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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) a Rede e-Tec Brasil!

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, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional 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 Secre-

taria de Educação Profi ssional 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-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional 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 profi ssional qualifi cada 

– 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 profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

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 defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

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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e-Tec Brasil9

Palavra das professoras autoras

Prezados(as) alunos(as),

Bem-vindos(as) ao nosso Curso!

É uma satisfação compartilhar com você esta caminhada de formação no 

Sistema Rede e-Tec Brasil, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Tocantins – Campus Palmas.

Estamos iniciando, neste módulo, um estudo sobre Recursos Hídricos, disciplina 

que aborda tópicos cada vez mais importantes na atual conjuntura em que o 

planeta se encontra. Dessa forma, estaremos elencando reflexões para além 

do plano teórico que envolve essa temática. Nesse caso, as abordagens que 

aqui construiremos buscam acima de tudo fazer com que você desenvolva 

um olhar crítico sobre o tema e, a partir da abordagem pedagógica, que você 

possa integrar o conhecimento teórico à sua prática no meio de atuação, seja 

no setor público seja no setor privado.

Cabe lembrar que o conteúdo teórico é fundamental quando se trata de quais-

quer abordagens sobre recursos hídricos. Os debates sobre o tema da água 

exigem cada vez mais um esforço conceitual que seja capaz de aperfeiçoar 

práticas. Há muitos conceitos e definições construídos por vários pesquisadores 

e autores, por vezes com abordagens diferenciadas. Nem todos os conceitos se 

somam para um entendimento único. Contudo, alguns conceitos básicos per-

mitem uma leitura mais especifica sobre o assunto que estaremos debatendo.

A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os 

aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial 

aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade. É um recurso natural 

essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de 

vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de 

valores sociais e culturais e até como fator de produção de vários bens de 

consumo final e intermediários. Apesar de toda a importância que representa 

para a vida humana, cresce desproporcionalmente os males que o homem 

causa a esse recurso. Sendo assim, saber analisar as dinâmicas que envolvem 
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e-Tec Brasil 10

os recursos hídricos pode facilitar a compreensão de situações específicas e 

com isso permitir, por exemplo, um melhor planejamento urbano, facilitar a 

implantação de uma política pública na cidade entre outras coisas importantes 

que iremos debater aqui.

O enfoque utilizado também buscará fornecer a você uma visão geral do 

contexto no qual o Brasil e outros países se encontram, bem como do que 

pode ser feito para que esses recursos, que são fonte de vida e riquezas para 

a sociedade, não sejam degradados indiscriminadamente.

Sendo assim, gostaria de contar com a dedicação de vocês, salientando que um 

bom conhecimento sobre os recursos hídricos se constrói principalmente a partir 

da curiosidade e da investigação, pois se trata de um tema complexo. Estudem 

com dedicação e afinco, pois será bastante proveitoso e importante para você.

Atenciosamente,

Professora Mariane Freiesleben e

Professora Rejane Freitas Benevides Almeida
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Apresentação da disciplina

Esta disciplina contempla o que é a água, como deveremos agir para sua conser-

vação, sobre seu licenciamento para uso, a legislação e o planejamento ambiental 

dos recursos hídricos, além de abordar a prevenção e o controle de enchentes.

A obra inicia-se com um capítulo dedicado a importância da água enquanto 

recurso, além de seu papel atual para a humanidade. Trata-se de retomar e 

expandir o papel da água para o homem. Os conceitos abordados no capítulo 

inicial desdobram-se em todo o livro.

O segundo capítulo é dedicado à investigação da origem da água, quantidade, 

distribuição, capacidade de aproveitamento, além de sua classificação. A 

finalidade dessa investigação fundamenta-se na compreensão do ciclo da 

água, bem como deve ser feita a conservação dos recursos hídricos. Acima 

de tudo, é importante esclarecer a interdependência dos componentes da 

natureza e os impactos das atividades humanas sobre os ambientes naturais.

Já o terceiro capítulo busca esclarecer quais são os fundamentos que regem as 

leis ambientais e suas aplicabilidades. Para essa atividade, ele envolve duas aulas.

As Aulas cinco e seis devem ser encontradas no quarto capitulo, que aborda a 

legislação, as normatizações, os planos e as políticas que envolvem os recursos 

hídricos. Após você conhecer essas ferramentas, se faz necessário um envol-

vimento profundo com as etapas de um planejamento ambiental. Conteúdo 

apresentado nas Aulas sete e oito do capitulo seis, para que posteriormente, no 

capitulo sete, você diferencie inundação de enchente e, assim, possa buscar as 

causas e possíveis soluções para esse problema. É importante que você entenda 

que as aulas não se encerram ao final do capitulo, pois todos os temas são 

extremamente abrangentes e merecem um estudo aprofundado e contínuo. 

O livro apresenta, em cada conteúdo, uma atividade de aprofundamento e ao 

final da unidade uma atividade avaliativa, além de apresentar (ao longo dos 

capítulos) várias sugestões de aprofundamento e complementação. Em alguns 

momentos é necessário fazer leituras e análises de imagens, que buscam uma 

união entre texto e gravura, levando o aluno a interpretação.
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Projeto instrucional

Disciplina: Recursos Hídricos (carga horária total: 60h).

Ementa: Conservação dos recursos hídricos. Licenciamento ambiental. Legis-

lação e política de recursos hídricos. Planejamento ambiental. Prevenção e 

controle de enchentes.

Aulas Objetivos de aprendizagem
Carga Horária

(horas)

1 – Recursos hídricos – Introdução

Avaliar a importância da água e os cuidados 
para sua preservação.
Reconhecer a importância da água para 
a sobrevivência da vida.
Conceituar recursos hídricos.

03

2 –  Conservação dos 
recursos hídricos

Compreender como se processa o ciclo da água.
Identificar os componentes da hidrosfera.
Identificar formas de uso sustentável dos recursos hídricos.

07

3 – Licenciamento ambiental
Compreender os fundamentos das leis ambientais.
Reconhecer as aplicabilidades do licenciamento ambiental.

10

4 –  Legislação e política 
de recursos hídricos

Identificar os princípios e normas de aproveitamento, 
conservação e preservação das águas.
Expor os princípios e normas de 
defesa dos recursos hídricos.

10

5 – Planejamento ambiental
Caracterizar um planejamento ambiental.
Descrever as etapas necessárias para a elaboração 
de um planejamento ambiental.

08

6 –  Prevenção e controle 
de enchentes

Diferenciar enchente de inundação.
Identificar as causas das enchentes e inundações.
Expor possíveis tratamentos a enchentes e inundações.

12
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e-Tec BrasilAula 1 – Recursos hídricos - Introdução 15

Aula 1 – Recursos hídricos – Introdução 

Objetivos

Avaliar a importância da água e os cuidados para sua preservação.

Reconhecer a importância da água para a sobrevivência da vida.

Conceituar recursos hídricos.

1.1 A água enquanto recurso
Observe a imagem abaixo:

Em muitos livros, poemas e textos podemos perceber a importância e a magnitude 

que a água tem para a vida. Para Kobiyana, Mota e Corseuil (2008, p. 7), 

[...]  a água é extremamente linda, saborosa, importante e interessan-

te. É indiscutível e inexplicável a beleza de gotas de água cristalina e 

das cascatas de elevada vazão. A água é simplesmente linda! E quan-

do linda, normalmente é saborosa também.

A água é o ponto central desta aula. Você já deve saber a importância desse 

recurso natural, mas a partir de agora iremos aprofundar sua visão sobre o tema.

Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.
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A água é classifi cada como um recurso natural renovável, dentro de um sistema 

fechado, a Terra. Isso nos leva a refl etir: se a população, o consumo e o lixo 

aumentam, mas a quantidade de água continua a mesma, poderemos afi rmar 

que ela continua sendo um recurso natural renovável e inesgotável?

O stress hídrico é um fenômeno que aumenta cada vez mais e que provoca 

uma diminuição dos recursos de água doce em quantidade (aquíferos sobre 

explorados, rios secos, lagos contaminados) e de qualidade (eutrofi zação, 

contaminação da matéria orgânica, intrusão salina). Verifi ca-se quando a 

procura de água excede a quantidade disponível durante um período determinado 

de tempo ou quando o seu uso é restringido pela sua má qualidade.

Fonte: <http://entranaciencia.blogspot.com.br/2008/10/stress-hdrico-gua-em-perigo.html>. Acesso em: 27 dez. 2012.

Acesse o site letras.mus.br, leia a letra e ouça a música “planeta água” de 

Guilherme Arantes, que aborda tópicos dos recursos hídricos que serão abor-

dados nesta unidade.

• http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/

A música nos remete ao ciclo da água, a importância desse composto para os 

seres vivos, sua utilidade para a manutenção da vida. Sua formula química é 

muito simples, são dois átomos de hidrogênio (H2) e um átomo de oxigênio 

(O), formando assim a molécula H2O. Mais da metade da superfície terrestre é 

coberta de água, um dos recursos mais abundantes no planeta, podendo ser 

encontrado em três estados: líquido, sólido e gasoso. No entanto, sua distribui-

ção não é homogênea, o ciclo hidrológico é um sistema simples (evaporação, 

precipitação e infi ltração), porém complexo, pois são necessários muitos anos 

para ser completado e os seres humanos, estão sujando este recurso de forma 

muito agressiva, a natureza não está conseguindo repor a água limpa, desta 

forma coloca este recurso em stress hídrico já que coincide com a necessidade 

eminente pelo uso, porém impõem sua sustentabilidade.
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Observe a imagem atentamente.

Fonte: Meg e Rahul. Sob licença: <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.pt_BR>. Acesso em: 18 jun. 2014.

A imagem põe em evidência a questão da poluição. Enumere as evidências da 

fi gura com a forma de o homem tratar a água. 

1.2  A água como recurso 
básico para a vida

A água é responsável pelo surgimento e manutenção da vida no planeta Terra. 

Todos os seres vivos têm em comum a presença da água na sua composição. 

Veja alguns exemplos: 

Fonte: Ilustrado por Carol Costa.
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Quantidade de água (%)

Carne bovina 
(músculo)

Tomate

Alface

Morango

Batata

Tronco de 
Pinheiro

Amendoim

Água-viva 96%

95%

100%

94%

89%

77%

60%

55%

5%

Recursos Hídricose-Tec Brasil 18

Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://www.geocities.ws/nteprojetos2003/agua/tabela.jpg>. Acesso 
em: 20 set. 2012.

Como pudemos ver nas imagens, mais da metade do corpo dos seres vivos, 

animais ou vegetais, é composto por água. Assim, somos dependentes da 

água, sem ela não estaríamos aqui. Mas como estamos tratando esta água? 

Estamos no século XIX, e a água potável e própria para o consumo ainda não 

é um recurso disponível de forma homogênea para todos os homens, mais 

da metade da população mundial enfrenta problemas como o abastecimento 

de água. E nós, em nossa ganância estamos desmatando as matas ciliares, 

deixando o solo desprotegido, provocando a erosão, que embora seja um 

fenômeno natural o homem tem acelerado este processo, e por fi m o homem 

contribui para o assoreamento dos rios. 
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Assista no Youtube à Carta 
Escrita no ano 2070. 
Esse texto publicado na revista 
"Cronicas de los Tiempos", 
de abril de 2002, descreve de 
forma exagerada sobre um 
possível futuro se o homem 
continuar utilizando a forma 
como vem atualmente. Escrito 
por Ellwanger, 2002.
ELLWANGER, Ria. Cronica de 
Los Tiempos. Buenos Aires: 
2002.
http://www.youtube.com/
watch?v=8SCm4sMG6yc.
Esse vídeo apresenta uma visão 
alarmista, porém refl exiva sobre 
como tratamos a água e como 
somos dependentes desse 
recurso hídrico.

e-Tec BrasilAula 1 – Recursos hídricos - Introdução 19

Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos nos, córregos, 

lagos, represas e nascentes. Também é conhecida como mata de galeria, mata 

de várzea, vegetação ou fl oresta ripária. Considerada pelo Código Florestal 

Federal como "área de preservação permanente", com diversas funções am-

bientais, devendo respeitar uma extensão específi ca de acordo com a largura 

do rio, lago, represa ou nascente.
Fonte: <http://www.mataciliar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10>. Acesso em: 27 dez. 2012.

Erosão é um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da 

crosta terrestre pela ação dos agentes exógenos, tais como as chuvas, os ventos, as 

águas dos rios, entre outros. Essas partículas que compõem o solo são deslocadas 

de seu local de origem, sendo transportadas para as áreas mais baixas do terreno.
Fonte: <http://www.brasilescola.com/geografi a/erosao.htm>. Acesso em: 27 dez. 2012.

Assoreamento: Nome técnico que se dá ao processo acelerado de deposição 

de sedimentos detríticos em uma área rebaixada (área de sedimentação). Do 

ponto de vista geológico a sedimentação é um processo natural, decorrente 

da erosão. No entanto sua aceleração, devido a fatores antrópicos, resulta 

em uma série de efeitos indesejáveis no meio ambiente. Reserva-se o termo 

assoreamento para a sedimentação acelerada por processos de ocupação do 

espaço geográfi co pelo homem, com suas atividades decorrentes: desmatamento, 

pecuária, agricultura, mineração, urbanismo etc.

O processo de assoreamento numa bacia hidrográfi ca encontra-se intimamente 

relacionado aos processos erosivos, uma vez que são estes que fornecem os mate-

riais que, ao serem transportados e depositados, darão origem ao assoreamento. 

Assoreamento e erosão são dois processos diretamente proporcionais na dinâmica 

de uma bacia hidrográfi ca: quando aumenta a erosão, haverá o consequente 

aumento do assoreamento em algum lugar a jusante na bacia hidrográfi ca.
Fonte: <http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php/Assoreamento>. Acesso em: 27 dez. 2012.

Toda a água doce superfi cial e subterrânea disponível para utilização do 

homem no planeta compreende o que nomeamos de recurso hídrico, podendo 

ser vista de várias formas: como chuva, em rios, lagos entre outros, e sob 

vários pontos de vista, como: para geração de energia, irrigação, recurso 

indispensável para a higiene e principalmente para saciar nossa sede. Todos 

extremamente necessários para a sobrevivência da humanidade.
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Os rios são fontes de água potável, mas também servem como meio de transporte 

e descarte do esgoto, tratado ou não; as chuvas repõem a água dos rios, 

amenizam a temperatura; a água subterrânea alimenta as nascentes dos rios. 

Vários outros exemplos poderiam ser aqui enumerados, mas tomando como 

base os expostos, podemos ter uma ideia clara da importância desse recurso 

para a vida na terra.

Baseando no conteúdo que você acabou de ler considere as seguintes afi rmativas:

I. Mais da metade do corpo dos seres vivos é composta por água.

II. A água potável e própria para o consumo está disponível a todos os 

habitantes do globo de forma homogênea.

III. A erosão é um processo provocado somente pelo homem.

IV. Recurso hídrico é toda a água doce encontrada superfi cialmente e 

subterrânea no planeta.

Estão corretas as afi rmativas:

a) I e II.

b) I e III.

c) I, II e III.

d) I e IV.

e) I, III e IV. 
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Leia a carta da Terra 
disponível em:
http://www.cartadaterrabrasil.
org/prt/text.html

Assista aos vídeos sobre o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos
http://www.youtube.com/
watch?v=tJoDZv32e3o
http://www.youtube.com/
watch?v=cWoJk-_ut-
k&feature=relmfu

Assista à serie “planeta 
água” exibida pelo programa 
Fantástico da Rede Globo, que 
está disponível no Youtube.
http://www.youtube.
com/watch?v=uk3QuW_
koJ8&feature=related
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1.3  A importância da água 
para a humanidade

A água sempre esteve presente na vida do homem, mesmo nos tempos mais re-

motos. Foi à margem dos grandes rios que se desenvolveram grandes civilizações.

Ao longo da história da humanidade as primeiras grandes civilizações 

se desenvolveram às margens de rios (Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, 

Nilo no Egito, Indus na Índia e Amarelo na China) de onde garantiam 

o abastecimento de água e, consequentemente, seu desenvolvimento 

social e econômico. (KOBIYAMA; MOTA; CORSEUIL, 2008, p. 1-2).

E por esse motivo, o sistema hidrológico natural nos continentes vem sendo 

um dos mais alterados pelo ser humano. E até mesmo os mares e oceanos, 

que pareciam ser inalcançáveis pela ação humana, já sofrem os efeitos dela, 

embora de um modo bem mais ameno que o das águas continentais. Hoje, já 

podemos falar de confl itos devido à escassez da água. 

Após as abordagens realizadas, foi possível perceber o motivo da inquieta-

ção quando tratamos esse tema, todos somos responsáveis pelo gerencia-

mento dos recursos hídricos. E você o que tem feito?

Devemos defender a água como um bem social comum? Justifi que.
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Composição da maior parte do corpo dos seres vivos.

Problema causado devido ao pouco consumo de água 
no organismo humano.

Importância econômica da água para o homem.

Terra, nosso lar.

A água é extremamente linda, 
saborosa, importante e interessante.

As águas que movem moinhos são 
as mesmas que encharcam o chão 

e voltam para o fundo da terra.

Recurso natural 
renovável dentro de 
um sistema fechado.

Possui a fórmula H20.
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Resumo 

Nesta aula, aprendemos que a água é um recurso essencial aos seres vivos. 

Vimos também que este recurso não tem sido consumido com os devidos 

cuidados que garantam sua sustentabilidade, pois o homem, através de suas 

atividades, tem poluído e degradado esse composto químico. Aprendemos, 

ainda, que todos somos responsáveis pela manutenção desse sistema.

Atividade de aprendizagem

1. Com base no esquema abaixo, escreva um texto que sintetize a impor-

tância da água para a vida dos seres vivos.

2. Com as informações da aula, preencha o quadro-síntese a seguir:

3. Escreva um texto conceituando recursos hídricos e relacionando-os ao 

Plano Nacional de Recursos Hídricos defendido pela então ministra do 

meio ambiente Marina Silva em 2008. 

Rec_Hid_Book_AG.indb   22Rec_Hid_Book_AG.indb   22 08/01/15   17:3308/01/15   17:33



e-Tec BrasilAula 2 – Conservação dos recursos hídricos 23

Aula 2 –  Conservação dos recursos hídricos 

Objetivos 

Compreender como se processa o ciclo da água.

Identifi car os componentes da hidrosfera.

Identifi car formas de uso sustentável dos recursos hídricos.

2.1 A água
O surgimento da água no planeta Terra ainda gera muitas polêmicas na 

comunidade científi ca, entre as teorias mais aceitas, temos: a de um grupo de 

cientistas que acreditam que a água veio do espaço, trazidas por cometas, e 

outros que defendem a teoria da origem estar associada a reações químicas 

realizadas dentro do próprio planeta. 

Um estudo publicado em 2012 revela que a água teria vindo dos asteroides 

que orbitam nas camadas internas do Sistema Solar.

Leia sobre os novos estudos da origem da água no planeta Terra em: 

<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/07/novo-estudo-
contraria-teoria-sobre-origem-da-agua-da-terra.html>. Acesso em: 8 

nov. 2013.

Essa notícia abre caminho para outras novidades sobre o assunto.

Assista também um vídeo sobre a origem da água no Youtube:

<http://www.youtube.com/watch?v=GNcrGV32DIY>. Acesso em: 8 

nov. 2013.

Esse vídeo é um documentário da Discovery e apresenta uma ideia sobre a 

origem desse recurso.
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Água superficial

Total de água no mundo

Água doce

Oceanos
97%

Água doce
3%

Águas subterrâneas
20%

Água acessível para plantas
1%

Rios
1%

Vapor de água atmosférico
8%

Lagos
52%
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79%

Água superficial
1%

Umidade do solo
38%
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As águas pertencem ao sistema da hidrosfera e são encontradas nas superfícies 

continentais, nos mares e oceanos. Observe na fi gura abaixo como essa água 

está distribuída no planeta.

Figura 2.1: Desenvolvimento sustentável.
Fonte: <http://grollaschons.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html>. Acesso em: 19 set. 2012. Adaptado por Carol Costa.

Como você pode observar na Figura 2.1, a água em estado líquido para o uso 

imediato do homem é bem pouca, já que o homem necessita de água doce. 

Além disso, ela não está distribuída no planeta de forma homogênea. Observe:
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Pouca ou nenhuma escassez de água

Próximo da escassez física de água

Escassez física de água

Escassez econômica de água

Não avaliado
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Figura 2.2: Tensões internacionais atuais.
Fonte: International Water Management Institute. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_6886BCkrAL0/ScaCejddZTI/
AAAAAAAADr8/wrM-xNmZvYM/s400/agua+confl itos.png>. Acesso em: 19 set. 2012.  Adaptado por Carol Costa.

Algumas áreas possuem muita água, outras já estão sofrendo com a falta 

dela. Não esqueça que o mesmo homem também utiliza os rios, mares e lagos 

como deposito de lixo, fato este que nos causa grandes preocupações, pois 

o sistema hidrológico natural nos continentes é um dos mais alterados pelo 

ser humano. Atualmente mares e oceanos também sofrem os efeitos da ação 

humana sobre as águas.

Qual das afi rmativas abaixo não afi rma corretamente a despeito da origem da 

água e sua disponibilidade para o aproveitamento humano? 

a) O vapor vulcânico condensou-se em forma de chuva fornecendo água.

b) De toda a água doce, 30% é água subterrânea.

c) 97% de toda a água disponível no mundo é salgada.

d) O continente africano é o que mais sofre com a escassez econômica de água.

e) Os países do leste europeu tem pouca ou nenhuma escassez de água.
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2.2 Ciclo hidrológico
As águas do planeta possuem um ciclo hidrológico. A ciência que estuda esse 

ciclo é a hidrologia e os profi ssionais envolvidos nesses estudos são chamados 

de hidrólogos ou engenheiros hidrólogos. 

Figura 2.3: Ciclo da água.
Fonte: John Evans; Howard Perlman/U. S. Geological Survey. Disponível em: http://www.usgs.gov. Acesso em: 27 maio 2014.

Como você pode verifi car, o sol é o principal agente do ciclo hidrológico, pois 

seu calor muda o estado da água de líquido para gasoso e este é transportado 

pelo vento podendo mudar de estado, se condensando-se e precipitando em 

outras áreas. Observe também a largura das setas, elas indicam onde há maior 

evaporação e precipitação. O ciclo hidrológico pode ser entendido como uma 

série de armazenagens de água ligadas por transferências.

A compreensão desse sistema possibilita que os gestores tomem decisões 

acertadas quanto à utilização dos recursos minimizando os impactos ao conjunto. 

A seguir abordaremos os principais tópicos desse ciclo.
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2.2.1 Evaporação e evapotranspiração
A evaporação está diretamente relacionada com as chuvas e ocorre quando a 

água é aquecida pelo calor do Sol, que, ao atingir determinada temperatura, 

muda o estado da água ocasionando a vaporização. Essa água pode ser eva-

porada dos rios, lagos, oceanos e até do nosso corpo.

Figura 2.4: Revista Geografi a.
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Surface_
water_cycle.svg/260px-Surface_water_cycle.svg.png>. Acesso em: 10 dez. 2013.

A evapotranspiração é o processo simultâneo de transferência de água para 

a atmosfera por evaporação da água do solo, da umidade da vegetação e 

transpiração das plantas.

Quando ocorre o resfriamento da temperatura, temos a condensação, que 

devolve a água ao meio ambiente através das chuvas.

O estudo das taxas quantitativas são utilizados na resolução de diferentes 

problemas e planejamentos, como exemplo, temos a previsão de cheias, en-

chentes, plantio, operação de reservatórios, entre outros.
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2.2.2 Precipitação
Para a hidrologia, toda água proveniente da atmosfera é considerada chuva. 

Logo, teremos chuvas superfi ciais e não superfi ciais.

• Superfi ciais: nevoeiro, neblina, orvalho e geada.

Figura 2.5: Orvalho.
Fonte: Banco de imagens FREEIMAGES.

• Não superfi ciais: chuva, chuva de granizo e neve.

Figura 2.6: Chuva de granizo.
Fonte: <http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/02/18/granizo.jpg>. Acesso em: 29 set. 2012.

A chuva é a responsável pelo retorno da maior parte da água doce do planeta, 

pois infl uencia na disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfi ca. A precipitação 

representa a alimentação desse sistema. 
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2.2.3 Água subterrânea
Após a precipitação, parte das águas se infi ltram lentamente no solo preenchendo 

os poros ou vazios intergranulares de rochas sedimentares porosas e permeáveis, 

fraturas, falhas, fi ssuras de rochas compactadas contribuindo para a manutenção 

da umidade do solo, do fl uxo dos rios, lagos e brejos.

Esse processo só é possível devido aos fatores abaixo.

• Porosidade do subsolo: solo com argila possui menos permeabilidade.

• Cobertura vegetal: solo coberto por vegetação é permeável.

• Inclinação do terreno: declividades acentuadas diminuem a infi ltração.

• Tipo de chuva: chuvas intensas saturam o solo mais rapidamente.

Quanto à umidade, pode-se dividir em duas zonas: zona de saturação e 

zona de aeração.

Figura 2.7: Elementos de um sistema de águas subterrâneas.
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_D2vZ8xO2WFI/TTf_j-Ch2BI/AAAAAAAABKg/-6d8y6f-gwU/s1600/fi gura2.jpg>. 
Acesso em: 21 set. 2012.

As grandes reservas de água subterrânea são nomeadas de aquíferos. No Brasil 

podemos encontrar vários como o famoso Aquífero Guarani, que ocupa o 

subsolo no Nordeste da Argentina, Centro-Sudoeste do Brasil, Noroeste do 

Uruguai e Sudeste do Paraguai. 
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Entre também neste site e 
exercite a atividade proposta

<http://www.
atividadeseducativas.com.br/
index.php?id=2065>. Acesso 

em: 8 nov. 2013.

Montante
 Jusante e montante são 

lugares referência de um rio 
pela visão de um observador. 
A jusante é o lado para onde 

se dirige a corrente de água e 
montante é a parte onde nasce 

o rio. Por isso se diz que a foz 
de um rio é o ponto mais a 

jusante do rio e a nascente é o 
seu ponto mais a montante.

Para que esse conteúdo fi que 
mais claro, assista no Youtube 
a um vídeo que explica como 

ocorre o ciclo da água
<http://www.youtube.com/wat
ch?v=tK6JTpJNBK0&feature=rel

ated>. Acesso em: 8 nov. 2013
Esse vídeo apresenta uma 

linguagem simples com imagens 
belíssimas.
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Esse sistema natural pode ser modifi cado pela ação humana através da cons-

trução de barragens, canalização de rios, perfuração de poços e irrigação, 

alterações estas que podem levá-lo ao esgotamento.

2.2.4 Escoamento superfi cial
A mais importante das fases do ciclo hidrológico é o escoamento superfi cial, 

que estuda o deslocamento da água na superfície da Terra. Sua origem está 

nas precipitações ou eventos de chuva e seu deslocamento associado à erosão 

do solo, inundação entre outros.

Quando a chuva chega ao solo, parte da água se infi ltra, parte é retida nas 

depressões da superfície e parte se escoa. Se a intensidade da chuva excede 

a capacidade de infi ltração do terreno, acaba ocupando as depressões. Por 

sua vez, quando o nível da parte do rio em direção a nascente (montante) 

se elevar, inicia-se um processo de transposição de obstáculos formando as 

enxurradas, córregos, ribeirões, rios e reservatórios de acumulação.

Dessa forma, a interação de todos os componentes do ciclo hidrológico são 

os responsáveis pela vazão de um corpo d’água em uma bacia hidrográfi ca.

Para avaliar e separar esses componentes, assim como se estudar a relação entre 

vazão e o tempo, utiliza-se um gráfi co denominado hidrograma. O resultado é 

obtido pela soma de vários fatores como: relevo, mata ciliar, solo, ação antrópica 

no rio, distribuição da precipitação, além de sua intensidade e duração.

Hidrograma de Área Urbanizada

Qmáx.1

t.1 t.2

Qmáx.2

Hidrograma de Área não Urbanizada

Volume Escoado

Vazão

Tempo

Figura 2.8: Fonte hídrica.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-rAC-ZYIbw9E/TrHugCobAvI/AAAAAAAAAB8/mXKPN_qFno0/s1600/Hidrogramas.
bmp>. Acesso em: 25 set. 2012.
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Assinale a afi rmativa incorreta. No processo do ciclo hidrológico, destaca-se 

a) O calor do Sol muda o estado da água de líquido para gasoso.

b) A água pode ser evaporada dos rios, lagos, oceanos e até do nosso corpo.

c) A chuva não infl uencia na disponibilidade de água de uma bacia hidrográfi ca.

d) A água subterrânea é gerada pela infi ltração no solo que preenche os 

poros e falhas.

e) O escoamento superfi cial estuda o deslocamento da água na superfície 

da terra.

2.3 Bacia hidrográfi ca
Bacia hidrográfi ca é uma região banhada por um rio principal, seus afl uentes 

e subafl uentes cujo escoamento converge para um único ponto de saída. Para 

Mota (1995), a bacia hidrográfi ca compreende a área geográfi ca que drena 

suas águas para um determinado recurso hídrico. As bacias hidrográfi cas são 

limitadas pelos divisores de água. O uso e as atividades desenvolvidas em toda 

a bacia hidrográfi ca comprometem a qualidade de um manancial.

Figura 2.9: Partes de uma bacia hidrográfi ca.
Fonte: <http://lh3.ggpht.com/_4toTfNVAHAY/THrXcRJDtmI/AAAAAAAAANU/DJ86ghv9ma4/Curso%20de%20un%20
rio%5B2%5D.png>. Acesso em: 25 set. 2012. Adaptado por: Carol Costa.
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Para fi nalizar nossa aula, assista 
ao vídeo, no Youtube, que fala 
sobre a cobrança pelo uso da 

água. Esse documentário é 
muito importante, pois pode 

ajudá-lo a entender melhor o 
motivo da tarifação da água.
<http://www.youtube.com/

watch?v=oyieu4kLz6g>. 
Acesso em: 8 nov. 2013.

Leia o artigo sobre o 
gerenciamento integrado 

dos recursos hídricos como 
problema socioambiental, 

disponível no link:
<http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1414-753X19990
00200009&lng=pt&nrm=iso>. 

Acesso em: 8 nov. 2013.
Esse artigo servirá de introduçã 

para os novos conteúdos.
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2.4 Tipos de água
Ao longo desta aula, podemos perceber que não existe um único tipo de água 

na natureza. Podemos encontrar vários tipos de água: próprias e impróprias 

para o consumo, com propriedades terapêuticas, contaminadas entre outros. 

Os principais tipos são:

• água potável: apresenta condições ideais para o consumo humano;

• água salobra: não pode ser consumida pelo homem devido a grande 

quantidade de sal ou outra substância dissolvida;

• água doce: encontrada em rios, lagos, riachos etc.;

• água salgada: água do mar;

• água contaminada: apresentam microrganismos que transmitem doen-

ças ou produtos químicos que prejudicam a saúde humana;

• água destilada: com alta concentração de hidrogênio e oxigênio;

• água mineral: possui grandes quantidades de minerais oriundos da natureza;

• água poluída: água misturada com algum poluente.

Há outros tipos, mas para o momento iremos nos ater apenas a esses, pois 

se torna mais viável identifi car quais são disponíveis ao consumo humano e 

onde encontrá-los.

Cite três práticas sustentáveis do uso das águas.
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu que a origem da água não está totalmente clara 

ainda para os cientistas, também observou que a água para o consumo huma-

no é bem pouco quando comparada ao total de água do planeta. Além disso, 

ela não está bem distribuída, já que algumas áreas têm água em abundância 

(como é o caso do Continente Americano em sua maioria) e outras sofrem com 

a falta desse recurso (como o Continente Africano). Você compreendeu que 

a água que temos passa por um ciclo constante de renovação, mudando seu 

estado, porém não aumenta em quantidade, podendo perder em qualidade 

devido ao mau uso pelo homem. Você também conceituou bacia hidrográfi ca 

e aprendeu sobre sua importância. Já ao fi nal da aula, foram enumerados 

os tipos de água. Dessa forma, você compreendeu que nem toda a água 

disponível está pronta para o consumo humano.

Atividade de aprendizagem

1. O ciclo hidrológico é movimentado pela energia solar e pela força da 

gravidade. Dê cinco exemplos que comprovem esse fato.

2. Enumere os principais componentes da hidrosfera.

3. A forma como a população a montante de um rio o utiliza afeta os usuá-

rios a jusante. Justifi que esta afi rmação através de dois exemplos. 
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Aula 3 – Licenciamento ambiental

Objetivos 

Reconhecer aspectos relativos ao licenciamento ambiental. 

Compreender os fundamentos das leis ambientais.

Reconhecer as aplicabilidades do licenciamento ambiental no Brasil.

3.1 O que é licenciamento ambiental
O licenciamento ambiental é:

 [...] um procedimento administrativo pelo qual o órgão de meio 

ambiente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, conside-

rando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997, p. 1).

Desse modo, a licença ambiental estabelece as condições, restrições e medidas 

de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa 

física ou jurídica, de modo a compatibilizar o desenvolvimento econômico e a 

manutenção dos recursos naturais.

O licenciamento ambiental é instrumento fundamental na busca do desen-

volvimento sustentável. Sua contribuição é direta e visa a encontrar o convívio 

equilibrado entre a ação econômica do homem e o meio ambiente em que se 

insere. Busca-se a compatibilidade do desenvolvimento econômico e da livre 

iniciativa com o meio ambiente, dentro de sua capacidade de regeneração e 

permanência (BRASIL, 2007).
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A licença ambiental não tem caráter defi nitivo. Há previsão normativa 

de prazo de validade para os diferentes tipos de licença, bem como de 

monitoramento permanente do empreendimento. Após a expedição de 

qualquer das licenças, o cumprimento das condições nela estabelecidas 

é, em tese, acompanhado sistematicamente e pode ser cobrado por via 

administrativa ou judicial. Não sendo observados os compromissos cons-

tantes da licença ambiental, ela pode ser suspensa ou mesmo cancelada. 

A frequência das ações de fi scalização varia em função da natureza da 

atividade e dos seus cronogramas de planejamento, implantação e ope-

ração (ARAÚJO, 2002, p. 3).

1. O que é licença ambiental?

2. Fale da importância do licenciamento ambiental para a conservação e 

manutenção dos recursos naturais.

3.2 Licenciamento ambiental no Brasil
O licenciamento ambiental no Brasil surgiu da necessidade de compatibilizar 

o desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais. Ele foi 

incorporado à legislação brasileira, em 1981, como instrumento da Política 

Nacional de Meio Ambiente.

Embora tenha sido previsto pela legislação nacional em 1981, o licenciamento 

ambiental no Brasil teve início na década de 1970, no estado do Rio de Janeiro, 

em 1975, onde através do Decreto nº 134/1975 tornou obrigatória a prévia 

autorização para operação ou funcionamento de instalação ou atividades real 

ou potencialmente poluidoras. Em 1976, em São Paulo, a Lei nº. 997/76 cria 

o Sistema de Prevenção e Controle da poluição do Meio Ambiente. De acordo 
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com Sanchez (2008, p. 81), “[...] os licenciamentos ambientais nesses estados 

aplicavam-se a fontes de poluição, basicamente atividades industriais e certos 

projetos urbanos como aterros de resíduos e loteamentos”.

Em 1997, surge a Resolução Conama nº. 237/1997. Essa resolução surgiu da 

necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 

ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como 

instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional de Meio 

Ambiente (BRASIL, 1997).

Para obtenção do licenciamento de empreendimento ou atividade poten-

cialmente poluidora,

 [...] o interessado deverá dirigir sua solicitação ao órgão ambiental 

competente para emitir a licença, podendo esse ser o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), os 

órgãos de meio ambiente dos estados e do Distrito Federal ou os 

órgãos municipais de meio ambiente (BRASIL, 2007, p. 21).

Apesar da obrigatoriedade do licenciamento ambiental de empreendimentos 

ou atividades potencialmente poluidoras, no Brasil, ainda há muito a ser feito 

em relação a regularização ambiental, pois muitas destas atividades funcionam 

sem o devido licenciamento, ou ainda, em alguns casos quando acontecem, não 

são realizados de acordo com premissas estabelecidas na legislação brasileira.

Para Ferreira (2010, p. 14), “[...] há uma crítica constante no processo de licencia-

mento ambiental no Brasil devido aos entraves burocráticos desnecessários e 

análises técnicas questionáveis”. O autor cita ainda a:

 [...] necessidade da introdução de maior segurança no processo de análise 

dos licenciamentos, sem, no entanto, subtrair a autonomia de cada ente 

federativo e com isso se aprimorar o sistema preventivo, cujo instrumento 

fundamental é a análise criteriosa e a avaliação adequada e competente 

dos impactos ambientais que ocorrerão (FERREIRA, 2010, p. 14).

“Há uma necessidade de uma competente análise técnica, isenta e efi ciente, 

que o meio ambiente necessita, objetivando um efetivo crescimento econômico, 

que deverá propiciar a redução das desigualdades sociais com sustentabilidade 

ambiental” (FERREIRA, 2010, p. 15).
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1. Faça uma pesquisa sobre o licenciamento ambiental no seu estado.

2. Qual o nome do órgão ambiental responsável pelo licenciamento am-

biental no seu estado?

3.3 Tipos de licenciamento ambiental

O sistema de licenciamento ambiental é o processo administrativo sis-

temático das consequências ambientais da atividade que se pretenda 

desenvolver, desde sua fase de planejamento, e das medidas adotadas 

para seu controle, por meio da emissão de três licenças sucessivas e 

pela verifi cação de restrições determinadas em cada uma delas. In-

clui os procedimentos de acompanhamento das licenças concedidas, 

por meio da inspeção e verifi cação periódica realizada pelos órgãos 

ambientais. Portanto, trata-se de uma poderosa ferramenta de plane-

jamento para o empreendedor e não um simples ato administrativo 

(BRASIL, 2002, p. 4).

Conforme a Resolução Conama n°. 237/1997, o poder público expedirá as 

seguintes licenças: 

• Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamen-

to do empreendimento ou atividade, a qual aprova sua localização 

e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 

fases de sua implementação;
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• Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especifi cações constantes nos planos, pro-

gramas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental 

e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

• Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento após a verifi cação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação.

As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de 

acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade 

(BRASIL, 1997).

Cada uma das licenças citadas acima se refere a uma fase distinta do empreen-

dimento e segue uma sequência lógica de encadeamento. Vale ressaltar que tais 

licenças não excluem a responsabilidade do empreendedor da obtenção de outras 

autorizações ambientais específi cas junto aos órgãos competentes, as quais irão 

depender da natureza do empreendimento e dos recursos ambientais envolvidos.

A emissão da licença de operação possui as seguintes características: 

[...] é concedida após a verifi cação, pelo órgão ambiental, do efetivo cum-

primento das condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores (prévia 

e de instalação); contém as medidas de controle ambiental (padrões 

ambientais) que servirão de limite para o funcionamento do empreendi-

mento ou atividade; e especifi ca as condicionantes determinadas para a 

operação do empreendimento, cujo cumprimento é obrigatório, sob pena 

de suspensão ou cancelamento da operação (BRASIL, 2007, p. 19).

A Resolução Conama nº 237/97 cita as seguintes atividades ou empreendi-

mentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

• Extração e tratamento de minerais.

• Indústria de produtos minerais não metálicos.

• Indústria metalúrgica.

• Indústria mecânica.
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• Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações.

• Indústria de material de transporte.

• Indústria de madeira.

• Indústria de papel e celulose.

• Indústria de borracha.

• Indústria de couros e peles.

• Indústria química.

• Indústria de produtos de matéria plástica.

• Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos.

• Indústria de produtos alimentares e bebidas.

• Indústria de fumo.

• Indústrias diversas.

• Obras civis.

• Serviços de utilidade.

• Transporte, terminais e depósitos.

• Turismo.

• Atividades agropecuárias.

• Uso de recursos naturais (silvicultura, exploração econômica da madeira 

ou lenha e subprodutos fl orestais etc.).

• Atividades diversas (parcelamento do solo, distrito e pólo industrial).

Rec_Hid_Book_AG.indb   40Rec_Hid_Book_AG.indb   40 08/01/15   17:3308/01/15   17:33



e-Tec BrasilAula 3 – Licenciamento ambiental 41

É importante ressaltar que no licenciamento ambiental de atividades modifi cadoras 

do meio ambiente com impactos signifi cativos há a necessidade da elaboração, 

pelo empreendedor, do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Conforme Conama nº. 01/1986, o estudo de impacto ambiental desenvolverá, 

no mínimo, as seguintes atividades técnicas:

I – Diagnóstico ambiental da área de infl uência do projeto com completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 

implantação do projeto [...].

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identifi cação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes [...].

III – Defi nição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

efi ciência de cada uma delas.

IV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento [...] indi-

cando os fatores e parâmetros a serem considerados (BRASIL, 1986, p. 2548).

O RIMA deverá refl etir as conclusões do EIA de forma objetiva e em linguagem 

adequada à sua compreensão. Deve estar acessível ao público em locais apro-

priados, de forma a garantir o conhecimento de seu conteúdo pelos interessados, 

durante a análise técnica do pedido de licença ambiental (BRASIL, 1986).

1. As licenças ambientais poderão ser divididas em Licença Prévia (LP), 

Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Explique.

2. A Licença de Operação (LO) depende de algumas características específi cas 

que o empreendimento deverá possuir. Cite-as.

3. Conforme Conama nº. 01/1986, o estudo de impacto ambiental desen-

volverá algumas atividades técnicas específi cas. Cite-as.
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3.4  Leis de licenciamento 
ambiental no Brasil

“O licenciamento ambiental no Brasil começou em alguns Estados, em meados 

da década de 1970, e foi incorporado à legislação federal como um dos 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente” (SANCHEZ, 2008, p. 81).

A Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente determina 

a necessidade de licenciamento para as atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem como as 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

A Política Nacional de Meio Ambiente, além do licenciamento ambiental, trouxe 

como um dos seus instrumentos a avaliação de impacto ambiental (AIA), esta 

é regulamentada pela Resolução Conama nº. 01/1986. A referida resolução 

prevê a necessidade da avaliação de impactos ambientais no licenciamento de 

atividades modifi cadoras do meio ambiente.

A avaliação de impactos ambientais está relacionada com um:

 [...] conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o início do 

processo, que se faça um exame sistêmico dos impactos ambientais de 

uma ação proposta e de suas alternativas, e que os resultados sejam 

apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela 

tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedi-

mentos devem garantir a adoção das medidas de proteção ao meio 

ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação do 

projeto (BRASIL, 2007, p. 31).

É importante mencionar que o estudo prévio de impacto ambiental para a 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi cativa de-

gradação do meio ambiente também é uma recomendação prevista no Art. 

225 da Constituição Federal, a qual cita ser uma incumbência do poder público 

exigir, na forma da lei, a referida avaliação de impacto ambiental (BRASIL, 1988).

“No Brasil, estudos ambientais são exigíveis para obter-se uma autorização go-

vernamental para realizar atividades que utilizem recursos ambientais ou tenham 

o potencial de causar a degradação ambiental” (SANCHEZ, 2008, p. 80).

A Resolução Conama nº 237/1997 trata do licenciamento ambiental no Brasil. 

Esta defi ne que a “localização, construção, instalação, ampliação, modifi cação e 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

Rec_Hid_Book_AG.indb   42Rec_Hid_Book_AG.indb   42 08/01/15   17:3308/01/15   17:33



e-Tec BrasilAula 3 – Licenciamento ambiental 43

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendi-

mentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, depen-

derão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente”.

Caros(as) alunos(as), as leituras das legislações abaixo complementarão os conhe-

cimentos adquiridos nesta aula:

• BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Brasília: 

MMA/CONAMA, 1997. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
port/conama/res/res97/res23797.html>. Acesso em: 28 mar. 2014.

• BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre critérios 

básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impactos ambiental. Diário 

Ofi cial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 

fev. 1986. Seção 1, p.2548-2549. Disponível em: <http://www.mma.
gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.
pdf>. Acesso em: 28 mar. 2014.

• BRASIL. Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, seus fi ns e mecanismos de formulação e 

aplicação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L6938.htm>. Acesso em: 28 mar. 2014.

Resumo

Nesta aula, trabalhamos o conceito de licenciamento ambiental, tipos de licen-

ças ambientais existentes e suas aplicabilidades, bem como as leis que tratam 

do licenciamento ambiental no Brasil.
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Atividade de aprendizagem

1. O que é uma licença ambiental?

2. A localização, construção, instalação, ampliação e operação de empreen-

dimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais dependerão de 

prévio licenciamento do órgão ambiental. Desse modo, o órgão ambiental 

poderá emitir três tipos de licenças principais. Cite-as e explique-as.

3. Conceitue EIA/RIMA. 
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Objetivos 

Identifi car os princípios e normas de aproveitamento, conservação 

e preservação das águas.

Reconhecer os princípios e normas de defesa dos recursos hídricos.

4.1 Direito das águas
Em relação à disponibilidade de recursos hídricos, o Brasil tem posição privilegiada 

no mundo. A vazão média anual dos rios em território brasileiro é de cerca de 

180 mil metros cúbicos por segundo (m3/s). Para efeito de comparação, tal 

volume de água é equivalente ao conteúdo somado de 72 piscinas olímpicas 

fl uindo a cada segundo. Este valor corresponde a aproximadamente 12% da 

disponibilidade mundial de recursos hídricos, que é de 1,5 milhões de m3/s 

(ZANARDI JUNIOR, 2007, p. 19).

Apesar de o Brasil se destacar pela sua grande disponibilidade de água ao 

longo do seu território, os usos destes recursos devem priorizar a garantia da 

manutenção da quantidade e qualidade da água para todos.

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem de 

domínio público, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e, 

em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais (BRASIL, 1997).

Portanto, os lagos, rios ou quaisquer correntes de água em terrenos de seu 

domínio, ou que banhem mais de um Estado, ou sirvam de limites com outros 

países, ou que se estendam em território estrangeiro ou que dele provenham, bem 

como os terrenos marginais e as praias fl uviais são bens da União (BRASIL, 1988).

e-Tec BrasilAula 4 –  Legislação e política de recursos hídricos 45

Aula 4 –  Legislação e política de 
recursos hídricos
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Faça uma pesquisa sobre a distribuição e disponibilidade de água no Brasil.

4.2  Normatização e institucionalização 
dos recursos hídricos

A primeira legislação ambiental brasileira sobre recursos hídricos surgiu na 

década de 30, em 1934, com a criação do Código de Águas (Decreto nº 24.643, 

de 1934), trazendo alguns conceitos e recomendações ainda pouco tratados no 

país. Em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XIX, defi ne como 

competência da União instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos 

hídricos e defi nir critérios de outorga de direito de seu uso, entre outras disposições.

Após quase 10 anos de discussões, em 1997, surge a Lei nº. 9.433 de 8 de 

janeiro de 1997. Esta institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Faça uma pesquisa sobre o código das águas brasileiro.

4.3 Política Nacional dos Recursos Hídricos
A Política Nacional dos Recursos Hídricos tem como objetivos:

• assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

• a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o trans-

porte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
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• a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Outro ponto importante criado por esta lei é a introdução de instrumentos 

voltados para a gestão dos recursos hídricos, sendo: 

• os planos de recursos hídricos;

• o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;

• a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

• a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

• o sistema de informações sobre recursos hídricos.

1. Cite os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

2. Quais os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos?

4.4 Plano de Recursos Hídricos
Conforme a Lei nº. 9.433/1997, os planos de recursos hídricos são planos 

diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e o Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Eles serão 

elaborados por bacia hidrográfi ca, por Estado e para o País, devendo conter 

no mínimo o seguinte conteúdo: diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; análise de alternativas de crescimento demográfi co, de evolução de 
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atividades produtivas e de modifi cações dos padrões de ocupação do solo; 

balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 

quantidade e qualidade, com identifi cação de confl itos potenciais; metas de 

racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos disponíveis; prioridades para outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos; diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso com vistas 

à proteção dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).

Cabe à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 

coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, fi cando a ANA 

responsável pela implantação, monitoramento e avaliação do plano. No âmbito 

dos Estados, os planos estaduais de recursos hídricos devem ser elaborados 

pelas secretarias responsáveis pela gestão das águas, fi cando os Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos encarregados da sua aprovação. Os planos de 

recursos hídricos de bacias hidrográfi cas serão elaborados por suas Agências 

de Água e, então, submetidos à apreciação e aprovação por seus respectivos 

Comitês de Bacias (ZANARDI JUNIOR, 2007, p. 40).

1. O que são os planos de recursos hídricos?

2. O Plano de Recursos Hídricos é um dos instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, os quais deverão possuir um conteúdo mínimo, cite-o.
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4.5  Enquadramento dos corpos 
d’água em classes

O enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponde-

rantes da água, visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição 

das mesmas mediante ações preventivas permanentes (BRASIL, 1997).

No Brasil é adotado o enquadramento por classes de qualidade. Este sistema 

faz com que os padrões de qualidade estabelecidos para cada classe sejam 

formados pelos padrões mais restritivos dentre todos os usos contemplados 

naquela classe.

As Resoluções Conama nº. 357/2005 e nº. 396/2008 tratam do enquadramento 

dos corpos d’água. A primeira dispõe sobre a classifi cação dos corpos de água 

superfi ciais, trazendo diretrizes para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efl uentes. Já a segunda trata do 

enquadramento das águas subterrâneas (BRASIL, 2005; e BRASIL, 2008).

O enquadramento defi ne a classifi cação dos corpos d’água de acordo com sua 

qualidade, bem como determina usos específi cos para a qualidade apresentada 

em cada classe. Assim, as águas com melhor qualidade permitem a existência 

de usos mais exigentes, enquanto águas com pior qualidade permitem apenas 

os usos menos exigentes (FIGURA 4.1).

Figura 4.1: Classes de enquadramento e respectivos usos e qualidade da água.

Assim sendo, o enquadramento é um processo que procura garantir padrões 

de qualidade da água compatíveis com os usos que dela se faz ou se pretende, 

em equilíbrio com a capacidade de investimentos da sociedade, representada 

pelos governos e atores envolvidos.
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1. Pesquise 3 exemplos de bacias hidrográfi cas que já passaram pelo 

processo de enquadramento.

2. Pesquise nos órgãos ambientais do seu município a existência de comitês 

de bacias, relatando suas respectivas áreas de atuação.

4.6  Outorga dos direitos de uso 
de recursos hídricos

Dentre os outros instrumentos regulatórios, insere-se a outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos, que é uma autorização ou concessão ou, ainda, 

permissão que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos 

(GUEDES, 2009, p. 30).

De acordo com a Lei nº. 9.433/1997, a outorga de direitos de uso dos recursos 

hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Portanto, os 

usos dos recursos hídricos sujeitos a outorga pelo poder público são:

• derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 

água, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

• extração de água de aquífero subterrâneo para consumo fi nal ou insumo 

de processo produtivo;

• lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos 

ou gasosos, tratados ou não, com o fi m de sua diluição, transporte ou 

disposição fi nal;

• aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
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• outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.

Já os usos dos recursos hídricos que independem de outorga pelo poder 

público, citam-se:

• o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

• as derivações, captações e lançamentos considerados insignifi cantes;

• as acumulações de volumes de água consideradas insignifi cantes.

Ressalta-se que a outorga não dá ao usuário a posse ou propriedade de sua 

alienação. Ela garante o direito de seu uso. Portanto, a outorga poderá ser 

suspensa, parcial ou totalmente, em defi nitivo ou por prazo determinado, nas 

seguintes circunstâncias: (a) não cumprimento pelo outorgado dos termos 

da outorga; (b) ausência de uso por três anos consecutivos; (c) necessidade 

premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as 

decorrentes de condições climáticas adversas; (d) necessidade de se prevenir 

ou reverter grave degradação ambiental; (e) necessidade de se atender a 

usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de 

fontes alternativas; (f) necessidade de serem mantidas as características de 

navegabilidade do corpo de água (BRASIL, 1997).

1. Fale da importância da outorga para a conservação e manutenção dos 

recursos hídricos.

2. A outorga poderá ser suspensa parcial ou totalmente em algumas 

circunstâncias, cite-as.
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3. Quais usos independem de outorga?

4.7 Cobrança pelo uso de recursos hídricos
Outro objetivo para a gestão dos recursos hídricos e reversão dos problemas é a 

aplicação de mecanismos de gestão que incentivem o uso mais racional da água. 

Entre estes mecanismos destaca-se a cobrança pelo uso da água bruta. Do ponto 

de vista econômico, esta cobrança busca incentivar a todos aqueles que usam 

a água de forma inefi ciente a reduzir o seu uso e transferir a água para usos 

de valor maior, entre eles, inclusive, os usos ambientais (RAMOS, 2007, p. 05).

A cobrança é um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos instituídos pela 

Lei nº 9.433/97, que tem como objetivos reconhecer a água como bem econômico 

e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do 

uso da água; obter recursos fi nanceiros para o fi nanciamento dos programas e 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos (BRASIL, 1997).

A cobrança não é um imposto, mas um preço fi xado a partir de um pacto entre 

os usuários de água e o Comitê de Bacia, com o apoio técnico da Agência 

Nacional das Águas (ANA).

Os valores arrecadados com a cobrança pelos usos de recursos hídricos serão 

aplicados prioritariamente na bacia hidrográfi ca em que foram gerados e serão 

utilizados para o fi nanciamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos 

nos Planos de Recursos Hídricos; no pagamento de despesas de implantação e 

custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).

1. Quais os objetivos da cobrança dos recursos hídricos?

Rec_Hid_Book_AG.indb   52Rec_Hid_Book_AG.indb   52 08/01/15   17:3308/01/15   17:33



e-Tec BrasilAula 4 –  Legislação e política de recursos hídricos 53

2. Pesquise exemplos de bacias hidrográfi cas que já fazem o processo de 

cobrança pelo uso da água.

4.8  Sistema de informações 
sobre recursos hídricos

O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH é um ins-

trumento de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações 

sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão (BRASIL, 1997). 

São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos:

• reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;

• atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;

• fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

Conforme Zanardi Junior (2007, p. 43), o Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos permite identifi car as variações sazonais, regionais 

e interanuais das disponibilidades hídricas no Brasil, notadamente lacunas e 

defi ciências que afetam as possibilidades de um gerenciamento efetivo e efi caz 

de confl itos entre os usos múltiplos, bem como dos eventos críticos (cheias, 

escassez e degradação da qualidade das águas).

1. O que é o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos?
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2. Cite os objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

Resumo

Nesta aula, trabalhamos os conceitos relacionados aos recursos hídricos, direito das 

águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos e seus instrumentos, bem como a 

importância destes instrumentos para a gestão dos recursos hídricos.

Atividade de aprendizagem

1. Cite os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos.

2. Quais os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos?
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3. Qual o objetivo da outorga?

4. Cite os usos dos recursos hídricos sujeitos a outorga pelo poder público. 
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Aula 5 – Planejamento ambiental

Objetivos 

Utilizar o conceito de planejamento ambiental, descrevendo as 

etapas necessárias para a elaboração de um plano ambiental.

Fazer uma abordagem da importância deste instrumento para a 

gestão ambiental.

5.1 O que é planejamento ambiental

Planejamento é uma ferramenta de gestão. É um processo de organização 

de tarefas para se chegar a um fi m, com fases características e sequen-

ciais que, em geral, estão na seguinte ordem: identifi car o objeto do 

planejamento, criar uma visão sobre o assunto, defi nir o objetivo do 

planejamento, determinar uma missão ou compromisso para se atingir 

o objetivo do planejamento, defi nir políticas e critérios de trabalho, 

estabelecer metas, desenvolver um plano de ações necessárias para se 

atingir as metas e cumprir a missão e objetivos, estabelecer um sistema 

de monitoramento, controle e análise das ações planejadas, defi nir um 

sistema de avaliação sobre os dados controlados e, fi nalmente, prever a 

tomada de medidas para prevenção e correção quanto aos desvios que 

poderão ocorrer em relação ao plano (FLORIANO, 2004, p. 8).

Sempre que se fala em planejar, há mais de uma pessoa envolvida. Mesmo que 

se trate de um trabalho realizado por uma só pessoa, sempre haverá alguém 

para lhe fornecer algo e o resultado de seu trabalho servirá para alguém mais. 

Então, em planejamento, sempre se pensa em termos de organização do 

trabalho de uma equipe e isso implica em alguém coordenando pessoas que 

realizam tarefas para a consecução de um objetivo (FLORIANO, 2004).
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Planejamento ambiental, portanto, é a “organização do trabalho de uma equipe 

para consecução de objetivos comuns”, de forma que os impactos resultantes, 

que afetam negativamente o ambiente em que vivemos, “sejam minimizados e 

que, os impactos positivos sejam maximizados” (FLORIANO, 2004, p. 8).

O planejamento ambiental é encarado como processo pelo qual as ca-

racterísticas são resultantes da atuação da produção social do espaço, 

tendo como premissa a constante procura pelo equilíbrio dinâmico que 

está em contínua adaptabilidade, pois várias são as ações desenvolvi-

das e os agentes envolvidos nesse mesmo espaço (ALVES, 2004, p. 49).

Moreira (2009, p. 44) relata que o planejamento ambiental, constitui-se de 

uma importante ferramenta na “tomada de decisões voltadas ao manejo 

correto e racional dos recursos naturais, bem como proteção para áreas 

que ainda não passaram por nenhum tipo de intervenção antrópica, como 

desmatamento ou uso agrícola intensivo”.

1. O que é planejamento ambiental?

2. Fale da importância do planejamento na gestão ambiental.

5.2  Instrumentos e tipos de 
planejamento ambiental

Planejar é, talvez, a principal característica que distingue as atividades humanas 

das dos outros animais. Por ser racional, o homem pode analisar o que ocorreu 

em situações semelhantes para prever o que é necessário fazer no futuro, 

repetindo o que deu certo e evitando os erros do passado; a este processo de 

organizar previamente as atividades futuras com base no conhecimento do 

passado chamamos “planejamento” (FLORIANO, 2004, p. 8).
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Para Moreira (2009), os planejamentos podem abranger diferentes escalas 

espaciais, sendo desenvolvidos em nível local, regional e nacional, dependendo 

do interesse do pesquisador e da necessidade de equilíbrio entre o ambiente 

e seus componentes.

Os elaboradores de planejamento, de forma geral, procuram entender o 

espaço em todo seu contexto, não centrados em apenas um tema, mas 

procurando trabalhar com e entre os diversos estratos que compõem o 

meio. No entanto, o usual é que os planejamentos venham adjetivados 

com palavras que defi nem ou caracterizam seu principal rumo de ação. 

Assim, eles podem ser agrupados em diversos tipos, de acordo com o 

adjetivo considerado para sua classifi cação (SANTOS, 2004, p. 25). 

Entretanto, 

 [...] é preciso observar que a base na qual se apóia a formulação 

e defi nição de estratégias de desenvolvimento nacional, regional e 

setorial deve compreender um razoável entendimento da dinâmica 

dos ecossistemas como um todo, a fi m de uma melhor avaliação de suas 

potencialidades como ambientes aproveitáveis para os sistemas humanos. 

Para tanto, os componentes ambientais devem ser analisados sob uma 

perspectiva holística, englobando, dessa forma, as interações bióticas 

e abióticas que maestram os fl uxos energéticos presentes no am-

biente (ERSE; PHILOMENA, 2005, p. 52).

Floriano (2004) relata que os planos contêm em sua essência alguns elementos 

principais, dentre os quais destacam-se:

• propósitos (o que fazer);

• objetivos (porquê fazer);

• prazos (em quanto tempo);

• políticas (que regras seguir);

• critérios (como julgar);

• procedimentos (como fazer, que passos seguir);
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• recursos tecnológicos e fi nanceiros (o que utilizar);

• monitoramento (o que medir);

• controle – como analisar e revisar o que se fez. 

Conforme Brasil (2006, p. 9), “[...] o processo de planejamento pode ser de-

composto em três fases básicas: elaboração do plano ou fase de tomada 

de decisões (decidir), a implantação do plano (agir) e o monitoramento e 

avaliação do plano (criticar)”.

Supostamente, o que se deseja quando se elabora um plano é a sua execução, 

ou seja, dar mais efi ciência a um conjunto de atividades para que alcancem, 

num prazo maior ou menor, metas estabelecidas. E para que essas atividades 

se enquadrem como ação planejada, deverão ser monitoradas e avaliadas 

(BRASIL, 2006).

Floriano (2004, p. 17) destaca que, no desenvolvimento de um plano, inicialmente, 

identifi ca-se o assunto ou objeto do planejamento, depois é necessário levantar 

todas as informações sobre o assunto e prever como serão desenvolvidos. O 

autor cita que é comum a utilização do “ciclo PDCA (Plan, Do, Control, Act)”, 

ou seja: planejar, executar, avaliar e agir na elaboração de planos.

Figura 5.1: Ciclo PDCA.
Fonte: <http://casadaconsultoria.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/pdca_ferramenta-administrativa-300x284.
jpg>. Acesso em: 28 mar. 2014. Adaptado por Carol Costa.
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1. Explique o ciclo PDCA.

2. Pesquise alguma empresa que utiliza o ciclo PDCA no seu processo de 

planejamento.

5.3 Planejamento ambiental no Brasil
De acordo com Alves (2004), “o maior instrumento de representação de plane-

jamento urbano no Brasil foi alcançado com a formulação dos Planos Diretores”. 

A elaboração destes pressupõe o

“[...] conhecimento das defi ciências e potencialidades do território 

municipal e da região para que se possa priorizar as intervenções sobre 

esse espaço e viabilizar os recursos necessários a sua realização e 

sustentação”.

O Plano Diretor é instrumento de natureza técnica e política, de caráter 

global e estratégico. Ao propor transformações estruturais, visa atender 

às necessidades básicas da população, contribuir para o aumento da 

efi ciência econômica local e regional e preservar a qualidade ambiental e 

o patrimônio coletivo, cultural e histórico (ALMEIDA et al., 2008, p. 154).

Apesar de ser considerado um plano importante na Gestão Ambiental de um 

município, o Plano Diretor não é um documento obrigatório para todos os 

municípios, este instrumento somente é exigido para municípios com mais de 

vinte mil habitantes. Outro fator também importante refere-se à abrangência 

de tal documento, a qual se restringe aos limites da cidade, não incorporando 

o município como um todo.
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Alves (2004, p. 49) cita que:

[...] o planejamento urbano pautado simplesmente nos limites da 

cidade não consegue avançar em nada no sentido de promover melhor 

desenvolvimento urbano. Pelo contrário, o planejamento deve considerar 

todo o município, considerando seus principais problemas, para a 

elaboração de planos e alternativas na construção de um planeja-

mento urbano mais justo.

No Brasil, uma técnica também bastante comum nos planejamentos ambientais 

é a utilização da ciência geográfi ca. Ela oferece, conforme cita Moreira (2009, 

p. 56) através de ferramentas disponibilizadas pelas “tecnologias de informação 

geográfi ca, como o sensoriamento remoto, os sistemas de informação geográfi ca 

e procedimentos de geoprocessamento, suporte para desenvolver materiais e 

ações possíveis para esse trabalho”.

Para a análise da cobertura e uso da terra, numa perspectiva multitem-

poral, compreende-se que a elaboração de um planejamento adequado 

ao espaço geográfi co municipal inicia-se com a identifi cação dos 

padrões de utilização da terra e os problemas acarretados pelo uso 

inadequado da mesma. Levantamentos sobre o uso e a cobertura da 

terra comportam análises e mapeamentos de grande utilidade para 

a atualização do conhecimento das formas de uso e de ocupação 

do espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e de 

orientação à tomada de decisão (MOREIRA, 2009, p. 47).

1. O que é um plano diretor?

2. Fale da importância dos planos diretores no processo de planejamento 

ambiental de uma cidade.
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Resumo

Nesta aula, trabalhamos o conceito de planejamento ambiental, instrumentos 

e tipos de planejamento ambiental, bem como o processo de planejamento 

ambiental no Brasil.

Atividade de aprendizagem

1. Liste alguns problemas urbanos em sua cidade inerentes ao ordenamento 

de algumas atividades que poderiam ser melhoradas com atitudes simples.

2. Conceitue planejamento ambiental. 
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Aula 6 – Prevenção e controle de enchentes

Objetivos

Diferenciar enchente de inundação.

Identifi car as causas das enchentes e inundações.

Expor possíveis tratamentos a enchentes e inundações.

6.1 Prevenção e controle de enchentes
Para começar, vamos entender o que é enchente. As palavras “cheia” e “enchen-

te” têm como origem o verbo encher, do latim implere, que signifi ca “ocupar 

o vão, a capacidade ou a superfície”, “tornar cheio ou repleto”. De acordo 

com o dicionário Aurélio, enchente é defi nida como “inundação, cheia do rio 

que transborda; torrente./Fig. Excesso, abundância, quantidade excessiva, está 

relacionada às estações do ano”. Logo, percebemos que enchente nos remete 

a um acontecimento natural, provocado constantemente pelas chuvas intensas 

e contínuas em uma determinada época do ano. Observe o esquema a seguir.

Figura 6.1: Leito de cheias de um rio.
Fonte: Glossário “Geodinâmica Externa e Risco Geológico”. Disponível em: <http://rusoares65.pbworks.
com/w/page/49920475/Gloss%C3%A1rio%20%22Geodin%C3%A2mica%20Externa%20e%20Risco%20
Geol%C3%B3gico%22>. Acesso em: 3 jan. 2012.
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Todo rio necessita de um espaço às suas margens para transbordamento. 

Já inundação, ainda no Aurélio signifi ca “ação ou efeito de inundar. / Transborda-

mento das águas, cobrindo certa extensão do terreno. / Alagamento, percebemos 

que resulta de uma água, que não foi escoada ou absorvida pelo solo, causando 

transbordamento”. Dentro desse contexto, afeta diretamente a população, pois 

esta ocupou o leito maior do rio. Veja o esquema a seguir. 

Figura 6.2:  Esquemas ilustrativos de elevação do nível de um rio provocada pelas 
chuvas, do nível normal até o nível de uma inundação. 

Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: <http://dc311.4shared.com/doc/eHfuF0le/preview.html>. Acesso em: 3 jan. 2012. 

Ambas atualmente são provocadas pelo homem através de erros na operação 

de comportas (barragens) ou de projetos de obras hidráulicas (pontes, diques, 

entre outros) além da ocupação indevida de áreas de preservação.

Devido a falhas humanas o Brasil enfrenta sérios problemas urbanos, leia e 

responda à questão a seguir:
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Leia o artigo elaborado no 
VI Congresso Nacional de 
Excelência em gestão em: 
<http://www.eng.uerj.br/
publico/anexos/1281057384/
Aintegracaodepoliticaspublicas.
pdf>. Acesso em: 8 nov. 2013.
Ele apresenta uma discussão 
sobre as políticas públicas 
voltadas para os recursos 
hídricos tomando por base de 
estudo uma cidade do Rio de 
Janeiro.

Assista no Youtube ao vídeo 
“Meio Ambiente por Inteiro – 
Inundações”:
http://www.youtube.com/
watch?v=hap-I4OiTZw
Esse vídeo é um programa 
que apresenta as causas e 
consequências das inundações 
no perímetro urbano brasileiro.

Solstícios de verão
É o termo usado pela 
Astronomia para descrever o 
momento que marca o início da 
estação conhecida como verão. 
Disponível em: <http://www.
online24.pt/solsticio-de-verao/> 
Acesso em: 26 fev. 2013.
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(IFTO-2012) O Brasil é um país tropical, devido a esse fato, no período de 

Solstícios de verão os problemas relacionados com a questão urbana que 

constantemente tomam as manchetes dos jornais são 

a) as enchentes e a dengue;

b) a perda da umidade do ar e a renite alérgica;

c) a seca do Nordeste e os processos de erosão;

d) o esgoto a céu aberto e proliferação dos insetos;

e) os desmoronamentos e as epidemias alérgicas.

6.1.2 Causas da inundação e tratamentos
Como já vimos, enchentes são processos naturais do leito dos rios, o problema 

é que o homem retirou a mata ciliar ocupando as várzeas (margens dos rios), 

desregulando o processo que antes acontecia naturalmente, por este motivo 

é também o homem que mais sofre com este desequilíbrio, principalmente 

nas regiões metropolitanas das grandes cidades, afetando principalmente as 

pessoas mais pobres que não possuem condições ideais de moradia, retirando 

dessas pessoas seu bem maior: o lar, causando ferimentos, doenças e até 

mortes. Através do vídeo, pudemos comprovar que as enchentes de hoje são 

resultado do longo processo de modifi cação que acompanhou o crescimento 

rápido e não planejado da maior parte das cidades, já que o solo foi imperme-

abilizado pelo concreto, difi cultando seu escoamento.

Principais causas das inundações

• Assoreamento do leito dos rios.

• Desmatamento.

• Elevada impermeabilização do solo com malha asfáltica e concreto.

• Elevado índice pluviométrico na região.
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• Falta de consciência e de educação ambiental dos administradores e da 

população em geral, que deposita lixo nos rios.

• Ocupação desordenada das margens.

• Omissão do Poder público na gestão urbana.

• Retifi cação dos rios. Tirar os meandros que o rio possui, contribui para 

aumentar a velocidade de suas águas, entre outros. 

Tratamentos

• Construir represas, arrimos e diques, substituindo as funções das antigas 

várzeas, aliviando assim o quadro de inundações nos picos de cheia.

• Criação de novas áreas verdes para aumentar a permeabilização.

• Elaborar e aplicar efi cazmente o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e o Plano Diretor de Drenagem Urbana.

• Estimular a educação ambiental.

• Executar um plano de contingência e programas de combate a inundações.

• Garantir a coleta dos resíduos sólidos para que estes não fi quem no leito 

dos rios.

• Implementar programas de limpeza intensiva de bueiros e galerias 

entupidos com o lixo.

• Levantar e defi nir os locais problemáticos na enchente e criar mecanis-

mos técnicos efi cazes para a vazão da água.

• Manter o poder Público em sintonia com o serviço de meteorologia.

• Preservação e manutenção das áreas verdes.
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Assista no Youtube ao vídeo 
“Tratamento de Esgoto e 
Prevenção contra Enchentes”: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=XqJDv_1WedA>. 
Acesso em 8 nov. 2013
Esse vídeo apresenta alguns 
tratamentos implementados 
pela Prefeitura de Nilopólis, 
para tratamento de inundações.
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Nas áreas rurais ocorre com menos frequência, pois o solo e a vegetação não 

estão comprometidos pela impermeabilização do concreto. E quando ocorrem, 

geralmente, possuem menos força.

Leia o texto a seguir e construa um texto dissertativo de no mínimo quinze 

linhas argumentando sobre as causas e tratamentos para o problema tratado 

na reportagem.

Previsão do tempo

Ignorando evidências sobre eventos climáticos extremos, governantes abandonam 

populações à mercê de inundações e deslizamentos. Todo ano o discurso se repete. 

Diante dos desastres provocados pelas chuvas, autoridades das diversas esferas 

se referem ao caráter excepcional, inédito, fora do normal, das precipitações que 

acabaram de ocorrer. Não mentem ao dizer isso - mas a constatação não lhes serve 

de desculpa. O aumento de episódios de chuvas extremas era previsível, diante do 

crescimento desordenado das cidades e da mudança climática provavelmente em 

curso no planeta. Em São Paulo ou em qualquer outra região do país, as projeções 

do clima ganham cada vez mais precisão e credibilidade, mas não apontam para 

fenômenos novos. Enchentes e deslizamentos se repetem todos os verões, assim 

como as promessas de que não voltarão a ocorrer no próximo. Os governantes não 

agem na medida do necessário para adaptar as cidades brasileiras a uma situação 

que se agrava, a olhos vistos, de ano para ano. E que não se explica só por "causas 

naturais": surgem na medida da irresponsabilidade humana, em sua repetição e 

em seus trágicos efeitos.

[Folha de S.Paulo, editorial, 16 de janeiro de 2011]
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Assista no Youtube ao vídeo da 
reportagem que mostra como 

o Japão tenta resolver seus 
problemas com a água pluvial: 

<http://www.youtube.com/
watch?v=70nYmAXClok>. 

Acesso em: 8 nov. 2013.
Este vídeo apresenta tratamentos 

efi cazes contra enchente.
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6.1.3 Concepções de proteção contra enchentes
Uma enchente provoca a perda de vidas, materiais, objetos, móveis, o 

abandono dos lares, além da contaminação da água por produtos tóxicos 

e agentes patológicos que provocam doenças como amebíase, cólera, febre 

amarela, hepatite A, malária, poliomielite, entre outras. Contaminação de 

alimentos, interrupção das atividades econômicas das áreas inundadas. 

Para diminuir ou impedir os efeitos das enchentes, podem-se construir 

barragens e reservatórios nas áreas de risco, os bueiros devem ter sua aber-

tura protegida para impedir a entrada de resíduos sólidos, além de promover 

a conscientização da população para que não deposite o lixo nas vias públicas 

e leitos de rios, lagos e represas. Regulamentar e fi scalizar o uso do solo, 

limitando a ocupação das áreas inundáveis. 

Se o alagamento for inevitável, não deixe crianças em casa sozinhas, mantenha 

pontos de água potável, roupa e remédios, avise ao corpo de bombeiros e a 

Defesa Civil sobre o perigo, convença as pessoas que moram em áreas de risco 

a saírem da casa durante as chuvas, coloque os documentos e objetos de valor 

em sacos plásticos protegidos da umidade, desconecte os aparelhos elétricos 

das tomadas e não utilize nenhum aparelho eletrodoméstico que tenha sido 

molhado, pois há risco de choque elétrico, feche o registro de água. Não deixe 

crianças brincando em córregos, elas podem ser carregadas pela enxurrada 

além de contrair doenças.

Leia os itens a seguir e assinale aquele(s) que é/são considerado(s) medida(s) 

contra enchentes.

a) Deixar o registro de água aberto.

b) Deixar o lixo espalhado na rua.

c) Deixar o bueiro sempre aberto.

d) Bloquear as passagens e valas por onde a água iria passar.

e) Construir uma barragem para impedir a passagem da água.
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6.1.4  Conservação, recuperação e manejo 
sustentável do meio rural

As áreas que não satisfazem as necessidades do meio urbano são classifi cadas 

como meio rural, as atividades humanas dependem dessas áreas para se 

reproduzirem. As características ambientais do meio rural é bem diferente 

do meio urbano, onde as ações humanas muitas vezes destroem total ou 

parcialmente o ecossistema, causando impactos e prejudicando as atividades 

socioeconômicas. De acordo com Kobiama (2008), na hidrologia o grau de 

urbanização é avaliado através das taxas de áreas impermeabilizadas, logo, a 

urbanização sem planejamento provoca efeitos hidrologicamente negativos, 

causando inundações nas áreas urbanas. Já na área rural, podemos observar 

um exemplo de convivência entre planta, terra e água. Porém, algumas práticas 

como a monocultura estão contribuindo para a poluição dos rios e riachos que 

drenam a lavoura, pois recebem a lavagem das culturas que estão carregadas 

de agrotóxicos e fertilizantes. Além disso, a expansão agropecuária tem 

contribuído com o desmatamento, que por sua vez ocasiona o assoreamento 

dos rios e temos um ciclo repetitivo de impactos ambientais.

Esse modo de produção capitalista assegura altos níveis de acumulação em 

detrimento dos recursos naturais, nos chamando a atenção para a valorização 

dos objetos da natureza e por suas funções ecossistêmicas, pois a agricultura 

é a produção social em que se expressa a relação sociedade-natureza.

Explique por que no meio rural as enchentes são menos comuns.

6.1.5 Gestão urbana para controle de enchentes
Criticando a situação em que o avanço da urbanização aumenta os problemas 

ambientais, Kobiyama (2000) propôs a ruralização no meio urbano, como 

processo contrário à urbanização, e a defi niu como a convivência com as 

plantas, terra e água da chuva ou, conjunto das ações de recuperação da 

vegetação, da terra e da água com seus aproveitamentos e convivência em 

harmonia. Essa ruralização pode ser considerada como nova fase para o 

desenvolvimento urbano. Veja o esquema a seguir.
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Consulte o site a seguir: < 
http://www.ebanataw.com.

br/roberto/chuvas/index.php 
> Ele apresenta perguntas e 
respostas frequentes sobre a 
água da chuva e seu destino.

Desenvolvimento Sustentável

Convivência com a natureza

Ruralizacão
(ação humana)

Ciência rural Ruralismo (Cultura)

Vegetação 
(biosfera)

Água
(hidrosfera)

Terra
(litosfera)

Solução para problemas sócioambientais
Ex.: Racionamento e inundação

=
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Figura 6.3: Ruralização para o desenvolvimento sustentável. 
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de: Kobiyama, M. Recursos hídricos e saneamento / Masato Kobiyama, Aline 
de Almeida Mota, Cláudia Weber Corseuil – Curitiba: Ed. Organic Trading, 2008, p.18.

Cite um evento de enchente e uma possível solução para que não ocorram 

mais enchentes naquele local.

6.1.6 Gestão e controle na rede de drenagem
O saneamento básico é defi nido como o conjunto de serviços e ações com o 

objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições 

que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida nos meios 

urbano e rural, segundo projeto de Lei Federal 5.296/2005 que estabelece 

o marco regulatório para o saneamento. Além disso, especifi ca os quatro 

conjuntos de serviços públicos que o constituem: abastecimento de água, 

o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas 

pluviais. Embora exista esta enumeração dos serviços, não se deve restringir a 

busca pela segurança sanitária e o bem-estar ambiental da população a apenas 

estas atividades.
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Leia o texto da Dra. Luigia Brandimarte, sobre gestão urbana para controle de 

enchentes em:

• <http://www.hidroex.mg.gov.br/curso/frutal0312/3_Enchentes_
Urbanas.pdf>. Acesso em: 8 nov. 2013.

Ela tenta apresentar e discutir como prever e enfrentar enchentes no perímetro 

urbano. Para isso, nos apresenta realidades de países desenvolvidos.

• Leia também um artigo disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0104-12902006000300012&script=sci_arttext> de autoria 

do Doutor em Geografi a Física  Ailton Pinto Alves Filho e da professora 

Helena Ribeiro, no qual eles analisam os mecanismo decisórios e as políticas 

públicas em episódios de inundação, tomando a grande São Paulo como 

objeto de estudo. 

Agora é com você! Defenda uma ação imprescindível para uma boa gestão 

na rede de drenagem.

Resumo

Nesta aula, aprendemos que a enchente é um fato normal para os rios 

e está associada ao clima, já a inundação é o transbordamento dos rios 

e afeta diretamente a população. Hoje, podemos afi rmar que ambas são 

provocadas pela ação e ocupação desordenada do homem. Vimos que os rios 

em sua maioria estão assoreados, assim, só resta agora buscar tratamentos 

que minimizem os impactos para a população, e que é muito importante a 

parceira entre a população e o governo neste tratamento. Também pudemos 

enumerar meios de proteção contra as enchentes, além de conhecer alternativas 

importantes no combate e prevenção de enchentes.
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Atividade de aprendizagem

A partir da charge e imagens escreva um texto sintetizando os assuntos 

principais desenvolvidos ao longo da aula.

Figura 6.5: Enchente e alagamento na cidade.
Fonte: Ecu4u. Disponível em: <http://eco4u.wordpress.com/2012/01/20/em-2011-302-desastres-naturais-no-mundo-
-geraram-mais-de-29-mil-mortos-e-us-366-bilhoes-de-prejuizos/enchente-centro-3/> Acesso em: 3 mar. 2013. 

Figura 6.4: Possíveis soluções para as enchentes.

Fonte: Fonte: Ivan Cabral (2011). Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-4IKJpumjEBo/TagOSsF6hoI/
AAAAAAAAEN8/4v_MUUWNv0U/s1600/Charge2011-convenio.jpg>.  Acesso em: 12 jun. 2014.
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