológicos englobam os
agropecuários, ﬂorestais e marinhos. Por ﬁm, observou que o petróleo e o gás
estão no grupo dos recursos minerais, apesar de serem de origem biológica.

Atividades de aprendizagem
1. O que são recursos hídricos?
2. O que são recursos energéticos?
3. Qual o maior aquífero do mundo?
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Aula 3 – Uso, proteção e ﬁscalização
dos recursos naturais
Objetivos

Revisão

Descrever quais as principais ações que estão sendo realizadas para
a proteção dos recursos hídricos no mundo.
Elaborar ações para a proteção dos recursos hídricos.

3.1 Uso, proteção e ﬁscalização
dos recursos naturais
Colocaremos o foco de nossa disciplina sobre recursos hídricos e recursos
ﬂorestais, dada sua extrema importância para o bem-estar e desenvolvimento
econômico da região Norte. Apesar de serem recursos renováveis, sua existência tem sido ameaçada pelos próximos anos, em decorrência do mau uso
e crescimento populacional mundial.
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3.2 A água
A água é o composto químico mais abundante na superfície do planeta Terra.
Aproximadamente 75% da superfície terrestre é coberta por mares e oceanos.
Os seres vivos também são constituídos, majoritariamente, por água: um corpo
humano adulto é formado, aproximadamente, por 65% de água; nas frutas e
verduras, esse percentual oscila entre 78 e 95%, enquanto que nas medusas,
animais marinhos de aparência gelatinosa, a proporção de água pode ser
ainda maior.
O total de água do planeta é distribuído em vários subsistemas (por exemplo,
a água do ar, a continental, as oceânicas etc.) e sempre em 3 estágios: gasoso,
líquido e sólido. A água cobre 75% da superfície da Terra e estão sempre em
movimento de um lugar para o outro em velocidades diferentes. As maiores
reservas de água são os oceanos e as geleiras, que contêm 99,5% da água
existente na Terra.
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De toda a quantidade de água presente na crosta terrestre, pouco mais de
97% constitui os mares e os oceanos. Isso equivale, aproximadamente, a
1.360.000.000 km³. Da água restante, 2% está em forma de gelo, principalmente nas zonas polares e nas geleiras. A maior parte dessas águas continentais é subterrânea (4.000.000 km³). As águas continentais superﬁciais, que
compreendem todos os rios e lagos do mundo, representam uma quantidade
muito menor (apenas 350.000 km³).

Figura 3.1: Ciclo hidrológico da água
Fonte: <http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico>. Acesso em: 4 fev. 2010.
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O ciclo da água ou ciclo hidrológico (Figura 3.1) é iniciado com o Sol, que faz
com que a Terra funcione como uma grande caldeira. A energia solar provoca
a evaporação da água, que acaba retornando à superfície em forma de chuva
ou de neve, geralmente, sobre o mar. Uma parte da água que cai sobre os
continentes evapora-se novamente, e a outra parte volta ao mar em forma de
correntes subterrâneas, subsuperﬁciais ou superﬁciais. Estima-se que o ﬂuxo
de retorno da água em forma de escoamento superﬁcial dos continentes para
o mar atinja cerca de 40.000 km³ anuais.
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Desses, aproximadamente 26.000 km³ voltam ao continente através de um
rápido escoamento superﬁcial, causando enchentes cujas águas não são
aproveitadas pelas populações humanas e que podem ainda causar danos
catastróﬁcos. Outros 5.000 km³ retornam ao mar em zonas desabitadas. Finalmente, 9.000 km³ de água voltam ao mar sem qualquer aproveitamento pelos
seres humanos. Semelhante quantidade seria suﬁciente para abastecer uma
população de 20.000.000.000 de pessoas, quantidade essa, aproximadamente, quatro vezes superior à atual população do planeta. Porém, tanto a água
quanto os agrupamentos humanos encontram-se desigualmente distribuídos
sobre a superfície terrestre, fazendo com que a disponibilidade local de tão
valioso recurso seja muito variável.
Os componentes do sistema hidrológico, em ordem decrescente são: 1)
oceanos; 2) gelo; 3) água de subsolo; 4) lagos; 5) atmosfera; 6) rios; 7)
organismos vivos.
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1. Oceanos - Cerca de 97,5% da água (líquida, sólida ou gasosa) está nos
imensos reservatórios dos oceanos. Existe somente uma forma de saída
de água dos oceanos que é a evaporação. Já para a entrada de água
existem duas formas principais: a precipitação (aproximadamente 90%
da água que entra no mar é devido a precipitação) e os rios (± 10%). Esses dados são somente especulativos, pois apenas a parte superﬁcial das
águas dos oceanos é envolvida na evaporação. Assim, a água próxima da
superfície deverá ter uma residência curta, ao passo que as águas mais
profundas ﬁcam nos oceanos por centenas de milhares de anos.
2. Gelo - A água em forma de gelo constitui cerca de 80% das águas que
não estão nos oceanos, ou cerca de 2% do total de água da Terra. A
maior parte dessas águas está localizada nas grandes geleiras, principalmente, aquelas que cobrem a Groenlândia e a Antártica. O gelo em
uma geleira move-se lentamente das áreas de acúmulo de neve para as
margens da geleira onde ele se derrete. A água reside nas geleiras centenas ou mesmo milhões de anos. Existem estimativas de que as águas
devem permanecer em uma geleira cerca de 10.000 anos. A quantidade
de água em uma geleira está intimamente relacionada com a quantidade
de água nos oceanos. Quando o gelo glacial aumenta, o nível do mar
cai. Quando o gelo glacial diminui, o nível do mar aumenta. Se todas as
geleiras existentes derretessem, o volume da água do mar aumentaria
em 2%, ou seja, subiria aproximadamente 100 m.
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5. Atmosfera - A quantidade de água na atmosfera é cerca de 0,0001%
do total de água da Terra. Alguns dados indicam que se toda a água
existente na atmosfera se precipitasse de uma vez, a Terra toda ﬁcaria
coberta por uma camada de água de apenas 2 mm. de espessura. Este
volume de água é semelhante ao volume de água carregado pelos rios.
A taxa diária de troca entre a água da atmosfera e da Terra é de cerca de
2,5 mm. (chove 2,5 mm. e evapora a mesma quantidade por dia). Cálculos mostram que o tempo de residência de uma molécula de água na
atmosfera é de aproximadamente 10 dias, e existe uma completa troca
das moléculas de água da atmosfera 40 vezes por ano. A atmosfera é
uma parte muito dinâmica do sistema hidrológico e é de vital importância para o ciclo, pois ela é uma fonte primária de água.
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4. Lagos - Os lagos contêm ± 0,017% do total de água da Terra, ou cerca
de 0,7% da água que não está nos oceanos. Do total das águas dos
lagos, metade encontra-se em lagos de águas doce e a outra em lagos
de água salgada. A maior concentração de lagos de água doce encontra-se na América do Norte, Grandes Lagos do Leste da África e na União
Soviética. O mar Cáspio é o maior lago de água salgada (lago fechado).
O tempo de residência de uma molécula de água no mar Cáspio e de ±
200 anos. Esta residência é relativamente baixa (pequena), pois a taxa de
evaporação é muito elevada. Tal residência é semelhante para um grande
rio. O tempo de residência para o lago Superior é de cerca de 200 anos
e para o lago Eire é de 90 anos. Esses dados indicam que caso ocorram
problemas de poluição nestes lagos, a solução será difícil.
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3. Água de subsolo - Entende-se por água de subsolo aquela água contida
nos espaços intersticiais existentes nas rochas e solos. Cerca de 20% da
água que não está contida nos oceanos encontram-se no subsolo. A
água inﬁltrada no solo responde por cerca de 0,005% do total de água
da Terra, ou cerca de 0,5% das águas que não estão nos oceanos. Mesmo com essa porcentagem tão baixa, existe mais água no solo do que
nos rios. Existem dois componentes neste caso (água no solo): a água
que migra para baixo do nível hidrostático e a que ﬁca retida no solo.
Esta água será evaporada ou absorvida por plantas. O tempo de residência dessa água é de cerca de um mês. Este subsistema é particularmente
importante, pois esta água poderá migrar para rios e sistema de água
subterrânea e também funciona como fonte de água para vegetais.
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6. Rios – Aparentemente, os rios são os principais reservatórios de água
da Terra, o volume de água nos rios atualmente é de cerca de 0,0001%
do total da água do planeta, ou 0,0005% da água que não está nos
oceanos. O volume de água de um rio não é tão importante quanto o
tempo de residência. Uma média estimada de volume é de 3m3/s. Com
esta taxa, uma molécula de água pode passar por toda a extensão de
um rio em apenas 20 dias. Isto signiﬁca que, mesmo o volume de água
sendo pequeno em um determinado instante, em um período de tempo
maior, a quantidade de água que passará por um rio será enorme. Nenhum outro sistema é tão importante para o modelamento da superfície
terrestre quanto a água corrente. A entrada de água em um rio se dá
principalmente pelas chuvas, todavia, uma quantidade considerável de
água entra nos rios pelo subsolo, sendo este fator de suma importância
para a manutenção do ﬂuxo do rio em períodos de seca.
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7. Organismos vivos - O total de água aqui existente é extremamente baixo,
principalmente quando comparamos com outras partes citadas anteriormente. Todavia, é grande o volume de água que circula nos organismos
vivos e que volta para as outras partes do sistema. Cálculos indicam que
um período de tempo pequeno as plantas soltam na atmosfera um volume de água comparável com o volume de água dos rios. A importância
dos organismos vivos é enfatizada quando consideramos o tempo de residência que é de apenas poucas horas ou meses. Assim, os organismos
estão envolvidos com o ﬂuxo de um signiﬁcante volume de água.
Em território brasileiro está cerca de 24% das reservas líquidas de água doce
do mundo. Esse dado, inicialmente, parece acalentador face aos graves problemas mundiais engendrados por causa da escassez de água; mas, apesar
dessa abundância, observa-se outra realidade: desse valor, 2/3 encontra-se em
bacias Amazônicas, onde residem apenas de 5% da população brasileira. Os
recursos hídricos restantes estão espalhados pelo país, sofrendo com o mau
gerenciamento, o que tem levado à diminuição da disponibilidade hídrica. Os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro são bons exemplos. Portanto, como
citado, a água no Brasil também não está equilibradamente distribuída; o
semiárido nordestino, onde o estado de seca é uma constante, se contrapõe
à região Norte, onde se encontram as bacias amazônicas.
A água possui diversas funções importantes e uma delas é a manutenção
equilibrada da temperatura do planeta. Por essa importância, e pela forma de
utilização no atual modelo de produção capitalista da sociedade, esse elemento
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natural adquiriu valor econômico, principalmente em função da escassez e do
nível de investimento tecnológico empregado na exploração, sendo percebida,
então, como “recurso natural”. Por esse fato, a água é considerada como
sendo um “recurso hídrico”.

3.3 Alguns conceitos básicos

Inﬁltração: É o meio pelo qual parte da água precipitada consegue penetração
no solo, atingindo a zona de saturação. Essa água pode ﬁcar conﬁnada em
camadas subsuperﬁciais (lençol freático) ou camadas subterrâneas.
Escoamento superﬁcial: É formado pela água precipitada que escorre pela
bacia hidrográﬁca, até alcançar um canal de drenagem, seguindo, geralmente,
para o mar, onde se evapora, chegando à atmosfera e retornando novamente em forma de precipitação. A velocidade de escoamento das águas pode
variar dependendo novamente da forma de precipitação. A velocidade de
escoamento das águas pode variar dependendo das condições ambientais da
bacia hidrográﬁca, ou seja, dependendo da presença de vegetação, da área
urbanizada, da extensão de área impermeabilizada, do tipo de solo etc.
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Precipitação: Compreende toda a água que cai da atmosfera na superfície terrestre. Pode ocorrer como chuva (precipitação ﬂuvial), neve, granizo, orvalho
etc., as formas que apresentam maior importância são a neve e a chuva. A água
que cai em forma de chuva na zona continental inﬁltra-se no solo ou escoa por
sua superfície. Aquela que cai em forma de neve, normalmente, se mantém
nesse estado e no mesmo local por muito tempo (LINSLEY; FRANZINI, 1978).
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Bacia hidrográﬁca: Bacias hidrográﬁcas são deﬁnidas como áreas nas quais a
água escoa para um único ponto de saída, conhecido como seção de controle.
Todos os corpos d’água que nascem nas cabeceiras de uma bacia ﬂuem para
a seção de controle, também conhecida como exutório da bacia. Portanto,
consiste de uma área na qual ocorre uma captação da água proveniente da
atmosfera e que é convertida em escoamento, a partir de limites geográﬁcos,
conhecidos como divisores de água, e direcionamento do ﬂuxo para a seção
de controle.

3.4 Uso da água
O uso da água é dividido em consultivos e não consultivos:
• usos consultivos – são os usos em que ocorre a retirada de água, ou seja,
ocorrem perdas entre o que é derivado e o que retorna ao recurso natural;
• usos não consultivos – são os usos onde não se perde água, pois não há
derivação dela.
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As prioridades dos usos da água são estabelecidas em função do atendimento
à manutenção da vida humana, conferindo ao abastecimento populacional a
classiﬁcação de uso mais nobre.
No abastecimento populacional, a quantidade de água utilizada pelos cidadãos
também é muito variável. Um cidadão europeu gasta cerca de 150 litros de
água por dia, enquanto um hindu, em contrapartida, gasta apenas 25 litros.
No Brasil, a média de consumo se equipara ao consumo de um europeu,
porém, a quantidade de água disponível no seu território é maior do que no
continente europeu.
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O uso que exige maior quantidade de água disponível é a atividade agrícola.
Segundo Abraão (1999), uma estimativa aproximada do consumo no mundo
apresenta os seguintes dados: cerca de 70% do recurso é utilizado na irrigação
de lavouras; 6% representam o abastecimento doméstico; 24% destinam-se
ao abastecimento industrial.
Para determinamos usos, como o abastecimento populacional, é necessário
o atendimento aos rigorosos padrões de qualidade/potalidade. A legislação
brasileira com a publicação das Resoluções CONAMA no 20/86 e, mais recente,
a de no 357/2005, estabelece o enquadramento dos corpos de água em classes
de uso, deﬁnindo os padrões de qualidade para os variados usos da água.
Esse é um instrumento que visa garantir a utilização com segurança e indicar
os níveis de degradação que podem ocorrer e devem ser controlados. Para
atender aos variados usos da água, é necessário haver disponibilidade hídrica.
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Dois aspectos consorciados deﬁnem a disponibilidade hídrica de um recurso:
a qualidade e a quantidade.
• Quantidade: é deﬁnida em função da vazão para utilização com segurança (ou seja, que a vazão utilizável seja rigorosamente estimada para evitar
prejuízos, tanto para o consumidor quanto para o recurso explorado).
• Qualidade: é deﬁnida em função dos níveis de substâncias encontrados
na água.
Um dos maiores problemas gerados pelas atividades antrópicas é a poluição
dos recursos hídricos. Com o aumento populacional e desenvolvimento industrial, os índices de poluição dos corpos d’água chegaram aos níveis críticos em
muitas regiões do mundo.

As substâncias que podem alterar a qualidade das águas são de origem química, biológica ou física, vejamos.
• Químicas: são substâncias compostas com características tóxicas, como
os agrotóxicos e óleos em geral.
• Biológicas: são os organismos vivos presentes nos eﬂuentes, lançados
ou que se desenvolvem naturalmente na água, geralmente patogênicos.
• Físicas: são as impurezas que, normalmente, estão em estado sólido, em
suspensão ou precipitadas, como folhas e areias.
Nos países do terceiro mundo, a contaminação da água por agentes biológicos é mais comum que nos países desenvolvidos, devido à falta de infraestrutura urbana e rural, e de políticas públicas voltadas para a questão do
saneamento básico.
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A poluição é uma questão de saúde pública, especialmente nos países do
terceiro mundo, onde persistem as epidemias de doenças de veiculação hídrica
(a hepatite e a cólera).
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No Brasil, a exemplo temos o rio Tietê, em São Paulo, o qual está sufocado pela
enorme carga de resíduos. Talvez até por uma questão cultural, a água seja
considerada transportador natural dos rejeitos humanos, e o mar seu receptor.

Nesses países, os investimentos em saneamento são normalmente bem pequenos, e isso tem agravado a situação da saúde dos cidadãos.

3.5 O controle das águas continentais
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O homem sempre tentou manter o controle sobre as águas dos rios, às margens dos quais têm estabelecidas as mais importantes civilizações. No século
XX, foi capaz de transformar os rios por meio de grandes obras de engenharia
(como barragens, canalizações etc.) e essa capacidade sempre foi vista como
um dos maiores e mais prestigiosos benefícios da industrialização: por ﬁm, o
domínio sobre as forças da natureza.
As razões para a construção dessas obras são econômicas ou de segurança
para as populações: controle das enchentes dos rios, obtenção de energia
hidráulica, disponibilidades de água para a irrigação agrícola etc., mas também
signiﬁcam uma expressão ideológica da era industrial e um símbolo do domínio
sobre a natureza.
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Como tal, a política de grandes obras de infraestruturas hidráulicas foi iniciada
nos anos 1950, com os planos hidrológicos de Stalin, na antiga URSS (União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e, simultaneamente, nos Estados Unidos.
Entretanto, essa política alcança, atualmente, sua máxima aplicação nos países
pobres, para onde foram exportadas. A cada ano, cerca de 400 grandes represas são iniciadas nesses países, cujos imensos custos contribuem de forma
importante para o aumento de suas dividas externas. Os resultados que essas
obras faraônicas apresentam, não obstante, são benefícios amiúde enganosos
e de curta duração, agravando, concomitantemente, a degradação ambiental,
o empobrecimento e a dívida dos povos.
Na Espanha, existem mais de 1.000 represas ou reservatórios, alguns tão antigos quanto aqueles construídos pelos romanos (o de Cornalvo, por exemplo,
em Extremadura). Esses reservatórios que foram construídos em diferentes
épocas com diferentes objetivos. Alguns proporcionam água potável às grandes aglomerações urbanas, como o de Sal-Susqueda para a área de Barcelona.
Muitos acumulam água para irrigação, outros têm como função o abastecimento de água para a refrigeração das usinas termelétricas ou nucleares,
como ocorre com a represa criada para abastecimento das usinas nucleares
de Almaraz, em Extremadura, ou com o reservatório de Mequinenza, no Ebro,
cujas águas são parcialmente utilizadas para a refrigeração das instalações
nucleares de Asco, em Tarragona.
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Fonte: Acervo de Rosineide da Silva Dias (2010).

A política de construção de represas também produziu uma série de problemas.
Em primeiro lugar, uma represa altera, enormemente, o sistema natural do
rio, implicando em grave alteração do meio aquático, e frequentemente, no
desaparecimento sob as águas de importantes sítios naturais e monumentais.
A sedimentação nas represas suscita outro problema: o da diminuição progressiva da capacidade no decorrer dos anos, até chegar ao ponto em que
a função das represas ﬁca totalmente anulada ou bem reduzida. Os cursos
d’água, principalmente, nos períodos das cheias, causam erosão e transportam
materiais depositados. As represas freiam a marcha dessas aluviões, que ﬁcam
retidas no reservatório.
Ao mesmo tempo em que servem de obstáculo para os sedimentos, as represas
evitam a chegada destes ao mar. Na época do apogeu do Império Romano, a
cidade de Tortosa, às margens do Ebro, era porto de mar. O delta do Ebro, atualmente zona protegida, formou-se durante longos tempos históricos graças
ao fornecimento de sedimentos transportados pelo rio. Hoje, esses sedimentos
ﬁcam retidos nas numerosas represas existentes em seu curso, fazendo com
que a destruição da formação deltaica por ação do mar, em um futuro não
muito distante, seja motivo de preocupação.
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Figura 3.2: Hidrelétrica de Balbina, Presidente Figueiredo – AM
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No Brasil, foram construídas várias represas de geração de energia elétrica,
como, por exemplo, a Hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Paraguai com o
Paraná; Hidrelétrica Tucurui, no Pará; Hidrelétrica Rio madeira, em Rondônia
e, no Amazonas, temos a Hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente
Figueiredo (Figura 3.2).

Essa falta de sedimentos transportados pelos rios represados tem também
efeito na diminuição das praias. Os rios represados não somente diminui o
volume e sedimentos que chegam ao mar, como também ﬁca regularizado o
caudal d’água.
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No Ebro, na época de estiagem, ocorre uma importante entrada de água do
mar pelo fundo do leito do rio, em resposta ao baixo caudal de água doce
transportado. Trata-se de uma intrusão, ou língua salina, que pode subir muitos
quilômetros rio acima, fazendo com que a coluna d’água do rio divida-se em
duas camadas que não se misturam, a doce ﬁcando em cima e a salgada em
baixo, gerando, no mundo do delta, os fenômenos de anoxia. Essa falta de
oxigênio no fundo impede a vida de organismos aquáticos. Ademais, o menor
suprimento de água e nutrientes provoca a diminuição da riqueza pesqueira
da região.

3.6 Planejamento e gestão
dos recursos hídricos

VERSÃO DO PROFESSOR

A água, por ser um recurso de importância vital e de ocorrência aleatória, é
foco de muitas disputas e conﬂitos. Os israelenses e palestinos sofrem com
esse problema. O aumento dos conﬂitos entre usuários da água em todo o
mundo impõe a criação de políticas estratégicas para a conservação do recurso.
O fato é que alguns fatores consorciados, como o aumento populacional, a
degradação dos recursos hídricos, a distribuição irregular da água no planeta,
os limites tecnológicos, ou mesmo a atual falta de consciência para estabelecer
a relação adequada com o recurso, tem feito com que a cada dia o recurso se
torne mais escasso no planeta.
Para solucionar esses problemas e buscar um caminho sustentável na utilização
dos recursos hídricos, garantindo, assim, o direito à água para todo cidadão
do mundo, as nações têm perseguido uma gestão mais eﬁciente, por meio
da implementação de alguns instrumentos. Certos países já se encontram
bem avançados nesse processo, como é o caso da França, onde a gestão dos
recursos hídricos foi instituída em 1964, enquanto outros têm um grande
caminho a percorrer, como o Brasil (a Lei no 9.433 criou a Política Nacional de
Recursos Hídricos e foi aprovada em 1997).
Contudo, a gestão dos resíduos hídricos é um dos instrumentos que pode
minimizar os atuais conﬂitos existentes entre os multiusuários da água. Para
Carvalho et al (2005), a gestão pode ser eﬁciente nesse sentido, pois entre seus
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principais objetivos estão: manter, amenizar ou contornar os conﬂitos de uso
entre os vários usuários, visando assegurar água em quantidade e qualidade.

Otimizar
Proceder à otimização de;
tornar ótimo. 2. Aceitar ou
reconhecer como ótimo.

Para Setti (1994), a gestão dos recursos hídricos é um processo integrado de
administração e planejamento, onde se busca otimizar o uso dos recursos
hídricos. A gestão dos recursos hídricos, portanto, é um processo de gerenciamento destes, devendo ser guiado por um prévio planejamento. Esse
planejamento deve ser realizado considerando-se a bacia hidrográﬁca como
uma unidade territorial.

No Brasil, uma iniciativa pioneira referente à gestão de recursos hídricos
ocorreu com a criação do Código de Águas – Decreto n° 24643 de 1934,
que visava evitar conﬂitos entre usuários do meio rural e urbano, em franca
expansão, a partir do processo de industrialização que se efetivou de fato na
década de 1970.
Contudo, somente após mais de sessenta anos é que foi efetivamente criada
uma política federal direcionada à implantação de sistemas de gerenciamento
dos recursos hídricos, com o objetivo de proporcionar um suporte legal a uma
eﬁciente gestão do recurso em todo território nacional. A denominada Política
Nacional de Recursos Hídricos foi criada pela Lei n° 9.433, de 08 de janeiro
de 1997, e deverá ser implantada pela Agência Nacional de Águas (ANA),
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O planejamento de bacias hidrográﬁcas visa, portanto, o ordenamento dos
usos da água, buscando garantir um uso diversiﬁcado para o atendimento
aos múltiplos usuários, tanto para ﬁns econômicos quanto para sociais ou de
conservação. Devem-se integrar, principalmente, as diversas ações produzidas
no território, de forma equilibrada, tentando evitar prejuízos de ordem ecossistêmica e otimizando o uso da água. Esse é um processo essencial para a
manutenção da boa qualidade e quantidade dos recursos hídricos, consorciado
com o desenvolvimento do território.
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Para Setti (1994), o planejamento de bacias hidrográﬁcas é o conjunto de
procedimentos organizados que buscam atender às demandas de água, considerando a restrita disponibilidade do recurso. Assim, o planejamento de bacias
hidrográﬁcas assume uma dimensão ambiental, sendo um processo político,
social, econômico e tecnológico baseado na educação e na participação, em
que o homem, como ser coletivo, deve buscar as melhores decisões e alternativas para a conservação da natureza, visando um desenvolvimento sustentável
da sociedade e o aumento da qualidade de vida para seus membros.

a qual foi criada pela Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, que também
regulamentou a Lei n° 9.433/97.
A criação da Lei n° 9.433 representou um grande avanço para a gestão dos
recursos hídricos no país, e, certamente, pode ser muito eﬁcaz quanto à necessária garantia da conservação da água.

Revisão

A aplicação da Lei, porém, é complexa, já que o aparato institucional do país é
insuﬁciente e sobre problemas administrativos. A Política Nacional de Recursos
Hídricos está baseada nos seguintes fundamentos:
• A água é um bem de domínio público.
• É um recurso natural limitado com valor econômico.
• Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais.
• A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas.
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• A bacia hidrográﬁca é a unidade territorial contemplada para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, e para a atuação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
• A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, contando com a
participação do poder público, dos usuários e das comunidades de bacias
hidrográﬁcas.
O objetivo da gestão dos recursos hídricos, sob o ponto de vista da melhoria
da qualidade de vida, é aumentar a disponibilidade e a qualidade da água para
atender as funções essenciais e reduzir a demanda no uso não essencial através
da otimização dos processos de utilização.
Um adequado modelo de gestão dos recursos hídricos deve considerar a bacia
hidrográﬁca como unidade de gestão territorial, pelas suas inter-relações de
dependência entre os fenômenos físicos que nela ocorrem em toda a sua
extensão. A gestão dos recursos hídricos, para ser efetiva, deve ser integrada
e considerar todos os aspectos, físicos, sociais e econômicos. Para que essa
integração tenha o foco adequado baseado na bacia hidrográﬁca.
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Na gestão dos recursos hídricos, a palavra-chave é integração e articulação e
se apoiam nos seguintes princípios básicos:
• abordagem integrada nos diferentes níveis;
• articulação entre as diferentes entidades intervenientes;
• gestão por bacias hidrográﬁcas;
• reconhecimento da água como um bem econômico;
• ênfase na gestão da demanda;
• supervisão e controle do sistema de gestão pelo poder público.

• elaboração de diagnóstico dinâmico;
•

estabelecimento de critérios de controle e utilização;

• elaboração e implantação de planos diretores periódicos;
• estabelecimento de coleta de contribuições dos usuários;
• sistema de informações e monitoramento continuado;
• controle pelo poder público;
• divulgação e educação ambiental.
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• deﬁnição do arcabouço legal e da estrutura institucional;
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Na implantação de um sistema de gestão em recursos hídricos segundo o
modelo sistêmico e participativo deﬁnido anteriormente, são destacadas as
seguintes etapas fundamentais:

3.7 A Política Nacional
de Recursos Hídricos
Para cumprir os objetivos do PNRH, foram deﬁnidos os seguintes instrumentos:
planos de recursos hídricos (planos diretores por bacias, compatibilizados com
os estados e uniﬁcados para o país);
• outorga de direito de uso da água;

Revisão

• cobrança pelo uso da água;
• sistema de informações sobre recursos hídricos;
• compensação a municípios;
• enquadramento dos corpos d’água.
No que se refere a diretrizes, a Lei 9.433 estabelece:
• associação dos aspectos quantitativos e qualitativos da água;
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• adequação das ações às diversidades regionais;
• integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental;
• integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão costeira e estuarina;
• articulação com planejamentos setoriais, regionais, estaduais e nacional;
• articulação com a gestão do solo.
O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH) visa:
• coordenar a gestão integrada das águas;
• arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;
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• implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH);
• planejar, regulamentar e controlar o uso;
• preservar e recuperar os recursos hídricos;
• promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
O SNGRH compõe-se de:
• Conselho Nacional.
• Conselhos Estaduais e do Distrito Federal.
• Comitês de Bacias Hidrográﬁcas.

O fato é que se tornou imprescindível às nações do mundo cuidar e conservar os recursos hídricos, perante a iminente crise de água. A gestão dos
recursos hídricos a partir da utilização de diversos instrumentos, como o
planejamento participativo e a educação ambiental, torna-se, portanto,
uma necessidade urgente.
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Existem ainda outras leis na legislação brasileira que visam à proteção dos
recursos hídricos, como a lei do Código Civil, que possui várias normas relativas
à proteção da qualidade das águas: a resolução CONAMA n° 357/2005, que
regulamenta a classiﬁcação das águas doces, salobras e salinas do território
nacional, estabelecendo os respectivos padrões de qualidade; a Constituição
Brasileira de 1998, que criou vários artigos quanto ao uso e controle dos
recursos hídricos; o Código Penal, que atua responsabilizando criminalmente
os que atentarem contra a boa qualidade das águas.
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• Órgãos dos poderes públicos federais, estaduais e municipais.

3.8 Medidas de proteção
aos recursos hídricos
Vejamos, a seguir, algumas condições necessárias para que a água se torne
acessível a toda população mundial, com condições mínimas de qualidade,
bem como realize seu papel ecológico sobre os ecossistemas.
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• Finalizar a construção de grandes represas. Esse tipo de projeto é cada
vez mais desaconselhado pelos peritos, mas, de todo modo, ainda é promovido como uma panaceia social e econômica por parte dos grandes
bancos internacionais de desenvolvimento.

Panaceia
Pretenso remédio universal para
todos os males físicos e morais.

• Proteger e recuperar as bacias hidrográﬁcas. É muito importante a recuperação das ﬂorestas das bacias hidrográﬁcas, tanto por seu papel de
freio à erosão dos solos, como de controle das enchentes dos rios; além
de acabar com as obras de canalização de leitos dos rios e evitar a construção de assentamentos humanos nas margens naturais de inundação
dos leitos.
• Combater a contaminação das águas, em todos os níveis.
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• Fazer com que a água para consumo esteja em boas condições sanitárias.
Esse é um dos problemas mais graves enfrentados pelos países pobres,
pois requer grandes investimentos em sistemas de saneamento, transporte de água, redes de coleta, sistemas de manutenção etc.
• Reforçar a formação dos comitês e das agências de bacias hidrográﬁcas,
garantindo a participação dos cidadãos (representados por organizações
não governamentais) no processo de gestão dos recursos hídricos.
As razões para as primeiras tentativas de controle do recurso hídrico por meio
da construção de barragens, represas ou reservatórios podem ser de origem
econômica ou de segurança para as populações: controle das enchentes dos
rios, obtenção de energia hidráulica, disponibilidade de água para a irrigação
agrícola etc., mas também signiﬁcam uma expressão ideológica da era industrial e um símbolo do domínio sobre a natureza.

Aula 3 – Uso, proteção e ﬁscalização dos recursos naturais

41

Aprenda mais, descubra como
evitar o desperdício de água na
sua residência. Visite o sítio do
IBAMA: <www.ibama.gov.br/
recursoshidricos/home.htm>
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Comente sobre a exploração dos recursos naturais do seu município.

Resumo
Nesta aula, você conheceu um pouco do controle, planejamento e gestão
dos recursos hídricos, e viu que as represas impedem os sedimentos de serem
transportados pelo rio, evitando que esses cheguem ao continente, afetando-o negativamente. Por ﬁm, pôde observar que o planejamento de bacias
hidrográﬁcas visa o ordenamento dos usos da água, buscando garantir um
uso diversiﬁcado para o atendimento aos múltiplos usuários, tanto para ﬁns
econômicos quanto para sociais ou de conservação.

Atividade de aprendizagem
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2. Quais substâncias podem alterar a qualidade das águas?
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1. Relacione um dos maiores problemas gerados pelas atividades antrópicas.

Aula 4 – Os recursos ﬂorestais

Objetivos

Revisão

Reconhecer as principais práticas de exploração ﬂorestal.
Relacionar argumentos legais que protegem a ﬂora brasileira.

4.1 Recursos ﬂorestais
A ﬂoresta é um ecossistema onde se apresentam e predominam as árvores que
correspondem ao estrato arbóreo, geralmente denso, em seu abrigo cresce um
sub-bosque formado por um estrato arbustivo ou herbáceo (Figura 4.1). Junto
com os elementos vegetais, outros organismos formam parte importante do
ecossistema ﬂorestal: animais, fungos e microrganismos diversos.
A ﬂoresta pode ser dividida em estratos:

VERSÃO DO PROFESSOR

•

o estrato alto ou arbóreo é constituído pelas árvores;

•

o estrato médio é formado pelos arbustos;

•

o estrato baixo é composto por ervas, fetos, musgos, fungos e liquens.

Os dois últimos estratos recebem o nome de sub-bosque.

Figura 4.1: Nesta foto da Floresta Amazônica, podemos observar as partes que
compõem uma ﬂoresta: estrato arbóreo e estrato arbustivo (sub-bosque)
Fonte: Acervo de Rosineide da Silva Dias (2010).
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4.2 Situação mundial das ﬂorestas
A superfície aproximada ocupada por ﬂorestas em todo o planeta é estimada
em 25.000 milhões de hectares (ha), na atualidade. As ﬂorestas mais importantes do mundo, quanto à superfície, são as ﬂorestas setentrionais de coníferas,
que se estendem nos territórios do Canadá e da ex-União Soviética, cobrindo
em torno de 6 bilhões de ha, o que equivale a uma quarta parte de todas as
zonas ﬂorestais do mundo.

Finalmente, na Europa e na América do Norte, as ﬂorestas enfrentam graves
distúrbios provocados pela poluição atmosférica, calcula-se que seja em torno
de 20% da produção total de madeira. Esses distúrbios também são consequência dos efeitos que a chuva ácida está provocando, sobretudo, no centro e
no norte do continente europeu.

4.3 A importância ecológica da ﬂoresta
A ﬂoresta encerra uma grande biodiversidade e garante o necessário equilíbrio
ecológico. Por isso, ela é cada vez mais reconhecida como um espaço de importância fundamental para a manutenção dos valores naturais e para a melhoria
da qualidade de vida das populações. Sua importância da ﬂoresta é enorme,
pois suas raízes ajudam a evitar a erosão do solo. Suas folhas que cobrem o
solo também ajudam a evitar a erosão e ainda permitem que a água das chuvas
possa lentamente entrar no solo e ali permanecer por mais tempo, ao passo
que a ausência de vegetação favorece o processo chamado de lixiviação.
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As ﬂorestas tropicais, em 1990, por sua vez, ocupavam uma superfície de
2.000 milhões de ha; 1.000 milhão de ha, em 1980; ocupando, provavelmente, menos área na atualidade. Essas ﬂorestas estão desaparecendo na
África Ocidental, no Sudeste asiático e na região Caribenha. A taxa anual de
desmatamento varia de acordo com as estimativas, porém calcula-se que possa
estar entre 10 e 15 milhões de ha perdidos anualmente, o equivalente a 1 e
1,5 vezes a superfície de Portugal. As três quartas partes desse desmatamento
selvagem tropical são usadas pela abertura de novas terras ao cultivo, que
perdem rapidamente sua fertilidade para que possa abastecer de alimentos
uma população com graves problemas sociais e econômicos.
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Cerca de 70% das extensões da ﬂoresta boreal e sub-boreal do planeta encontram-se nessas regiões. Essas ﬂorestas poderão sofrer uma séria regressão,
caso se produza um rápido aquecimento do planeta, em decorrência de uma
possível mudança climática global.

As ﬂorestas também têm uma função excelente de regular o clima, pois elas,
pelo sistema da fotossíntese, absorvem o gás carbônico, o qual eliminamos
com a respiração e aquele decorrente de inúmeras atividades humanas, que
foram intensiﬁcadas no período pré-industrial e industrial. Porém, isso não
é certo apenas para as ﬂorestas tropicais. Pensemos que nas ﬂorestas, de
quaisquer tipos, existe uma inﬁnidade de formas de vida maravilhosamente
adaptadas à vida ﬂorestal, sendo que se essas ﬂorestas desaparecem, também
desaparecerão esses organismos.
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Um exemplo claro é o do urogallo (Tetrao urogallus), ave emblemática das
ﬂorestas caducifólias da Cordilheira Cantábrica, assim como do domínio das
coníferas (pinhais de pinus silvestre e negro, de abetos e de faial-aberto) dos
Pirineus. A ﬂoresta não apenas protege o solo, mas o incrementa. Efetivamente, os ecossistemas ﬂorestais potencializam e aumentam as camadas do solo,
já que no primeiro estrato edáﬁco forma-se uma importante quantidade de
húmus, fruto da serrapilheira e da acumulação de materiais caídos das árvores
e restos de vegetação.
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Esse estrato, rico em matéria orgânica, é fundamental para os organismos
do solo, para a reciclagem de nutrientes e para a própria vida das plantas
da ﬂoresta. Além disso, esses substratos retêm muita água e a libera pouco
a pouco, o que faz com que a ﬂoresta regularize o escoamento superﬁcial
derivado de fortes chuvas, controlando possíveis inundações. Esse papel é
muito evidente nas ﬂorestas e na vegetação ribeirinha da Amazônia, atuando
como verdadeiras esponjas na época das enchentes dos rios. Por outro lado,
as raízes das árvores e os restos de plantas de ﬂoresta retêm a terra, evitando
a erosão do solo.
Outra importante função das ﬂorestas é a puriﬁcação do ar poluído. O processo de fotossíntese faz com que as plantas da ﬂoresta absorvam dióxido de
carbono da atmosfera, ao mesmo tempo em que liberam oxigênio. As plantas
também cumprem um papel importante na ﬁxação da poeira, que ocorre
na enorme superfície foliar das ﬂorestas, posteriormente, as folhas se livram
dessa poeira através da água da chuva. Finalmente, outro interessante aspecto
das ﬂorestas, como protetoras do meio atmosférico, é a grande capacidade
que possuem de amortecer os ruídos, ou seja, de reduzir a poluição sonora.
Também é importante, ao menos em escala humana, a função da ﬂoresta
como lugar de descontração e recreio das pessoas, assim como ponto ideal
para realização de campanhas de educação ambiental. Ambas as funções,
especialmente a primeira, requerem a plena conscientização das pessoas sobre
a fragilidade desses ecossistemas, bem como um plano de ordenamento do
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território ﬂorestal e controle das explorações ﬂorestais que permitam conjugar
a exploração com a função social das ﬂorestas.

4.4 O valor econômico da ﬂoresta

Fonte: <http://www.olhonofoco.com/revista-exame-destaca-projeto-ambiental-de-aracatuba>. Acesso em: 20 fev. 2010.

Na ﬂoresta Amazônica, o que existe é um descontrole sobre o uso da ﬂoresta.
A ação madeireira tem sido a principal causa do desmatamento na Amazônia,
e a maior parte de madeira extraída vem de exploração não planejada, ou seja,
sem o plano de manejo ﬂoresta (Figura 4.3).
Em termos de madeira, as ﬂorestas tropicais do Amazonas representam um potencial enorme para o suprimento de matéria-prima para quaisquer indústrias
ﬂorestais. Porém, apesar de tal potencial, a contribuição para o desenvolvimento da região tem sido baixa. O adequado aproveitamento desse potencial pode
representar o atendimento da demanda dos países consumidores e riqueza
para os países produtores. Além disso, a Amazônia entraria como uma janela
de oportunidades e a madeira seria apenas uma delas (HIGUCHI, 2006).
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Figura 4.2: Madeira para ser transformada em energia
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As ﬂorestas são fontes de grande quantidade e variedade de produtos de
grande valor econômico. O produto mais conhecido e que mais dinheiro move
é a madeira. Calcula-se que as ﬂorestas mundiais produzam aproximadamente
2 bilhões de toneladas de madeira anuais e, dessas, aproximadamente, a metade é utilizada imediatamente como combustível in situ, enquanto o resto é
comercializado (Figura 4.2).
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Figura 4.3: Exploração de madeira numa área da Amazônia
Fonte: <www.kaxi.com.br/noticias.php?id=247>. Acesso em: 24 fev. 2010.

Do ponto de vista comercial, as madeiras dividem-se em dois grandes grupos:
• a madeira macia, produzida por gimnospermas, ou seja, coníferas (pínus,
abetos, cedros etc.);
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• a madeira dura, que se obtém de angiospermas ou árvores de folha grande (ou seja, carvalhos, faias, a maioria das árvores tropicais etc.).
Do ponto de vista geral, a maior parte das espécies de coníferas (madeira
macia) são árvores mais uniformes, com crescimento mais rápido e de diâmetro
menor que as árvores de folhas grandes; além disso, nas ﬂorestas de coníferas
(as maiores do mundo), costumam dominar uma ou muito poucas espécies
diferentes, pois são muito homogêneas, característica que facilita sua exploração. Por essa razão, a madeira de coníferas é mais barata que a das árvores
de madeira dura.
As árvores de madeira dura, especialmente abundantes nos trópicos, apresentam madeira mais densa, duradoura e com menos nós que as madeiras
brandas de coníferas. Além disso, são mais heterogêneas, compostas por uma
variedade muito maior de espécies e, portanto, de madeiras que se tornam
mais difíceis de explorar: em apenas 1 km² de ﬂoresta tropical, podemos encontrar até 80 espécies diferentes de árvores, das quais, em média, 25 têm
importância comercial.
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Algumas espécies de madeira dura são muito apreciadas, como o mogno ou
a teca, que são utilizados no setor de marcenaria ﬁna. Os painéis de madeira
reconstituídos são usados em vários segmentos da construção civil. Também
existem árvores de folhas grandes de climas temperados cuja madeira é muito
apreciada por sua qualidade.

Fonte: <www2.brazcubas.br/internet/images/cursos/celulose.jpg>. Acesso em: 24 fev. 2010.

O carvão de lenha também é obtido da madeira, uma vez que tenha sido carbonizada ou incompletamente queimada em fornos especiais (Figura 4.5) com
pouco oxigênio, o que aumenta sua concentração em carbono e, portanto,
seu valor energético.
Essa técnica constitui, provavelmente, a base da indústria química madeireira
mais antiga: as técnicas para preparo e uso eram conhecidas há uns 6.000 anos.
Atualmente, estima-se que mais da metade da colheita de madeira mundial é
empregada como combustível, especialmente nos países em desenvolvimento.

e-Tec Brasil

48

Recursos naturais: uso, proteção e ﬁscalização

Revisão

Figura 4.4: Rolo de papel feito de celulose
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Além do uso direto, a madeira e as polpas vegetais, após diferentes tratamentos mecânicos e químicos, convertem-se em papel (Figura 4.4), provavelmente
um dos produtos mais importantes da exploração ﬂorestal.
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Figura 4.5: Forno de carvão
Fonte: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/ecologia-e-meio-ambiente/carvao-vegetal-ecologicamente-correto> Acesso
em: 20 fev. 2010.

Vejamos a seguir as características de outros produtos que podem ser extraídos
da madeira.
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• Celulose: molécula orgânica usada para fabricação de importantes produtos de uso industrial, como ﬁbras artiﬁciais (acetato de celulose, éteres
de celulose e nitro celulose), películas e plásticos (como o celuloide, usado na indústria cinematográﬁca).
• Breu e resina crua ou piche: produtos conhecidos como navais, usados
para calafetar cascos e cobertas, e para selar as cargas e forros das embarcações de madeira. Atualmente, é o que se extrai a fração volátil da
resina para fábricas de papel e para a indústria química.
• Óleos vegetais, gomas e resinas: usadas na preparação de alimentos, sabonetes e perfumes, embora na atualidade tenham se convertido em
produtos imprescindíveis para muitas indústrias modernas. Os óleos vegetais procedem das folhas ou das sementes de certas árvores, das quais
são extraídos por compressão: o “óleo de palma”, por exemplo, que se
obtém da planta óleo e cola mais importante do mundo: a palmeira oleaginosa (olea europaea). Como exemplo de óleo-resina, temos o olíbano
e a mirra, obtidos do corte de árvores (o olíbano da Boswellia carteri e a
mirra da Comniphora molmol) na Arábia e nordeste da África, cujo valor,
há 2.000 anos, era comparável ao do ouro.
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• Goma arábica: é, de fato, um produto patológico vertido por árvores
doentes da espécie Acácia Senegal.
• Cortiça: material impermeável, leve, imputrescível e pouco denso que se
obtém da casca dos sobreiros (Quercus súber) mediterrâneos. Por suas
características, é usada, basicamente, na indústria de rolhas, embora uma
boa parte seja destinada também para formar aglomerados de cortiça
para a fabricação de tábuas isolantes térmicas ou acústicas. Destaca-se
que as primeiras árvores em que se aplicaram técnicas de gestão ﬂorestal
na Espanha foram os sobreiros, em 1760.
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• Borracha: para fazer a extração do látex da seringueira, o proﬁssional
sangra a árvore, fazendo talhos, e coloca sobre a sangria uma cuia ou
bacia para aparar o líquido. Depois o látex é defumado, para ser endurecido e transformado em bolas, chamadas pélas, que chegam a pesar
até 40 quilos. Atualmente, já existem muitas técnicas de produção da
borracha industrialmente, que eliminam as impurezas da matéria-prima,
tendo como produto ﬁnal uma borracha resistente e imperecível. Na realidade, apenas uma árvore é explorada como produtora de látex, a Hevea
brasiliensis, (Figura 4.6) originária da bacia do Amazonas, porém com
presença majoritária no sudeste asiático.
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• Bambu: é um nome genérico que engloba um grupo de gramíneas (planta herbáceas) que podem alcançar grande tamanho (até 20 m de altura)
e formar grandes ﬂorestas em regiões tropicais e subtropicais, trata-se
de um material extraordinário – é leve, oco, ﬂexível e robusto, podendo
aplicar-se a múltiplos usos, como para construção de móveis, material de
construção de moradias ou de embarcações, matéria-prima de cestos ou
instrumento musicais etc.
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Figura 4.6: Extração do látex da Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae)
Fonte: Acervo de Maria Isabel de Araújo (2010).
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• Fibras naturais: são extraídas da casca de determinadas árvores. Do baobá (Adansonia digitata) africano ou amoreira japonesa (Broussonetia papyrifer), podemos extrair ﬁbras, consumidas em nível local para a fabricação de corda e outros utilitários. As ﬁbras extraídas dos pecíolos foliáceos
das palmeiras também são utilizadas na fabricação de pincéis e escovas.
Outro exemplo é de uma planta muito conhecida – o coqueiro (Cocos
nucifera), que proporciona ﬁbras através da cobertura de sua semente, o
coco, para fabricação de tapetes, por exemplo.
• Corantes: extraídos de diversas plantas para a produção de tinturas. Os
taninos são moléculas químicas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, que estão nas folhas, frutos, madeira e raízes de inúmeras plantas,
muito usadas na indústria de curtume, embora, atualmente, estejam sendo substituídos por produtos sintéticos.
• Substâncias químicas e produtos de utilidade médica: os recursos ﬂorestais sempre foram fonte de produtos de utilidade médica. Atualmente,
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a indústria farmacêutica mundial está pesquisando os produtos das ﬂorestas tropicais, buscando novos fármacos para combater as doenças da
humanidade.
• Alimentos: a ﬂoresta constitui uma importante fonte de alimentos, a
exemplo disso, temos o coco, a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) e
o caju (Anacardium occidentale), todos ricos em óleos e proteínas.

4.5 A exploração ﬂorestal: a silvicultura

Dessa maneira, é necessário controlar, entre outras coisas, as pragas da ﬂoresta
e a vegetação não desejada que competem por água, sol e luz com as árvores
jovens. Isso deve ser combatido por meio de pesticidas e germicidas, químicos
ou biológicos, elementos que podem ser muito necessários. Um pequeno
exemplo: entre insetos, roedores e doenças das árvores, a cada ano é destruído,
aproximadamente, 40% do volume total de madeira extraída das ﬂorestas da
América do Norte.
Uma gestão adequada dos recursos ﬂorestais, nesse caso dedicados à exploração madeireira, aumenta a qualidade e o volume das árvores recolhidas. Nas
ﬂorestas não gerenciadas do noroeste dos Estados Unidos podem ser encontradas de 50.000 a 100.000 plântulas ou árvores jovens por hectare de terreno.
Em algumas ﬂorestas derrubadas são contabilizados até 600.000 plântulas/ha.
O problema é que essas mudas, por sua grande abundância, acabam crescendo
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Muito tempo atrás acontecia com as ﬂorestas o mesmo que ocorria com os
mares ou pradarias: pareciam imensas extensões de recursos inesgotáveis por
explorar. Hoje, sabemos que a realidade é muito diferente. Atualmente, a
demanda de polpa para papel e madeira maciça, em nível mundial, cresce
a tal velocidade que é imprescindível conseguir fazer com que as ﬂorestas
cresçam no mesmo ritmo que crescem as necessidades humanas. Por isso,
especialmente nos países madeireiros, a gestão das ﬂorestas é realizada de
forma absolutamente controlada, desde as operações de preparação e plantio
de mudas ou sementes sobre o terreno até a extração ﬁnal.
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A silvicultura é a ciência que estuda a gestão e conservação das ﬂoretas com a
ﬁnalidade de atingir adequadamente o objetivo que se pretende alcançar. Para
isso, existem técnicas muitos diferentes, segundo os benefícios que se pretende
obter: pode-se gerir um pinheiral para a extração de madeira, um sobreiral
para a extração da cortiça, ou uma ﬂoresta em uma área natural protegida.

Revisão

atroﬁadas e desnutridas, sendo mais suscetíveis a doenças. Em troca, uma
ﬂoresta gerenciada da mesma área geográﬁca possui um número de plântulas/
ha entre 1.700 e 3.500. Com essa densidade, seu crescimento é muito melhor,
já que diminui a competição entre as plantas pela luz e pelos nutrientes do
sol, enquanto otimiza-se o aproveitamento do terreno, conseguindo a máxima
colheita possível. Dessa forma, nos países nórdicos, consegue-se cortar as coníferas com 35 anos, o que antes ocorria quando as árvores tinham entre 60 e
100 anos; no sul dos Estados Unidos, essas mesmas árvores são cortadas por
volta dos 20 anos. Nesses casos, costuma-se replantar, aproximadamente, 15%
da zona devastada, pois a maioria dessas ﬂorestas regenera-se naturalmente.

4.6 Alguns conceitos básicos
a) Aproveitamento: É a extração de produtos da ﬂoresta. No caso da madeira, podem ser utilizados distintos critérios no aproveitamento da ﬂoresta,
vejamos.
• Critérios físicos: Nesses casos, procura-se fazer com que a árvore permaneça na ﬂoresta o máximo tempo possível. Para isso, realizam-se limpezas
do sub-bosque e corte das árvores malformadas, doentes ou maduras.
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• Critérios econômicos: Procura-se conseguir o máximo rendimento da
ﬂoresta. É a pior maneira de explorar a ﬂoresta, já que, ao seguir esses
critérios, frequentemente, realizam-se critérios abusivos e destruidores,
típicos de uma má gestão.
• Critérios produtivos: Aqui se pretende orientar a ﬂoresta para a produção e
obtenção de árvores de tamanho determinado, com ﬁns mais especíﬁcos.
b) Turno: É o espaço de tempo que transcorre desde que a árvore nasce até
que tenha o diâmetro que interessa no momento em que se costuma
fazer o corte, o qual pode varia de 6 a 400 anos.
• Faixa etária: São grupos de árvores da ﬂoresta, classiﬁcados por diâmetros, também chamados de classes diamétricas. Representam a estrutura
demográﬁca da população de árvores.
• Estrutura da ﬂoresta: é a forma que a ﬂoresta tem com relação à idade
das árvores. Pode ser:
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– regular, quando toda a massa ﬂorestal é composta por árvores da
mesma faixa etária;
– irregular, quando existem árvores de diferentes faixas etárias.
c) Regeneração da ﬂoresta: O tipo de regeneração que se produz será traduzido em tipos de ﬂorestas diferentes:
• Floresta alta: Quando todos os pés (árvores jovens) procedem de sementes. É o caso da maioria das ﬂorestas de coníferas.
• Floresta baixa: A maioria dos pés vem de brotos de cepa ou raiz. Pode
tratar-se de rebroto de cepas de árvores previamente cortadas.

• Limpeza: Consiste na extração dos galhos baixos, e no solo, cortar os brotos inúteis ou defeituosos de uma cepa, assim como matos e arbustos.
• Corte de todas as árvores: Cortam-se todas as árvores da ﬂoresta ou só
de um setor localizado. Como norma geral, costuma-se ir cortando a
ﬂoresta por setores em períodos de anos regulares e sucessivos.
• Clareira: Consiste em cortar algumas árvores da ﬂoresta, segundo critérios prévios ﬁxados. Normalmente, pretende-se assegurar a manutenção
da densidade adequada para cada tipo de ﬂoresta, de forma que se possa produzir uma renovação natural e contínua das espécies aproveitadas.

4.7 Técnicas de exploração ﬂorestal
A deﬁnição técnica de manejo ﬂorestal corresponde à “administração da ﬂoresta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os
mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo” (Decreto nº
1182/1994).
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d) Métodos de tratamento: Praticamente a única forma que o homem possui de tratar a ﬂoresta é pelo corte. Existem diferentes métodos, de acordo com o tipo de ﬂoresta de que se trate, vejamos.
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• Floresta média ou mista: É constituída pela combinação das duas formas
anteriores, com um estrato superior procedente de sementes e um estrato inferior constituído por brotos de cepa ou raiz.

4.8 Plano de ordenamento da ﬂoresta
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Previamente ao aproveitamento de uma ﬂoresta, é preciso deﬁnir um plano
de ordenamento. Esse plano deve regular e estabelecer o tipo de aproveitamento que se pode realizar em uma ﬂoresta especíﬁca em cada momento. É
necessária, para isso, a realização de um estudo técnico que analise os fatores
da vida na ﬂoresta, com a ﬁnalidade de obter um equilíbrio entre o máximo
benéﬁco possível e a manutenção da estrutura e qualidade da ﬂoresta. Se a
superfície ﬂorestal não se encontra em boas condições, deve-se realizar um
estudo do tratamento e do melhor aproveitamento possível para aperfeiçoar
a estrutura da massa ﬂorestal.

4.9 Planejamento de um aproveitamento
Uma vez que conta com um plano de ordenamento para a ﬂoresta, realiza-se
o delineamento do seu aproveitamento. Entre outras coisas, deve-se procurar
que o corte coincida com o período de parada vegetativa das árvores. Um
plano de manejo básico deve constar, cronologicamente, das fases descritas.
• Marcação das árvores que se quer extrair da ﬂoresta.
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• Construção de uma rede de vias de acesso ou reconstrução e melhora
das existentes.
• Realização do corte, com os critérios adequados de máximo aproveitamento da madeira e mínima ação destruidora sobre a ﬂoresta.
• Arrasto e classiﬁcação dos troncos na ﬂoresta, assim como seu transporte.
• Retirada da ramagem da ﬂoresta, operação que, frequentemente, omite-se devido a seu elevado custo econômico.
• Reﬂorestamento artiﬁcial, nos casos em que há espaços abertos e pouca
possibilidade de serem reﬂorestados naturalmente.

4.10 Reﬂorestamento
O reﬂorestamento é a reimplantação de árvores em um local, as quais, ao
longo de seu desenvolvimento, manterão ou voltarão a formar uma ﬂoresta.
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É diferente do ﬂorestamento, que é a introdução de árvores em uma área desmatada durante séculos. Esse reﬂorestamento pode ser de dois tipos, vejamos.
• Naturais: quando as árvores rebrotam ou nascem de forma natural, sem
intervenção humana. Isso pode não ser possível se houver ocorrido uma
excessiva exploração prévia da ﬂoresta.
• Artiﬁciais: quando o homem introduz árvores em um terreno. É o caso,
entre outros, das plantações de árvores exóticas, como o eucalipto (Eucalyptus sp), de origem australiana, e o insigne pinus americano (Pinus
radiata), ambos introduzidos na Espanha, no começo do século XX.

4.11 Reposição ﬂorestal
Entende-se reposição ﬂorestal como o conjunto de ações desenvolvidas que
visam estabelecer a continuidade do abastecimento de matéria-prima ﬂorestal aos diversos segmentos consumidores, por meio da obrigatoriedade
da recomposição do volume explorado, mediante o plantio com espécies
ﬂorestais adequadas.
No Brasil, a Lei no 4.771/65 diz que é obrigada a fazer a reposição ﬂorestal, na
forma de plantio, a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou
consuma matéria-prima ﬂorestal.
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Os motivos, assim como os objetivos, das políticas de reﬂorestamento podem
ser vários: manutenção de zonas ﬂorestais e criação de novas ﬂorestas para
abastecer a crescente demanda de madeira para usos diversos; a existência de
grande quantidade de superfície desmatada, devido ao abandono de cultivos
e pastos antigos, incêndios ﬂorestais, explorações mal gerenciadas etc.; e também pelo importante papel ecológico que as ﬂorestas cumprem – proteção do
relevo, diminuição dos desmoronamentos de montanhas, proteção das casas
e manutenção das ﬂorestas nos espaços naturais protegidos.
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A elevada produção de madeira dessas árvores, assim como sua facilidade para
rebrotar após um incêndio, e a grande variedade de eucaliptos existente (existe
cerca de 600 espécies incluídas no gênero Eucalyptus), que podem adaptar-se a
condições muito diferentes, têm feito das árvores australianas uma das espécies
dominadoras das superfícies ﬂorestais espanholas dedicadas a proporcionar
madeira para polpa de papel.

4.12 Plano de manejo ﬂorestal sustentável
O plano de manejo ﬂorestal sustentável deﬁne-se como a administração da
ﬂoresta para obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os
mecanismos de sustentação do ecossistema. Essa deﬁnição deixa claro que
para ser sustentável, o manejo ﬂorestal deve ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo.
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A exploração ﬂorestal, ou seja, a produção de madeira e de produtos não madeiráveis (resinas, raízes, cascas, cipós etc.) tem como fonte de matéria-prima
somente as ﬂorestas exploradas sob regime sustentável, através de Planos de
Manejo Florestal Sustentável ou por meio de desmatamentos autorizados.

4.13 Conservação e manejo
sustentável da ﬂora nativa do Brasil
O Programa Flora foi implantado no IBAMA e tem como objetivo promover
a conservação de espécies nativas e garantir o seu uso racional. Dentro desse programa, o IBAMA tem iniciado trabalhos com as seguintes espécies ou
grupos, vejamos.
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a) Xaxim ou samambaiaçu-imperial (Dicksonia sellowianna) – destaca-se
pelo seu valor comercial relacionado com a sua utilização pela indústria
para a fabricação de vasos, placas e palitos de suportes para o cultivo
de plantas ornamentais. O extrativismo irracional e o desconhecimento
sobre a sua biologia têm diﬁcultado a elaboração de um plano de manejo
sustentável.
b) Plantas de potencial econômico do cerrado – incluem, principalmente, as
ﬂores do cerrado que é alvo de extrativismo e comercialização descontrolados.
c) Plantas ornamentais – incluem as espécies pertencentes, principalmente,
às famílias que são alvo de comercialização, tais como Orqidaceae, Bromeliaceae e Cactaceae.
d) Plantas medicinais – criação de um grupo de trabalho constituído por
funcionários do IBAMA, sendo convidados pesquisadores da área, com
a ﬁnalidade de estabelecer instrumentos mais eﬁcientes no controle da
exploração, transporte, comercialização e exportação de plantas nativas
medicinais ou suas partes, que possibilitem o acompanhamento desde a
origem até o destino ﬁnal.
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4.14 Incêndios ﬂorestais
Os incêndios ﬂorestais são um dos problemas típicos de temporadas no verão.
A opinião pública em geral está muito conscientizada diante dos graves danos
que esses eventos ocasionam em todo nível.
Além disso, uma zona queimada necessita de 20 a 50 anos para recuperar-se
e, consequentemente, formar massa ﬂorestal de maturação semelhante a que
foi incendiada.
Diante dessa situação, vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de
fenômeno, cujo seu desencadeamento o homem tem boa parte de culpa,
tanto direta como indiretamente.

4.15 Fogo ﬂorestal

• O risco de incêndio é diferente em cada época do ano ou clima imperante no momento (se houver chuva recente, seca etc.).
• A inﬂamação sempre se produz por contato.
Os fogos ﬂorestais são, até certo ponto, fenômenos naturais. Os ricos ou as
erupções vulcânicas podem proporcionar energia necessária para desencadear
o fogo. Porém, tem sido o homem que, na verdade, os tem potencializado,
atuando de fato em duas frentes.
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• É difícil queimar uma ﬂoresta. O fogo é um fenômeno de combustão
rápida que é produzido pela oxidação energética da matéria vegetal, liberando, ao mesmo tempo, energia em forma de luz e calor. Porém, para
que essa combustão se inicie, é necessário um suprimento de energia,
pois na ﬂoresta não acontece combustão espontânea. Tal suprimento
pode ser produzido por raios, por exemplo, ou pelo homem. Sem esse
suprimento extra de energia não se origina nenhum incêndio ﬂorestal.
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O fogo possui uma série de características próprias que se deve levar em conta
na hora em que nos deparamos com esse fenômeno.

4.16 Espécies vegetais brasileiras
ameaçadas de extinção
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A Portaria n° 37-N, de 3 de abril de 1992, relaciona a lista oﬁcial de espécies
da ﬂora brasileira ameaçada de extinção. O IBAMA tem a competência de
preparar e atualizar a lista de espécies da ﬂora brasileira ameaçada de extinção,
propor e executar medidas e programas especiais necessários a sua conservação. Atualmente, 107 espécies de plantas são reconhecidas oﬁcialmente
como ameaçadas de extinção. O IBAMA pretende atualizar a lista oﬁcial por
meio de consulta a especialista e sociedade cientíﬁca e através da utilização
das informações disponíveis nas listas elaboradas pelos estados.

4.17 Legislação brasileira
A sobrevivência humana sempre esteve muito ligada à utilização dos recursos
naturais existentes no planeta. E com o passar da evolução humana, a interação homem x meio ambiente gerou conﬂitos de interesse que resultaram em
relações jurídicas ambientais. Essas relações tinham como objetivo proteger os
recursos naturais de grande interesse para as civilizações antigas.
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O que aconteceu nessas civilizações não se difere muito com o que ocorreu com
o Brasil, há 500 anos, e muito menos com o que acontece atualmente. Toda
essa proibição existiu e existe devido aos grandes interesses econômicos que
circulam em volta dos recursos naturais. Os portugueses, quando chegaram ao
Brasil, tinham como objetivo principal a exploração das riquezas naturais, em
especial a madeira, muito utilizada para a construção de navios que serviriam
para a expansão marítima. Uma das primeiras medidas de proteção para com
os recursos ﬂorestais foi a criação das capitanias hereditárias, devido ao fato de
ocorrer constantes ataques dos franceses, interessados na madeira, garantindo
a proteção do território e combatendo o contrabando da madeira. Essas, como
muitas outras atividades ilegais, direcionaram as primeiras leis protetoras das
ﬂorestas no Brasil. Em 1605, foi editada a primeira lei de proteção diretamente
relacionada às ﬂorestas, o Regimento do Pau-Brasil, que exigia autorização do
rei para o corte da árvore.
O período colonial ainda apresentou diversas leis, de caráter econômico, para
a proteção da madeira, chegando ao ﬁm com uma legislação ﬂorestal avançada. Lembrando que mesmo não se falando em conservação das ﬂorestas, na
época, a legislação não deixou de apresentar características conservacionistas.
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Com a chegada da Família Real, em 1808, chegou também o progresso,
acarretando na expansão da agricultura, causadora das grandes devastações
ﬂorestais. A partir do período imperial, o país tem como objetivo o desenvolvimento e sua aﬁrmação como Estado. Um dos poucos benefícios ambientais
gerados no período imperial foi o reﬂorestamento da Floresta da Tijuca, em
1862, no Rio de Janeiro, devido tamanho esgotamento da terra. Essa ﬂoresta
tornou-se um dos símbolos da ecologia e do desenvolvimento do Império com
a questão ambiental.

Em um primeiro momento, a legislação ﬂorestal só existia para proteger interesses econômicos e, no instante seguinte, ela passa a incorporar aspectos
ecológicos. Na década de 1930, surge o primeiro Código Florestal Brasileiro,
altamente conservacionista, regulador da exploração ﬂorestal, estabelecendo
limites à propriedade privada. Após esse código, a legislação ﬂorestal passou
a abranger vários outros recursos ﬂorestais (MAGALHÃES, 2001).
Devido ao crescimento acelerado do país, a partir da década de 1960, que
gerou consequências desastrosas ao meio ambiente, um novo código ﬂorestal
foi criado em 1965. Ele ainda foi muito modiﬁcado ao longo dos tempos,
adequando-se à realidade atual do país. Foi na década de 1970 que nasceram
os movimentos ambientalistas, que passaram a inﬂuenciar as políticas públicas
na área ambiental.
Em 1973, através do Decreto nº 73.030, surge a Secretaria Especial do Meio
Ambiente (SEMA), que foi o primeiro órgão público criado para a gestão dos
recursos ambientais. Na década de 1980, começou a crescer a preocupação
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Ninguém ousava exigir o cumprimento, o que, em certos aspectos, ainda guarda semelhanças com os dias atuais. Já no período considerado como República
Velha, foi criada a primeira reserva ﬂorestal do Brasil, através do Decreto nº
8.843, em 1911, no Acre. Alguns autores aﬁrmam que foi a partir da criação
dessa reserva que se começou a desenvolver a consciência conservacionista no
país (MAGALHÃES, 2001). No entanto, essa imensa reserva ﬂorestal, infelizmente, não foi implantada, ﬁcando somente no papel. É no ﬁm da República
Velha, década de 1920, que se percebeu a transição de pensamento.
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Em 1875, começa a fase de abandono da proteção ﬂorestal, prolongando-se
pelo período republicano. Portanto, o período imperial caracterizou-se por uma
política de cunho liberal, voltada para atender os interesses dos fazendeiros,
colidindo de frente com as restrições ao desmatamento.

com as questões ambientais, devido à Constituição de 1988, que trouxe em
um de seus capítulos o tema meio ambiente, relatando que a qualidade do
meio ambiente se transforma em um patrimônio, assegurando o bem-estar
do homem.

Revisão

Em 1989, a lei nº 7.735 criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). A esse órgão coube formular, coordenar e executar
a política nacional do meio ambiente. A temática ambiental e ﬂorestal, no início
da década de 1990, atingiu o ápice de divulgação, gerando extraordinária
conscientização pela população brasileira. E assim, durante a década de 1990
e, no início do século 21, as leis de cunho ﬂorestal foram surgindo cada vez
mais, distinguindo com muita propriedade a responsabilidade de preservação
e restauração do meio ambiente, fechando-se um ciclo de utilização irracional
dos recursos ﬂorestais.
De acordo com a Portaria no 122-P de 19/03/1985, a coleta, transporte, comercialização e industrialização de plantas ornamentais, medicinais, aromáticas
e tóxicas, oriundas de ﬂoresta nativa, dependem de autorização do IBAMA.
As espécies mais comumente comercializadas são aquelas pertencentes principalmente às famílias Orquidáceas, Bromelianceae, Cactaceae, Euforbiaceae,
Dicksoniaceae e Araceae.
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As leis que regulam o uso, proteção e ﬁscalização dos recursos ﬂorestais são:
• Lei das Florestas – 4.771 de 15/09/1965, que determina a proteção de
ﬂorestas nativas e deﬁne como área de preservação permanente (onde a
conservação da vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 a 500 metros
nas margens dos rios, de lagos e de reservatório, além de topos de morro, encostas com declividade superior a 45 graus e locais acima de 1.800
metros de altitude. Também exige que propriedades rurais da região Sudeste do país preserve 20% da cobertura arbórea, devendo tal reserva
ser averbada em cartório de registro de imóveis.
• Lei Federal no 6938/81, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente Lei
Federal n° 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.
• Lei Federal n° 11.284/06 que dispõe sobre a gestão de ﬂorestas públicas
para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB); cria o Fundo Nacional de
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Desenvolvimento Florestal (FNDF); altera as Leis no 10.683, de 28 de maio
de 2003; 5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998; 4.771, de 15 de setembro de 1965; 6.938, de 31 de agosto de
1981, e a 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências.
É importante saber que:
• Lei Federal n° 11.132/05 – Acrescenta artigo à Lei no 9.985, de 18 de
julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

• Lei Federal no 8.171/91 – Dispõe sobre a política agrícola (Art. 99 revogado pela MP 1.736/98).
• Lei Federal n° 7.804/89 – Altera a Lei n° 6.938 (¹), de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns
e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei n° 7.735 (²), de 22 de fevereiro de 1989, a Lei n° 6.803 (³), de 2 de julho de 1980, a Lei n° 6.902
(4), de 21 de abril de 1981, e dá outras providências.
• Lei Federal no 7.803/89 – Altera a redação da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e revoga as Leis no 6.535, de 15 de julho de 1978 e
7.511 de 7 de julho de 1986.
• Lei Federal n° 6.938/81 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
• Lei Federal n° 6.902/81 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
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• Lei Federal n° 9.605/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei de
Crimes Ambientais).

VERSÃO DO PROFESSOR

• Lei Federal n° 9.985/00 – Regulamenta o art. 225, § I, incisos I, II, III e
VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e da outras providências.

• Lei Federal n° 4.778/65 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de serem ouvidas as autoridades ﬂorestais na aprovação de plantas e planos de loteamento para venda de terrenos em prestações.

4.18 Aplicação de aprendizagem
• As ﬂorestas são ecossistemas complexos denominados por vegetais de
grande porte, as árvores.

Revisão

• A importância das ﬂorestas é imensa, tanto do ponto de vista ecológico
e de expansão (conservação da biodiversidade, proteção do solo, importância paisagística etc.), como econômico (é fonte de inumeráveis recursos: alimentos, madeira, tecidos, medicinais, produtos químicos etc.).
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• A situação mundial das ﬂorestas é variável. Enquanto as grandes ﬂorestas setentrionais são mantidas, as tropicais estão sendo reduzidas a uma
velocidade alarmante. Com a exploração ﬂorestal pretende-se obter um
equilíbrio entre o máximo benefício possível, dependendo do objetivo que
se tenha proposto (madeira, casca, conservação etc.) e a qualidade da
ﬂoresta. Igual ao que acontece com as introduções de espécies animais,
deve-se ter presente muitos fatores na hora de realizar reﬂorestamento,
especialmente tratando-se de árvores exóticas, o plano de manejo ﬂorestal sustentável deﬁne-se como a administração da ﬂoresta para obtenção
de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema. No Brasil, 107 espécies de plantas são reconhecidas oﬁcialmente como ameaçadas de extinção.
• O incêndio ﬂorestal, fenômenos naturais, tem aumentado de forma espetacular graças à atuação do homem. Isso se deve à contínua degradação da vegetação, ao reﬂorestamento de espécies piróﬁtas, e ao pouco
cuidado que se tem quando visita-se uma ﬂoresta, além da não desprezível quantidade de incêndios provocados.
• O Programa Flora, do IBAMA, tem como objetivo promover a conservação de espécies nativas e garantir o seu uso racional.
• A legislação brasileira decorreu de conﬂitos de interesses econômicos.
• O primeiro órgão público gestor dos recursos ambientais, através do Decreto nº. 73.030, de 1973, foi a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA).
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Faça uma breve dissertação sobre os recursos hídricos do Amazonas.

Resumo
Nesta aula, você aprendeu sobre as principais práticas de exploração ﬂorestal.
Aprendeu também uma série de técnicas para efetuar o reﬂorestamento de
uma área, o meio físico onde serão realizadas, as características do clima e do
solo, assim como a vegetação natural existente e a prática de reﬂorestamento.
Por ﬁm, viu que hoje o manejo sustentável das ﬂorestas tropicais, visando
à valorização de seus recursos, conservando-se sua integridade ecológica, é
percebido como uma ferramenta de maior importância, capaz de contribuir
com a preservação de amplos maciços ﬂorestais.

Atividade de aprendizagem

3. Em 1989, a Lei nº. 7.735 criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (IBAMA). O que coube a esse órgão?
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2. Qual a ﬁnalidade da Silvicultura?
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1. Quais são (em ordem) os três estratos que compõem uma ﬂoresta?
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