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Resumo: A água é um recurso vital para a humanidade, no entanto encontra-se cercada por 

uma crise devido, principalmente, a ausência de planejamento e gestão voltados a 

sustentabilidade do recurso. Portanto, está pesquisa objetiva realizar uma análise teórica da 

utilização da Bacia Hidrográfica como instrumento de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos, visando discorrer sobre sua relevância para a utilização mais adequada e sustentável 

da água. Para concretização da pesquisa se utilizou do procedimento técnico bibliográfico, 

realizando-se buscas em relevantes plataformas de pesquisa, com o propósito de apresentar 

referências sobre a Bacia Hidrográfica como instrumento de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. Definir os principais marcos regulatórios e a capacidade de suporte de cada bacia 

hidrográfica, é tarefa fundamental para atingir as necessidades dos diversos usuários e a 

capacidade de oferta e de renovação das fontes naturais. Bem como, a bacia hidrográfica deve 

ser utilizada como unidade de planejamento e gestão juntamente a outros fatores que estejam 

diretamente relacionados aos recursos hídricos, como uso do solo. 

 

Palavras-chave: Água; Crise Hídrica; Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

Sustentabilidade. 
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Maria Cristina Rizk (Universidade Estadual Paulista – UNESP campus de Presidente 

Prudente mc.rizk@unesp.br) 

 

Resumo: Os aterros destinados a disposição final de resíduos sólidos caracterizam-se como 

locais de grande importância na manutenção das condições sanitárias adequadas dos 

municípios, para a minimização de impactos ambientais e riscos associados à saúde das 

populações. Porém, quando utilizados de maneira incorreta podem contribuir no agravo dos 

impactos ambientais e nas condições sanitárias. Dessa forma, o presente trabalho trata da 

questão dos aterros utilizados para disposição final de resíduos sólidos urbanos nos munícipios 

da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos -UGRHI 22, Pontal do Paranapanema, 

oeste do estado de São Paulo, a partir da análise da evolução das notas obtidas no Índice de 

Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), da CETESB, nos anos de 2012 e 2020. Foram 

consideradas as notas individuais recebidas por cada município para o levantamento da situação 

e a sua evolução no enquadramento do índice utilizado. Foram ainda, consideradas as 

informações de vida útil de operação dos aterros para o detalhamento das condições desses locais. 

A partir do estudo, observou-se que no período ocorreram melhorias nas condições dos aterros 

para disposição de resíduos sólidos dos municípios da UGRHI 22 no desenvolvimento do 

gerenciamento dos resíduos sólidos. Porém, melhorias ainda precisam ser alcançadas. A 

compreensão dessas informações é importante na perspectiva de avaliação da situação dos 

locais utilizados para a disposição final de resíduos e na tomada de decisões e ações a serem 

realizadas por cada município de forma a minimizar impactos ambientais ocasionados pela 

disposição dos resíduos urbanos, sobretudo no solo e nos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Aterros; Resíduos Sólidos Urbanos; Impacto ambiental. 
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Resumo:  

O uso do solo a partir da agricultura e pecuária, por exemplo, se torna um significativo 

comprometedor da qualidade da água, dependendo da intensidade de seu deflúvio superficial. 

Dessa forma é importante identificar se os usos estão comprometendo de alguma forma o 

balanço hídrico das bacias hidrográficas. Para isso buscou-se neste trabalho detectar as 

condições de uso e ocupação do solo na região do Município de Cristalina e consequentemente 

nas bacias do Rio São Marcos e São Bartolomeu, associando à dados de vazão e precipitação 

hídrica. O município de Cristalina está localizado abaixo do Distrito Federal e tem em sua área 

sete bacias hidrográficas e dois principais rios que são o Rio São Bartolomeu e Rio São Marcos. 

Na elaboração do presente estudo se fez necessário realizar levantamento bibliográfico 

preliminar objetivando reunir informações pertinentes à área de estudo. Toda a base de dados 

vetoriais e matriciais foi trabalhada no datum SIRGAS 2000 com projeção UTM zona 23 Sul. 

Por meio dos mapas de uso e cobertura do solo de 1986, 1996, 2006, 2016 e 2020, foi constatado 

que houve expansão das áreas relativas à agricultura, representando para o ano de 2020 

aproximadamente 72% do território municipal. Apesar de neste trabalho não ter constatado uma 

relação direta entre o uso e ocupação do solo relacionados aos dados hídricos de vazão e 

precipitação, ressalta-se o valor de terem estudos que busquem identificar as modificações da 

disponibilidade hídrica e toda a dinâmica das bacias hidrográficas. 

 

Palavras-chave: Uso do Solo, Bacia Hidrográfica e Recurso Hídrico.  
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Resumen: En este trabajo se efectúa una evaluación preliminar de la vulnerabilidad de sequía 

en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Segura y Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla, encuadrados en el sureste de España. Este territorio posee una marcada 

aridez con una precipitación media anual de 375 mm y un notable déficit hídrico estructural. 

Para la evaluación de la vulnerabilidad de sequía ha sido seleccionado el Índice Estandarizado 

de Vulnerabilidad de Sequía (SDVI), que cuenta para su aplicación con un total de cinco 

componentes (SPI12, suministro, demanda, infraestructura e impactos). Se han obtenido un 

total de tres categorías de vulnerabilidad: Vulnerabilidad Baja, Vulnerabilidad Media y 

Vulnerabilidad Alta. Las subzonas con vulnerabilidad alta se encuadran en la franja costera y 

valles prelitorales. Estas zonas son las que cuentan con una mayor presión humana y han 

experimentado una fuerte transformación de los usos de suelo en las tres últimas décadas. El 

mapa de vulnerabilidad de sequía resultante puede constituir una herramienta de ayuda en la 

gestión y la planificación del riesgo de sequía por parte de los diferentes organismos públicos.  

 

Palabras clave: vulnerabilidad, déficit, planificación, sureste de España, riesgo de sequía
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Resumo: Os índices de qualidade da água podem ser compreendidos como ferramentas 

de comunicação de base científica, que convertem dados multivariáveis em uma única 

unidade capaz de descrever a qualidade da água; no entanto, não existe um índice 

“universal”. Assim, o objetivo principal desta pesquisa é caracterizar as aplicações e 

desafios dos principais índices de qualidade de água, comumente utilizados por órgãos 

governamentais, no continente americano. Para isso, realizou-se uma Pesquisa 

Bibliográfica Sistematizada associada ao sistema de amostragem não probabilística “Bola 

de Neve”. Os índices estudados são compostos principalmente por variáveis físico-

químicas, (variáveis instantâneas), seus resultados retratam o momento e local de coleta. 

Poucos indicadores biológicos são utilizados na composição destes índices. Dessa forma, 

possíveis interpretações das variações espaciais e temporais da qualidade da água podem 

ficar comprometidas. Outro desafio a ser vencido no aprimoramento dos métodos 

estudados é ampliar sua capacidade de comunicação dos resultados para um número 

maior de usuários. Os índices de qualidade da água são a base técnica necessária para a 

tomada de decisão no processo de Gestão de Recursos Hídricos. 

 

Palavras-chaves: Qualidade da Água; Índices utilizados na América; Gestão integrada; 

Recursos hídricos. 
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Resumo: A bacia hidrográfica do Rio Barra Grande está localizada no Oeste maranhense 

na Microrregião de Imperatriz, especificamente, no perímetro rural dos Municípios de 

Imperatriz, João Lisboa e São Francisco do Brejão. O artigo tem como objetivo realizar 

uma análise morfométrica do Rio Barra Grande, analisando os parâmetros areal, linear e 

hipsométricos e sua relação com as principais coberturas da terra. Na metodologia usou-

se o método de fotointerpretação e a técnica de georreferenciamento para obtenção dados, 

e o geoprocessamento de imagem de satélite do Google Earth Pro de 2014, a fim de 

identificar o tipo de uso/ocupação da terra como também a rede de drenagem. Resultados 

apontam para a presença de pastagem com cerrado e pastagem com babaçu com as 

informações morfométricas em especial com a hierarquia. Pode-se afirmar que o 

ambiente da bacia encontrasse modificado no sentido da potencialização dos fluxos 

superficiais hidrológicos. As conclusões indicam que a bacia tem 78% de sua área ainda 

preservada devido está localizada em área afastada dos sítios urbanos, entretanto, 

percebe-se que nos últimos anos, ocorreu um médio crescimento de desmatamento, por 

conta da silvicultura do (eucalipto) que vem substituindo a cobertura florestal (pastagem 

do babaçu). Quanto ao uso do solo, a mesma é praticada pela atividade de agricultura, 

horticultura e piscicultura. 

 

Palavras-chave: Hidrografia, Aspectos fisiográficos, Imperatriz.  
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Resumo: Estudos envolvendo o levantamento do uso e cobertura da terra são 

fundamentais para o planejamento ambiental, principalmente quando a área compreende 

uma bacia hidrográfica situada em ambiente cárstico. O presente trabalho tem por 

objetivo avaliar o uso e cobertura da terra na bacia do rio Sobrado entre os anos de 1985 

e 2019, utilizando dados do projeto MapBiomas. Utilizou-se o software QGIS para 

quantificar e mapear as classes de uso da terra, e posteriormente, analisar e comparar os 

dados. Elaboração do mapa de declividade, e reclassificação dos dados sobre uso e 

cobertura da terra para duas classes, sendo 1-vegetação e 2-antrópico, para verificar a 

dinâmica de uso entre 1985 e 2019. Além disso, foram inseridas a espacialização das 

cavernas sobre as classes, para verificar se elas estão sob pressão dessas mudanças. A 

partir das classes do mapeamento observou-se que a classe pastagem é predominante na 

bacia, representando um aumento de 85%, e a classe agricultura demonstrou um 

acréscimo de 157,40%, comparando os dados entre 1985 e 2019. Houve redução de 

26,54% nas áreas de cobertura vegetal. Foi possível observar que, as classes de 

declividade apontam a predominância de relevo variando de 0 a 12%. Os dados sobre a 

dinâmica de uso, demonstraram manutenção da área de vegetação nativa correspondente 

a 53,17%, para o período analisado. A sobreposição dos dados contendo a localização das 

cavernas, mostrou que a maioria está em áreas com cobertura de vegetação nativa, porém 

o incremento de áreas de pastagem, podem afetar o seu equilíbrio ecológico. 

 

Palavras-chave: uso e cobertura da terra; planejamento ambiental; cavernas e bacia 

hidrográfica. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em aplicar e comparar os modelos 

hidrológicos conceituais de chuva-vazão, Tank Model e HyMOD, utilizando algoritmos 

da ferramenta Solver do Excel para otimizar os parâmetros dos modelos, calibrar e 

validar, no intuito de simular a vazão (escoamento) na bacia hidrográfica do Rio das 

Almas, sub-bacia do Rio Tocantins. O conjunto de dados utilizados abrangeu uma série 

de 32 anos de dados hidrológicos diários que foram obtidos através dos registros 

históricos das estações fluviométricas e pluviométricas inseridas na área da bacia. Para a 

análise de desempenho dos ajustes dos modelos utilizou-se o coeficiente de eficiência 

Nash-Sutcliffe (NSE). O Tank Model apresentou valores de NSE classificados como 

satisfatório para a escala diário-diário e bom para a escala diário-mensal. Já o HyMOD 

apresentou valores de NSE classificados como bons para a escala diário-diário e muito 

bons para a escala diário-mensal. Considerando os resultados do coeficiente de NSE e a 

análise gráfica das vazões observadas e calculadas evidencia-se que o HyMOD 

apresentou melhor desempenho na modelagem do escoamento na bacia hidrográfica do 

Rio das Almas. A calibração dos modelos realizadas neste trabalho podem auxiliar nos 

processos de tomada de decisão relacionados a gestão da bacia do Rio das Almas e sua 

disponibilidade hídrica quando dados reais de vazão não estiverem disponíveis. 

 

 

Palavras-chave: Modelagem hidrológica; HyMOD; Tank Model; chuva-vazão. 

 
  



24 
 Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em 

Bacias Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século 

XXI 

 

Cartografia de paisagens para gestão na bacia hidrográfica do Alto 

Taquari (MS) 
 

Rafael Martins Brito (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - 

rafaelgeografiaufms@gmail.com)  

Eduardo Salinas Chávez (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - 

esalinasc@yahoo.com)  

Patrícia Helena Mirandola Garcia  (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) - patriciaufmsgeografia@gmail.com) 

Adalto Moreira Braz (Grupo de Pesquisas Geossistemas e Paisagem (PAISAGEO) - 

adaltobraz.geografia@gmail.com)  

 

Resumo: A rápida transformação do uso e cobertura da terra, assim como a intensificação 

da degradação e exploração dos recursos naturais, tem demandado respostas integradoras 

e abrangentes no diagnóstico e proposição de soluções ambientais. Embora a Bacia 

Hidrográfica do Alto Taquari (BHAT), esteja localizada em um importante corredor para 

a conservação da biodiversidade, também é penalizada por tais dinâmicas de modificação. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi propor uma classificação e representação 

cartográfica das Unidades de Paisagens (UP) da BHAT. Os procedimentos baseiam-se 

nos pressupostos contidos em Ramón Puebla et al. (2009), Salinas Chávez e Rámon 

Puebla (2013), por meio da utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Os 

resultados apontam cinco principais UP e 28 subunidades, das quais as principais 

atividades desenvolvidas estão a pecuária e agricultura, observando-se reduzidas áreas 

destinadas às formações de vegetação natural. As características das UP detêm a 

capacidade de servir como base para obtenção de variados indicadores com a finalidade 

de formular proposições destinadas a conservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Cartografia de Síntese; Geossistemas; Geoinformação. 
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Resumo: Tendo em vista que a cartografia social é uma metodologia técnica de 

mapeamento, que possibilita uma transformação social, ela é capaz de ser uma forma 

auxiliadora no desenvolvimento sustentável com relação às bacias hidrográficas, que tem 

como principal função o abastecimento e o consumo humano, pois ela ajuda a identificar 

conflitos na forma de uso de uma região em questão. O artigo também trata sobre e a 

importância da Matriz FOFA (Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça) na cartografia 

social, sendo uma importante ferramenta, já que ela é capaz de indicar forças e fraquezas, 

por exemplo, de determinado lugar a ser estudado, trabalhando em conjunto com a 

cartografia social. Além disso, também é abordada a metodologia de aplicação da 

cartografia social: o levantamento de dados do que irá ser estudado e observado com a 

população, produção e digitalização dos mapas, validação final e correção dos mapas com 

a comunidade. Por fim, este trabalho tem como objetivo relacionar a importância da 

cartografia social em conjunto com as bacias hidrográficas e sua gestão dos recursos 

hídricos. Constatou-se que a utilização da cartografia social na gestão e planejamento dos 

recursos hídricos, além de ser possível, traz grandes potencialidades.  

Palavras-Chave: Empoderamento; Mapeamento Participativo; Planejamento Ambiental 
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Resumo: O riacho Maceió, localizado na capital do estado do Ceará, cuja foz desemboca 

no oceano cruzando um parque urbano em seu estuário, fazendo parte do Complexo 

Hídrico Papicu/Maceió. Este sistema vem sofrendo diversos impactos antrópicos, que são 

responsáveis por minar parte de sua qualidade ambiental. Com a finalidade de demonstrar 

a importância ecológica desse refúgio silvestre em meio ao ambiente urbano, foram 

levantadas as espécies da avifauna através de 3 pontos de coleta com busca ativa com 

transectos de 200m e identificação das aves, resultando no achado de 72 espécies, 

divididas em 16 ordens. Dentre as quais, podem ser ressaltados o guaracava-de-barriga-

amarela, Elaenia flavogaster, originário do sul do México e o suiriri, Tyrannus 

melancholicus, ocorrente também nos Estados Unidos, mostrando a importância do 

espaço como refúgio para espécies locais como a jaçanã, Jacana jacana, e até aves não 

migratórias, como a garça-branca-grande, Ardea alba. Apesar de sua importância 

ecológica, vem sendo degradado constantemente pelo despejo de efluentes, 

desmatamento das margens e deposição de lixo, além da canalização de sua foz. Com 

forte influência da construção civil no local, a degradação atinge tanto a fauna e seu 

ecossistema, como a comunidade local, por ser um importante corpo hídrico de água doce 

destinado a recreação das comunidades aquáticas e produção de pescado. Assim, o 

ambiente se tornará inóspito para espécies frágeis, afastando aves migratórias e perdendo 

seu status como parque urbano para espécies nativas, estudos focados nos impactos 

antrópicos na fauna devem ser tomados para promover estratégias de mitigação de seus 

efeitos. 

 

Palavras-chave: aves migratórias; parque urbano; complexo hídrico Papicu/Maceió. 
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Resumo 

As bacias hidrográficas são áreas de captação natural da água da precipitação que fazem 

convergir os escoamentos em um único ponto de saída e são consideradas como uma 

unidade territorial de planejamento. O presente artigo apresenta a descrição atualizada do 

ambiente flúvio lacustre da bacia hidrográfica do Igarapé Carrapato, no bioma de Savana, 

localizada na zona rural do Município de Boa Vista, Roraima. Neste trabalho, busca-se 

caracterizar os aspectos físicos do sistema fluviolacustre para se considerar a importância 

desse ecossistema para a sustentabilidade ambiental da bacia hidrográfica do Igarapé 

Carrapato, considerando-se a crescente preocupação ecológica e socioeconômica com a 

capacidade de manutenção da bacia e dos ambientes aquáticos a ela interligados, frente 

às novas atividades econômicas desenvolvidas em sua área de abrangência. Elaborou-se 

um mapa de localização, por meio do software ArcGis 10.6, na projeção UTM, Zona 20N, 

datum WGS84, da área de estudo, destacando o ambiente flúvio-lacustre que compõe a 

bacia. A nascente do igarapé surge no ambiente flúvio-lacustre, na parte superior da bacia, 

a qual contém 54% dos lagos e baixadas, com 72% desses lagos apresentando regime 

hidrológico perene e estão integrados ao curso de água principal da rede de drenagem. A 

natureza das atividades econômicas alocadas na bacia do Igarapé Carrapato pode 

comprometer a disponibilidade desse recurso natural, além de trazer degradação e 

prejuízos socioambientais, causando impactos na estrutura social local e na 

sustentabilidade da bacia hidrográfica. 

Palavras-chave: Igarapé Carrapato; Sustentabilidade; Lençol freático. 
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Resumo: O conhecimento da capacidade de uso das terras de uma bacia hidrográfica auxilia a 

compreensão da adaptabilidade dos solos para diversos fins agropecuários, visando subsidiar as 

práticas de manejo e conservação, contribuindo com o planejamento e desenvolvimento 

sustentável. O presente estudo teve por objetivo determinar a capacidade de uso das terras da 

bacia hidrográfica do Ribeirão da Boa Vista, no Estado de São Paulo, com o intuito de verificar 

os conflitos de uso e identificar as áreas que necessitam ser conservadas ou recuperadas. Para isso 

inicialmente foram mapeados a declividade e os solos da área de estudo, utilizando 

Geotecnologias. Posteriormente, estes mapas foram interseccionados para criação do mapa da 

capacidade de uso das terras e, para verificação dos conflitos de uso, foram mapeados os usos e 

cobertura da terra da bacia hidrográfica e verificada sua relação com as classes de capacidade 

identificadas. A área possui predominantemente relevos suaves e moderadamente inclinados (de 

2 a 10% de declividade), com a presença em sua maioria de Latossolos Vermelhos e cobertura 

predominante de culturas agrícolas temporárias (45,5%) e pastagens (27,1%). Foram encontradas 

as classes II, III, IV, V e VI de capacidade, sendo que há maior ocorrência da classe III, 

representando 72,7% da área da bacia hidrográfica. Apesar de baixo percentual de áreas em 

conflito de uso (3,3%), estas são muito importantes de serem identificadas, pois podem ser a 

origem de problemas ambientais maiores relacionados à erosão dos solos, contaminação e 

assoreamento dos rios. 

 

Palavras-chave: Capacidade de uso da terra; Uso e cobertura da terra; Planejamento ambiental; 

Geotecnologias. 
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Resumo: As transformações no uso e ocupação do solo nos centros urbanos, especialmente no 

Cerrado brasileiro, resultam em degradações e impactos socioambientais que podem ser 

prevenidos e mitigados. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo diagnosticar 

o estado recente do uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas do município de 

Senador Canedo, em Goiás. A pesquisa iniciou com a delimitação automática das bacias 

hidrográficas, por meio do Modelo Digital de Elevação (MDE) ALOS PALSAR e do 

software QGIS; em sequência, foi realizado o mapeamento e análise comparativa das 

classes de uso do solo nestas bacias. Como resultado, foram delimitadas 35 bacias 

hidrográficas e microbacias de drenagem pluvial, considerando dois grupos: as grandes 

bacias notáveis (identificadas nas bases de dados utilizadas) e as menores bacias ou 

microbacias, não identificadas. A Bacia do Córrego Juventino, afluente do manancial de 

captação Bonsucesso apresenta o estado mais crítico no município, com apenas 9% de 

vegetação nativa, seguido do Córrego Vertente. Já os córregos Pari e Lajeado são o que 

apresentam mais da metade de suas áreas com vegetação de Cerrado (florestal e savânica). 

Feições de vegetação nativa foram verificadas em todas as bacias, mas em geral com 

pequenas áreas e mais relacionadas a APPs (que possuem proteção mandatória). Por fim, 

o objetivo foi alcançado e ressalta a importância das ações de diagnóstico, 

monitoramento, fiscalização, licenciamento e preservação para a qualidade ambiental do 

município. 
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Resumo: Toda e qualquer paisagem por si só detém uma dinâmica própria e a partir dos elementos que a 

compõem se modifica com o passar do tempo. A presença humana tende a alterar e 

acelerar essas transformações, desestabilizando, muitas vezes, o sistema que essa 

paisagem está inserida. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo analisar a dinâmica 

da paisagem da Unidade de Planejamento e Gestão (UPG) Nascente do Jacuí/RS, 

avaliando a configuração da estrutura da paisagem com base na análise do uso e cobertura 

do solo de 1985 e 2019 e suas relações com as mudanças da paisagem. Para tanto, 

realizou-se: levantamento bibliográfico, referente tanto ao tema trabalhado quanto à área 

de estudo; trabalhos de campo; elaboração de mapas temáticos; e análise e discussão dos 

dados gerados. Os resultados revelam intensa dinâmica de cobertura e uso da terra 

ocorrida ao longo de 34 anos (1985-2019) na UPG Nascente do Jacuí, apresentando 

mudança estrutural profunda na paisagem, vinculada principalmente: ao avanço da 

monocultura da soja, que se tornou a matriz dominante dessa paisagem, comprometendo 

a diversidade da paisagem; a diminuição da formação florestal, atrelado ao estreitamente 

e isolamentos desses fragmentos florestais; ao aumento da formação plantada, associada 

a plantação de espécies exóticas; e a diminuição das áreas de formação campestre, 

pastagem e mosaico de agricultura e pastagem. Tais alterações configuram uma drástica 

alteração do metabolismo ecológico desta paisagem, alertando para a necessidade de 

pesquisas mais aprofundadas para debater e elucidar tais questões, buscando compreender 

as implicações dessa dinâmica da paisagem. 

 

Palavras-chave: Uso e cobertura do solo; Recursos Hídricos; Bacia Hidrográfica; Áreas 

de Preservação Permanente. 
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Resumo: À medida que a frente agrícola se expande, a mudança no uso e ocupação do 

solo leva a alterações nos ecossistemas da Amazônia. O desmatamento e a subsequente 

queima de biomassa resultam na injeção de grandes volumes de gases de efeito estufa e 

aerossóis e podem exacerbar as mudanças já produzidas pela variação climática natural. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica pluvial e de 

temperatura da Bacia Hidrográfica do Rio Amapari, Amapá, visando compreender as 

variações ao longo deste período bem como relacionar as principais transformações 

espaciais.  Para levantamento das informações de precipitação e temperatura de 2001 a 

2020 foi utilizado o software Google Earth Engine (GEE) e o Google Colab (GC) na 

elaboração dos produtos para este trabalho. Como resultados foram percebidos uma 

grande variação do regime de pluviometria e também da temperatura no período estudado, 

com redução do período de chuva ao longo do ano, concomitante ao aumento da 

temperatura.  

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Amapari; Amapá; 

Pluviometria; Temperatura  
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Resumo: A água é um elemento indispensável à saúde e à qualidade de vida. Objetivando 

trazer a discussão sobre os mecanismos e instrumentos, bem como conhecer os atores 

envolvidos na gestão comunitária da água em comunidades quilombolas, este ensaio 

acadêmico destacou um estudo de caso partindo de uma revisão sistemática da literatura. 

Muitas particularidades envolvem a execução de políticas públicas e o manejo de recursos 

naturais em comunidades quilombolas. Observou-se que apesar das mudanças nas 

estratégias para gestão comunitária da água, com possibilidades de parcerias para ações 

estruturais e estruturantes, são necessários ambientes favoráveis ao diálogo e resolução 

de conflitos, além da consideração dos valores individuais e coletivos. Importante 

destacar que as comunidades quilombolas vivenciam, ao mesmo tempo, suas lutas 

enquanto sujeitos de direitos e suas transformações culturais pela inserção das dinâmicas 

que envolvem a apropriação desses mesmos direitos.  
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Gestão do saneamento básico: exemplos no Brasil e em Portugal 
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Jorge Manuel Batista Roque Fael - (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local - jorgefael@stal.pt) 

 

Resumo: A presente pesquisa trata a experiência em Saneamento Básico vivida no Município 

de Rio Claro, Estado de São Paulo, Brasil e estabelece algumas relações com o 

movimento Água de Todos que se desenvolve em Portugal, bem como com a experiência 

realizada na Região Central de Portugal por via da Empresa Águas de Coimbra. Verifica-

se que no Município de Rio Claro houve um esforço para manter todo o serviço de 

saneamento básico no âmbito do ente estatal Município por intermédio do Departamento 

de Águas e Esgotos – DAAE, oferecendo água potável e de boa qualidade para 

praticamente 100% da população urbana. O procedimento na municipalidade de Coimbra 

em Portugal a administração e gestão dos serviços são realizados pela Empresa Pública 

Águas de Coimbra. O Conselheiro da Empresa ouvido em entrevista pessoal considera 

que a ideia de que o Estado é mal gestor não se sustenta, na experiência de Coimbra na 

qual os trabalhadores são funcionários públicos. Há o entendimento de que o setor de 

saneamento básico não deve ser destinado a concorrências com visão privada. Em 

Portugal houve um conjunto de privatizações destes tipos de serviços. Constituiu-se um 

movimento denominado Água de Todos para reverter os casos em que os serviços 

municipais foram privatizados e impedir que novas privatizações sejam realizadas. 

Entidades sindicais a exemplo do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local – STAL reconhecendo que seus sindicalizados têm interesses de 

cidadania afetados por essas privatizações, passaram a apoiar esse movimento que 

ampliou sua atuação pelo País. Muitas situações foram revertidas com a 

“remunicipalização” dos serviços, como foi o caso da municipalidade de Mafra. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico; Água de Todos; Privatização da Água; Água 

Pública. 
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Importância ecológica da lagoa da Precabura, em Eusébio/CE: 

composição e dados básicos ecológicos da avifauna 

 
José Eduardo de Melo Soeiro (Universidade Federal do Ceará – 

edumsoeiro@gmail.com)  

Luís Gonzaga Sales Junior (Universidade Estadual do Ceará – lgsjce@yahoo.com.br)   

Mariana Alexandre de Oliveira (Universidade Federal do Ceará – 

marianaalexandre.eng@gmail.com)  

Edson Vicente da Silva (Universidade Federal do Ceará – cacauceara@gmail.com)   

 

Resumo: A lagoa da Precabura corresponde ao maior ecossistema aquático metropolitano 

de Fortaleza, no estado do Ceará e o seu espelho d’água é visitado por cerca de 1/3 da 

avifauna cearense, que em termos de conservação, vem sendo prejudicada pela expansão 

urbana da cidade que a rodeia. Corresponde a áreas de Fortaleza e Eusébio, e como 

medida mitigatória foi instituida uma unidade de conservação estadual, bastante pleiteada 

e é defendida por pesquisadores e moradores da área. Dessa forma, com o objetivo de 

apresentar dados coletados sobre a composição da avifauna, e a devida importância do 

local para esses animais, a pesquisa efetivou a identificação de 172 espécies, divididas 

em 52 famílias, por sua vez em 22 ordens, com a predominância de aves sinantrópicas 

das ordens de Passeriformes e Charadriiformes. Estas aves dependem intimamente do 

local para nidificação, na busca por alimentação e são impactadas direta ou indiretamente 

pela antropização. Além disso, foi possível constatar a presença de aves migratórias 

recorrendo aos ecossistemas do parque como um habitat temporário durante seu processo 

de migração. Em seu conjunto a pesquisa oferece dados relevantes sobre a composição e 

ecologia da avifauna, além de apresentar elementos referentes às guildas tróficas das 

espécies verificadas, que deverão ser utilizadas como dados-base em pesquisas futuras e 

ressalta a importância da efetiva implementação de novas unidades de conservação no 

estado do Ceará, bem como sua devida regulamentação e fiscalização, como medida 

preventiva a impactos causados pela evolução urbana de regiões adjacentes. 

 

Palavras-chave: Aves sinantrópicas; bacias hidrográficas do estado do Ceará; guildas 
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Morfometrias e o manejo sustentável de bacias hidrográficas: uma 

análise da bacia hidrográfica do Rio Piracanjuba Ii, Goiás, Brasil 

 
Matheus Caldeira Alves Mendes - (UFCAT - matheuscamendes@gmail.com) 

Paulo Henrique Kingma Orlando - (UFCAT - paulo_orlando@ufg.br) 

  

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi discutir alguns dos cálculos morfométricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio Piracanjuba II, além de ressaltar a importância desta apuração 

no manejo sustentável de diferentes áreas. Os dados de morfometria adotados 

caracterizam especialmente a rede de drenagem e seus interflúvios, relacionando ainda 

com alguns mapeamentos físicos da região, que demonstraram o bom potencial 

hidráulico, baixas declividades em grande parte da área, e a predominância de latossolos, 

que intensificaram o desejo em explorar a área. Neste sentido, fatores físicos aliados aos 

cálculos morfométricos podem proporcionar um manejo sustentável tanto de bacias 

hidrográficas, quanto de áreas vetorizadas com características semelhantes, podendo 

acarretar no manejo sustentável de diferentes regiões. 

 

Palavras-chave: Cálculos morfométricos; Sustentabilidade; Bacias hidrográficas; 

Exploração hidráulica. 
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Mudanças de uso do solo na microbacia do Ribeirão Laranjal, 

município de Pires Do Rio (GO) – 1985 a 2018 

 
Silas Pereira Trindade - (UEG – silas.trindade@ueg.br)  

Matheus Caldeira Alves Mendes - (UFCAT – matheuscamendes@gmail.com)  

 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica da evolução de uso do solo e 

a sucessão direta destas mudanças na microbacia do Ribeirão Laranjal, bacia esta que 

fornece os recursos hídricos necessários do município de Pires do Rio (GO), localizado 

em região de cerrado. A metodologia utilizada foi pautada na revisão bibliográfica e na 

obtenção de dados via Sensoriamento Remoto, adotando o seguinte roteiro: a) revisão da 

literatura; b) delimitação da área de estudo; c) elaboração dos mapas de uso do solo dos 

anos de 1985, 1995, 2005, 2015 e 2018. Os resultados mostraram o predomínio das áreas 

de pastagens com uma intensa redução da vegetação nativa, respectivamente ao avanço 

da agricultura em menor proporção. Nessa perspectiva, também foi possível constatar que 

as classes de pastagens avançaram primordialmente sobre as áreas de vegetação, numa 

sucessão direta que foi intercalada com a agricultura. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Ordenamento Territorial; Bacia Hidrográfica; 

Cobertura da Terra.  
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digitais de elevação: aplicação na Bacia do Rio Dos Sinos (RS) 
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 André Luiz Lopes da Silveira (UFRGS – andre@iph.ufrgs.br) 

 

 
 

Resumo: Os estudos hidrológicos geralmente necessitam da adoção de hipóteses, que 

atrelam incertezas e/ou limitações. Usualmente, os parâmetros hidrológicos são 

resultados diretos das premissas de projeto adotadas. Um exemplo é a seleção da carta 

topográfica ou Modelo Digital de Elevação (MDE) para realizar a delimitação de uma 

bacia hidrográfica. Considerando que existem diversas opções de MDE, o presente estudo 

visa demonstrar a sensibilidade da seleção do Modelo Digital de Elevação para obtenção 

de parâmetros hidrológicos. Os parâmetros selecionados para a análise foram: 

declividade, área de contribuição, tempo de concentração e vazão de referência. As áreas 

de estudo escolhidas são duas sub-bacias do Rio dos Sinos, no Estado do Rio Grande do 

Sul. As sub-bacias possuem declividades distintas, sendo a de maior declividade 

denominada de Arroio Caraá (AS3), e a de baixa declividade Sapiranga/Campo Bom 

(BS1). Utilizou-se o software de geoprocessamento ArcGis©10.5 para processar os MDEs 

e obter os parâmetros hidrológicos. Os tempos de concentração foram estimados 

utilizando três metodologias distintas: Kirpich, Watt e Chow e Corpo de Engenheiros do 

Exército dos EUA. Os resultados obtidos demonstram que as diferenças de áreas em 

ambas as sub-bacias não alcançaram 6%, sendo menor na BS1, e que o tempo de 

concentração mostrou maior variação entre as equações selecionadas do que entre os 

MDEs. Ainda, as vazões de referência, apesar de não atingirem 5% de variação nos 

resultados obtidos, demonstram variações de 36,6 L/s para a sub-bacia com maior 

declividade (AS3), e 15,3 L/s para a sub-bacia BS1, com características de relevo mais 

plano. 
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Ocupação e Degradação Ambiental de Bacias Hidrográficas Urbanas: 

o Caso do Sistema Hídrico Papicu/Maceió, Fortaleza, Ceará 

 
Luis Henrique da Silva Uchôa (Universidade Federal do Ceará - silva.uchoa@alu.ufc.br) 

Giovanna Azevedo de Moura Venâncio (Universidade Federal do Ceará - 

giovannaazevedo@alu.ufc.br) 

Larissa de Pinho Aragão (Universidade Federal do Ceará - larissaaragao@gmail.com) 

Loran Honório da Silva (Universidade Federal do Ceará - loran10.0@hotmail.com) 
 

Resumo: O sistema hídrico Papicu/Maceió está localizado no município de Fortaleza, Ceará e constitui 

parte integrante da Bacia da Vertente Marítima, incorporando a Lagoa do Papicu, riachos 

Papicu e Maceió, com foz situada na Praia do Mucuripe. Apresenta grande relevância 

paisagística e social para a população do entorno, agregando diversas funções ecológicas. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi sintetizar dados de trabalhos anteriores sobre o 

sistema hídrico Papicu/Maceió, com ênfase na qualidade da água, discutindo como o 

processo de urbanização sem o devido planejamento ambiental pode acarretar cenários 

de degradação ambiental em bacias hidrográficas. Para tal, foi realizado um levantamento 

bibliográfico em artigos que reportavam sobre a temática, verificando que o sistema 

hídrico analisado apresenta quadros de degradação ambiental associados à contaminação 

das águas por esgotamento sanitário, poluição por resíduos sólidos e processos de erosão 

e assoreamento, comprometendo as funções ecológicas associadas às drenagens 

supracitadas. 

Palavras-chave: gestão de recursos hídricos; planejamento ambiental; saneamento 

básico. 
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Percepção e diagnóstico do saneamento ambiental da bacia do Rio 

Jacú-RN: estudo de caso no município de Goianinha-RN  

 
Heberson Saturnino de Vasconcelos (Graduando em Engenharia 

Ambiental,UNINASSAU, Brasil 
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Bruno Claytton Oliveira da Silva (Professor Doutor, UNINASSAU, Brasil 

brunoclaytton@yahoo.com.br)  

 
 

Resumo: O Brasil apresenta grandes divergências tanto em relação à oferta quanto ao 

nível dos serviços de saneamento básico que dispõe à sua população. Assim, objetivou-

se analisar a realidade do município de Goianinha (RN) quanto ao tema em tela. Para isso, 

abordou-se o problema tanto numa perspectiva qualitativa quanto quantitativa, tendo sido 

realizados levantamentos literários e documentais, aplicadas entrevistas estruturadas in 

loco, técnicas estatísticas descritivas e gráficas e a escala social de Likert. Além disso, 

destaca-se que os dados de campo foram obtidos a partir de investigações no conjunto 

habitacional Nova Batalha, Goianinha-RN. Entre os resultados, observou-se que no 

mencionado conjunto foram identificados vários problemas, tais como: a ausência de um 

sistema de coleta de efluentes domésticos e de uma rede de drenagem de águas pluviais, 

acarretando a contaminação do córrego que cruza o conjunto e tem por destino o rio Jacú; 

principal rio da bacia hidrográfica do Jacú. Não obstante, a partir da avaliação da 

percepção ambiental das comunidades, verificou-se que os residentes identificaram com 

“presente e satisfatória” a oferta dos serviços de saneamento básico; diferentemente do 

que se observou a partir da avaliação técnica realizada. 

 

Palavras-Chave: Saneamento Ambiental; Percepção Ambiental; Diagnóstico 

Ambiental. 
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Potencial erosivo natural da sub-bacia hidrográfica do Rio Jacareí 
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Resumo: A diversidade de paisagens do Nordeste do Brasil confere a essa região 

potencial erosivo natural diferente, o que torna importante a realização de estudos 

integrados acerca dos aspectos fisiográficos. A pesquisa teve como objetivo conhecer o 

potencial erosivo da Sub-bacia Hidrográfica do rio Jacareí, considerando a declividade 

média, erosividade das chuvas e erodibilidade dos solos, como forma de subsidiar a gestão 

e o planejamento ambiental. A pesquisa demandou aquisição de arquivos alfanuméricos 

e vetoriais ligados às variáveis elencadas, para operacionalizar a construção do índice do 

potencial erosivo natural. Esses dados foram manuseados no ArcGIS, versão 10.9, e 

QGIS, versão 3.10. A Sub-bacia está situada em área com presença de falhas geológicas 

e as seguintes formações geológicas: Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças, Sardinha e os 

Depósitos Colúvio-Eluviais. No que tange aos aspectos climáticos a área em estudo 

encontra-se sob a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que responde 

pelas chuvas de fevereiro a maio. Na área pesquisada foram identificadas as seguintes 

subordens de solos: Argissolo Amarelo, Neossolo Litólico, Neossolo Quartzarênico, 

Planossolo Háplico e Plintossolo Pétrico. Esses solos são recobertos por vegetação que 

varia do estrado herbáceo a catinga arbustiva e arbórea, ora aberta ora densa. Os 

resultados indicam que predomina relevo plano, em 85,5% da Sub-bacia, muito baixa de 

erosividade das chuvas, em 75,1%, erodibilidade muito alta, em 80,1%, e baixo potencial 

erosivo natural, em 66,7% Sub-bacia. Evidencia-se a necessidade de observar a Sub-bacia 

em sua integridade, pois danos causados em pontos específicos terão repercussões por 

toda a Sub-bacia. 

 

Palavras-chave: Sub-bacia do rio Jacareí; Declividade média; Erosividade das chuvas; 

Erodibilidade dos solos; Álgebra de mapas. 
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Sistema de Informação Geográfica e análise em bacias hidrográficas: o 

caso da sub-bacia hidrográfica do Riacho Santa Rosa – Ceará 

 

Kaline Da Silva Moreira (Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES - 
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Ricardo Henrique Palhares (Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES) 

 

Resumo 

A bacia hidrográfica como recorte espacial vem tomando cada vez mais espaço nos 

estudos integrados. O fato de esta possibilitar ao pesquisador uma gama de possiblidades 

de análise e discussão acerca do uso e ocupação do solo vem crescendo na última década. 

A questão ambiental por sua vez insere-se e ganha força no debate geográfico atual, 

estimulando cada vez mais alternativas que visem o estudo integrado como base para o 

conhecimento na natureza. O presente trabalho tem como objetivo proporcionar uma 

reflexão acerca do uso da bacia hidrográfica como recorte espacial e o uso de imagens do 

satélite Landsat 8/ETM + (Enhaced Thematic Mapper Plus), tomando como exemplo a 

sub-bacia hidrográfica do riacho Santa Rosa. A partir dessa análise buscou-se a 

visualização de elementos que contribuam para o fortalecimento dos estudos integrados 

em Geografia, o que venha a gerar subsídios para a elaboração de mapas temáticos com 

o objetivo de intervir no espaço geográfico, promovendo dessa forma o ordenamento 

territorial. 
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Resumo: Os sistemas envolvidos na bacia hidrográfica do rio de Ondas representam um 

todo organizado que se ajusta permanentemente aos fluxos de matéria, energia e 

informação (EMI) e respondem às ações antrópicas que culminam numa alteração desse 

conjunto paisagístico. A dinâmica natural existente em ambientes fluviais requer atenção 

redobrada pois qualquer intervenção pode gerar proporções impactantes na paisagem e 

em seu aproveitamento socioeconômico. Nesse sentido, a integralidade desse sistema 

somente pode ser plenamente compreendida se houver propostas de uso e ocupação 

compatíveis com as unidades ambientais presentes. Com isso apresentamos uma 

investigação sobre a atual ocupação e seus usos no baixo curso do rio de Ondas, Barreiras, 

BA, evidenciadas pelos seus balneários. Na presente pesquisa adotamos como 

metodologia, inicialmente, um compromisso em investigar o sentido de natureza na 

contemporaneidade a partir de revisões bibliográficas que auxiliaram na compreensão 

dessa relação dialética homem/sociedade/natureza e da necessidade de bem-estar e de 

reencontro espiritual com a natureza, o que se aproxima do termo naturofilia.  Foram 

elaborados mapas de localização e de zoneamento ambiental com setores que permitem 

vislumbrar ações de readequação desses espaços de recreação e lazer com propostas de 

melhor infraestrutura e urbanização. 
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Resumo: O presente trabalho busca avaliar a Gestão Participativa dos Recursos Hídricos 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos Estados brasileiros do Rio de Janeiro (Região 

Sudeste) e do Piauí (Região Nordeste), comparando os processos de formação e 

composição destes. Desta forma, almeja-se identificar as similaridades e diferenças e 

analisar fatos ou processos que permitam uma maior efetividade da participação da 

sociedade civil na gestão de recursos hídricos. A metodologia utilizada para o estudo foi 

pesquisa qualitativa, com levantamento bibliográfico acerca do tema e análise 

documental (atas das reuniões dos respectivos Comitês) dos processos de instalação, de 

composição e registro de atividades dos organismos de Bacias Hidrográficos estudados. 

Após a análise das atividades realizadas pelos Comitês, registradas em Atas Públicas e 

disponibilizadas nos respectivos Websites, observou-se uma participação limitada da 

comunidade local, ou seja, da sociedade civil, nos CBH Rio Dois Rios e dos Rios Canindé 

e Piauí. Percebe-se que os representantes do poder público, apesar da paridade com os 

demais membros, apresentam uma participação mais ativa nas reuniões, pautando as 

discussões, enquanto os demais representantes atuam como ratificadores do que eles 

propõem. Apesar das diferenças quanto ao grau de maturidade das Políticas Estaduais de 

Recursos Hídricos, com o Estado do Rio de Janeiro apresentando uma implementação 

dos instrumentos bem mais robusta que o Estado do Piauí, a gestão participativa é 

insuficiente em ambos os entes, nos CBHs analisados. 

Palavras-chave: Gestão Participativa; Recursos Hídricos; Comitês de bacia: Rio Dois 

Rios; Canindé. 
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 Klaus de Oliveira Abdala, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 

agroklaus@gmail.com 

 

Resumo: Este artigo analisa a modelagem de serviços ecossistêmicos hidrológicos na bacia 

hidrográfica do Ribeirão João Leite em Goiás. Para tal foi utilizado os modelos InVEST 

(Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs), ferramenta que integra métodos 

conceituados da literatura científica, como a equação universal da perda de solo (USLE) e o 

sistema solo-água-atmosfera-planta (SWAP), dentre outros, a fim de simular o fluxo de 

sedimentos em três cenários anterior, durante e posterior ao Programa Produtor de Águas – 

Ribeirão João Leite (2009, 2011 e 2017). Através do modelo InVEST foi possível identificar as 

sub-bacias que apresentaram maior produção e exportação de sedimentos, ao longo dos cenários. 

Sendo a modelagem hidrológica uma importante ferramenta na identificação dos tradeoffs de uma 

política ambiental. 

 

 

Palavras-chave: Modelagem hidrológica, USLE, Bacia hidrográfica. 
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Fernanda Alves de Oliveira Ferreira Docente da Rede Estadual de Goiás, 

fernanddafferreira@hotmail.com 

Resumo: A Bacia Hidrográfica do Córrego Pedro Ludovico (BHCPL), está situada no 

município de Goiás – GO, sendo um arranjo hidrológico integrante do sistema de 

abastecimento de água da cidade. Em contexto de crise ambiental e de stress hídrico, os estudos 

de verificação das condições ambientais com levantamentos de dados primários, são condições 

fundamentais para o planejamento e desenvolvimento sustentável. O presente artigo é 

resultante de Pesquisas de Campo e de análises de imagens de satélites realizadas entre os anos 

de 2019 e 2021, pelo Grupo de Geotecnologia Aplicada a Análises Espaciais (GEOTEC – 

UEG) e o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão “Águas do Cerrado (GWATÁ – 

UEG). Para a compreensão da configuração do sistema de drenagem da BHCPL, foram 

calculados alguns parâmetros de caracterização geométrica, através de equações consolidadas 

na bibliografia especializada. No cruzamento de informações derivadas do perfil morfométrico, 

hidrológico e topográfico, com as características do processo de ocupação do solo, (ampliação 

da bovinocultura extensiva e parcelamento irregular do solo rural para fins urbanos), foi possível 

identificar tendências de intensificação das dinâmicas erosivas com consequente perda de solos 

e assoreamentos do leito dos rios. Tais fenômenos associados ao índice de Compacidade, 

Rugosidade e Circularidade, apontam para elevada propensão de enchentes, tornando a 

utilização das áreas de baixa altimetria inerentes ao perímetro da BHCPL para fim de moradia 

urbana completamente inapropriadas, ao passo que o crescimento da produção da 

bovinocultura extensiva pode, em função de manejo inapropriado, agravar o stress hídrico e 

prejudicar o fornecimento de água. 

 

Palavras-chave: Morfometria; Caracterização geométrica; Uso do solo; APP. 
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Resumo: O rio Curicuriari possui águas pretas e elevado índice de acidez, é um dos 

muitos afluentes do Rio Negro, localizado na margem direita deste, e banha o Município 

de São Gabriel da Cachoeira. Rio de domínio público, a União, juntamente com a Agência 

Nacional de Águas (ANA), são responsáveis pela emissão de outorgas, ato administrativo 

que expressa os termos e as condições mediante as quais o poder público permite o uso 

do recurso hídrico pela população. O presente estudo teve por objetivo quantificar e 

caracterizar a disponibilidade hídrica para a outorga na bacia do rio Curicuriari, por meio 

da vazão de referência Q95, utilizando a série histórica de vazões da estação fluviométrica 

de Jusante da Cachoeira do Caju (1982-2014), localizada no estado do Amazonas, Brasil, 

cujos dados foram extraídos a partir do portal Hidroweb (ANA). As maiores médias de 

vazões diárias ocorreram no início do mês de junho, a mais alta com cerca de 1413,515 

m3/s, enquanto as menores vazões ocorreram entre o final de outubro e início de 

dezembro, a menor sendo de 558,667 m3/s. A maior vazão máxima ocorreu no ano de 

1989 enquanto a mínima ocorreu em 1997, com 2182,00 m3/s e 214,00 m3/s 

respectivamente, a média das vazões máximas foi de cerca de 1781,79 m3/s enquanto a 

das mínimas foi de 343,15 m3/s. O valor da Q95 do rio Purus, calculado através da curva 

de permanência, para a série histórica de 32 anos, foi de 392,407 m³/s e sua vazão máxima 

outorgável é de 294,00 m3/s.  

 

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica; Amazônia; Outorga; Vazão.  
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Resumo: A água é um recurso de grande importância em diversos aspectos, em 

ressonância a isso é de grande importância elaborar estudos adequados para bacias 

hidrográficas. Portanto, o objetivo desse trabalho é adentrar na gestão dos recursos 

hídricos, destacando o planejamento ambiental a fim de expor medidas que venham a 

melhorar a administração, promovendo meios, que auxiliem no desenvolvimento da 

gestão. Para a realização dessa pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico, com o 

intuito de observar as ideias de vários autores em relação ao tema. Infere- se que o 

planejamento ambiental voltado às bacias hidrográficas pode contribuir de forma 

determinante como fomento para a gestão de recursos hídricos. 

 

Palavras-chaves: Planejamento Ambiental; Bacias Hidrográficas; Recursos Hídricos. 
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Resumo: A água é um recurso indispensável para o equilíbrio ecodinâmico do planeta e 

para sobrevivência das mais variadas formas de vida. Assim sendo, trabalhos de 

conservação, preservação e manejo dos recursos hídricos são de fundamental importância 

para o desenvolvimento socioambiental. Em vista disso, o presente estudo tem por 

objetivo contribuir em termos epistemológicos para o planejamento ambiental em bacias 

hidrográficas. Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório, sob a abordagem qualitativa. Como resultados e discussões foram 

evidenciadas as bases da Geoecologia das Paisagens como essências para o planejamento 

ambiental em bacias hidrográficas. Como conclusão, percebe-se a possibilidade de 

aplicação dos enfoques geoecológicos nos estudos que contemplam as bacias 

hidrográficas como unidades de planejamento. 

 

Palavras-chave: Geoecologia das Paisagens. Planejamento Ambiental. Bacias 

Hidrográficas. 
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Resumo: O presente artigo busca tecer uma reflexão em torno de questões que envolvem 

a geração e gestão de resíduos sólidos dentro da Vila Restauração, localizada dentro da 

Reserva Extrativista do Alto Juruá, no estado do Acre. A temática não é um 

questionamento ou dilema que diz respeito apenas à Vila Restauração, mas à sociedade 

contemporânea de maneira global, visto que as relações contemporâneas se pautam no 

consumo e desenvolvimento por meio da produção e venda de bens, que passa pela 

utilização da natureza como um recurso. O objetivo é analisar a geração de resíduos 

sólidos dentro da Vila Restauração enquanto consequência deste modo de vida, que diz 

muito sobre como a sociedade capitalista se relaciona com a natureza, com os outros e 

com ela mesma, ou seja, sempre se pautando no consumo. Deste modo, as autoras 

utilizaram a observação participante, juntamente com pesquisas bibliográficas sobre o 

tema, para analisar como ocorriam as relações de consumo e descarte de resíduos sólidos 

de forma geral entre os moradores da Vila Restauração, durante um período de 4 meses 

em que estiveram morando na comunidade. Como resultado conseguiram trazer alguns 

dados sobre os principais bens consumidos, o descarte, e as reclamações da comunidade 

em torno dos problemas envolvendo os resíduos sólidos, que impactavam diretamente na 

qualidade de vida local. Entendendo que a gestão e geração de resíduos sólidos são 

processos que andam juntos, portanto, devem ser pensados da mesma forma.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Sustentabilidade; Educação Ambiental; Reserva 

extrativista. Sociedade do Consumo. 
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Resumo: Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) são essenciais para a gestão 

integrada, descentralizada e participativa das águas. Todavia, a sua atuação tem 

encontrado dificuldades que podem refletir na situação hídrica das bacias hidrográficas. 

Em 2017, o CBH do Tietê-Jacaré (CBH-TJ) aprovou seu novo plano de recursos hídricos, 

o qual foi elaborado por meio de estudos sobre a situação das águas nesta bacia 

hidrográfica. Durante a elaboração deste plano, foram promovidas reuniões públicas, a 

fim de coletar sugestões para aprimorar o cenário identificado. Nestes encontros, 

inicialmente, as áreas críticas para a gestão das águas foram apresentadas aos atores de 

gerenciamento hídrico da bacia hidrográfica. Em seguida, os atores indicaram suas 

propostas e pactuaram a execução de 118 ações. Este trabalho teve como objetivo 

verificar se estas ações estavam em consonância com as áreas críticas identificadas. Os 

resultados encontrados apontam que a minoria das propostas se relacionava com essas 

áreas, independente do proponente ser representante da administração pública, ou da 

sociedade civil organizada. Somente uma proposta foi elaborada por um órgão estadual, 

a qual abordou uma questão crítica para gestão hídrica na bacia hidrográfica. Além disso, 

notou-se que prevaleceram propostas que abrangiam os municípios, à revelia do recorte 

territorial das bacias hidrográficas. Desta forma, o estudo evidenciou a existência de 

propostas não alinhadas com as demandas críticas identificadas, revelando a necessidade 

de adequações para as iniciativas e as ações de gestão e planejamento da bacia 

hidrográfica. 

 

Palavras-chave: Gestão das águas; Comitê de Bacia Hidrográfica; Participação; 

UGRHI-13. 
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Resumo: A diversidade de elementos que integram uma bacia hidrográfica, constituem-

se em amplas possibilidades ambientais e territoriais. Para que a água existente em uma 

bacia tenha qualidade, os elementos que a compõem necessitam ter valor ecológico, pois 

são os condicionantes para um ciclo hidrológico estável. A área de estudo deste trabalho 

se situa na região Norte de Portugal, na sub-bacia hidrográfica do rio Selho. Constitui-se 

em uma classificação do Estado Ecológico da água, como de má qualidade e com um 

índice de escassez de água superior às demais bacias hidrográficas da região Norte. Nesse 

contexto, o objetivo do trabalho se constitui em analisar os elementos de condição que 

compõem o ecossistema da bacia hidrográfica do rio Selho, nomeadamente, 

permeabilidade da água, biodiversidade e florestas, para identificar áreas de alto valor 

ecológico, apontando para o seu uso em prol de uma gestão de prioridade à qualidade da 

água e diminuição do índice de escassez. A metodologia baseia-se na classificação 

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, para definição dos elementos 

de condição e, para os mapeamentos, no programa ArcGIS®. Assim, os elementos de 

condição vinculados ao ecossistema hídrico, possibilitaram a identificação de áreas de 

alto valor ecológico, prioritariamente na poção superior da bacia. Entretanto, a avaliação 

do centro da bacia, vinculou-se um baixo valor ecológico, devido a questões urbanas e 

industriais. Portanto, os resultados demostram que, a biodiversidade, as florestas e a 

permeabilidade condicionam o valor do ecossistema e representam um contributo para a 

gestão do solo em prol das águas. 

 

Palavras-chave: Elementos do ecossistema; bacia hidrográfica; permeabilidade da água. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma discussão sobre os impactos do uso e ocupação da 

terra, mais especificamente sobre o impacto da agricultura e da pecuária sobre os recursos 

hídricos, a fauna e a flora, causando desequilíbrio ecológico e afetando os recursos 

naturais. A intensificação dessas atividades demanda, também, maior quantidade de água 

para irrigação e dessedentação de animais, mas entende-se que, pelo uso intensivo e a 

falta de técnicas adequadas de manejo, os recursos hídricos vêm sendo comprometidos. 

Essa problemática perpassa décadas e interfere no desenvolvimento socioeconômico, 

conduzindo à escassez destes recursos, principalmente no que se diz respeito ao 

funcionamento de uma bacia hidrográfica.  Tendo em vista a necessidade de buscar a 

preservação e conservação dos recursos presentes em áreas prioritárias, o objetivo deste 

trabalho consiste em realizar uma análise sobre o avanço do agronegócio e seus efeitos 

na Área de Proteção Ambiental do Timburi, Presidente Prudente - SP. Para isso, foi 

realizado um levantamento bibliográfico, além da utilização de geoprocessamento e 

análise do mapa de uso e cobertura da terra, apresentando como as áreas foram degradadas 

pela substituição de vegetação nativa por pastagens e culturas agrícolas. A análise 

permitiu compreender que o avanço das atividades exploratórias está impactando os 

cursos d’água na extensão da bacia hidrográfica do Córrego Timburi. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica; Área de Preservação Permanente (APP); Área de Proteção 

Ambiental do Timburi; Presidente Prudente (SP). 
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Resumo: A modificação da paisagem natural a partir da expansão de áreas urbanas e 

agrícolas, ocasionam problemas relacionados a fragmentação da paisagem, como a perda 

dos serviços ambientais e da biodiversidade, além de problemas relacionados aos recursos 

hídricos, devido a elevada demanda de água por esses setores. Assim, o objetivo desse 

estudo foi realizar uma análise temporal da fragmentação da paisagem em sub bacia 

hidrográfica da UPGRH dos Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba, cuja região apresenta 

pressão do balanço hídrico e da qualidade da água muito alta. Para tanto, obteve-se 

imagens de uso e cobertura do solo, disponibilizadas pela plataforma MapBiomas, 

Coleção 6, para os anos de 1985, 2003 e 2020. Em seguida obteve-se as métricas de 

paisagem (Área da Classe, Densidade de Borda, Número de Fragmentos, Densidade de 

Fragmentos, Porcentagem da Paisagem e Índice de Forma Ponderado pela Área), por 

meio do pacote Landscapemetrics implementado no software RStudio. Entre os anos 

analisados o uso e cobertura do solo apresentou-se caracterizado pelo aumento de áreas 

de uso antropizado em detrimento as áreas com vegetação remanescente. A Soja 

apresentou a maior expansão entre os anos analisados, principalmente entre 1985 e 2003. 

Entretanto, a classe de Pastagem se destaca com as maiores áreas em todos os anos 

analisados. As métricas da paisagem selecionadas no estudo corroboraram com a análise 

de uso e cobertura do solo, indicando a maior fragmentação da paisagem de cunho não 

antrópico com o aumento das áreas antrópicas. 
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Resumo: A reconfiguração do território do Valle del Cauca envolveu mudanças radicais 

na utilização água que passou ser usada na irrigação dos cultivos de cana, modificando as 

dinâmicas sociais, pois impactou sobre o direito fundamental ao recurso hídrico para os 

habitantes, tanto das cidades, como do campo. O objetivo é analisar os impactos que têm 

gerado expansão da fronteira agrícola canavieira sobre o uso da água; a inequidade na 

distribuição desta fonte natural tem sido foco de disputas entre a população atingida e as 

elites econômicas da região, pois foi impactada em um direito primordial, o acesso à água. 

Isto gerou uma serie de contradições no modelo implantado nesta área que é embalado 

pelo discurso do desenvolvimento para todos. Destaca-se a importância de conhecer o 

processo de apropriação privada e exploração da natureza que compõe esse território, 

especialmente as fontes hídricas da bacia do Rio Cauca, fortemente deterioradas pelo uso 

intensivo. Tomando essa realidade como central, a análise aqui proposta está organizada 

a partir de fontes documentais e dados secundários que nos permitiram fazer análise 

crítica das condições que estão impactando o Valle. Como resultado evidencia-se que, a 

apropriação das fontes hídricas está alterando a organização territorial das comunidades 

locais, pelas ações do agronegócio, composto por parte dos agentes capitalistas que é 

beneficiado pelas políticas públicas, especialmente a elite do setor canavieiro, que, em 

muitas situações, não cumprem as normas ambientais, apoiadas nas narrativas de que a 

expansão da fronteira agrícola traz benefícios para a região.    

 

Palavras-chave: agronegócio; fontes hídricas; cana de açúcar; reconfiguração da 

paisagem; bacia hidrográfica.  
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Resumen: El avance de las actividades antropogénicas y la disminución de la calidad del agua 

superficial hace emerger la necesidad del uso de nuevas herramientas como fuente de información 

para la gestión de los recursos hídricos, como el uso de las herramientas de cuantificación de 

contaminación de embalses utilizando teledetección y geoprocesamiento. El presente estudio tuvo 

como objetivo la recopilación bibliográfica y procesamiento de datos para evaluar la variabilidad 

espacial y temporal del estado trófico en el embalse Canelón Grande ubicado dentro de la cuenca 

de Santa Lucía, a través del análisis del contenido de clorofila-a y fósforo total monitoreado por 

el Ministerio del Medio Ambiente. Estos datos colectados para el periodo de 2016 al 2020 fueron 

comparados con la cuantificación remota del contenido de clorofila utilizando los productos de 

geoprocesamiento de imágenes de Sentinel-2. Los resultados muestran gran similitud entre los 

contenidos de clorofila y su respectiva correlación con la elevada demanda de fósforo. En el año 

de 2017 el embalse de Canelón Grande presentó un estado hipertrófico en los análisis in situ e 

imágenes satelitales y posterior disminución de la cantidad de clorofila y estado de eutrofización 

en el año de 2020. Este tipo de metodología amplía la capacidad de monitoreo del ordenamiento 

ambiental de cuencas para la mejor gestión de la calidad de los recursos hídricos afectada por 

fuentes difusas provenientes de actividades agroindustriales. 

 

Palabras-clave: eutrofización, calidad de agua, Sentinel-2, gestión de los recursos hídricos, 

Canelón Grande 
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Resumen:   Los impactos ambientales son aquellas alteraciones del medio ambiente provocadas 

de manera directa o indirectamente por las actividades antropogénicas o naturales. Las diferentes 

actividades antropogénicas susceptibles a impactos ambientales en cualquiera de sus fases, deben 

someterse a un sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este tipo de evaluación es 

fundamental para protección de la calidad y sustentabilidad de los recursos naturales. En este 

estudio el objetivo fue realizar la cuantificación del riesgo del impacto ambiental sobre el 

vertedero de la ciudad de Tacuarembó en la cuenca del arroyo De la Piedra Sola, teniendo en 

cuenta los sitios propensos a mayor carga contaminante a partir de un enfoque cuantitativo de 

zonificación con el uso de sobreposición de mapas. La metodología utiliza una base de datos 

georreferenciados y técnicas de geoprocesamiento para evaluar la vulnerabilidad de los recursos 

hídricos superficiales en la microcuenca donde se localiza el vertedero, como propuesta de 

monitoreo y gestión sostenible del territorio para evaluar el riesgo a la contaminación de los 

recursos hídricos superficiales. La metodología presentó gran capacidad de delimitar zonas de 

riesgo de contaminación de los recursos hídricos, entretanto, no hace buena descripción de 

contaminación entre microcuencas. Pero se puede usar este estudio previo como ejemplo de 

implementación de metodologías de gerenciamiento de riesgo. Mismo que no sea indicado para 

la contaminación del vertedero el índice utilizado puede servir para evaluación de contaminaciones 

difusas de actividades agroindustriales o riesgos de degradación del suelo por erosión.  
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Resumo: É objeto desta pesquisa a análise do uso e ocupação do solo, em 2010 e 2020, 

na região hidrográfica do Chapadão de Santo do Rio Verde em Catalão (GO), 

considerando as transformações da Paisagem do Cerrado, nas Bacias do São Bento, do 

Rio Verde e do Pirapitinga, por meio da pesquisa bibliográfica, documental e do 

geoprocessamento. Verificou-se, tanto em 2010, quanto em 2020, um padrão de ocupação 

na região, com avanço da fronteira agrícola pela agricultura intensiva. Em 2010 esta 

classe ocupava 62,87% da área pesquisada, pastagens 17,33%, áreas de pivôs (2,66%), 

silvicultura 1,90%, barramentos 0,09% e a área urbana (Distrito de Santo Antônio do Rio 

Verde (SARV)) 0,05%. Em 2020 a agricultura passou a ocupar 66,86%, as pastagens 

12,47%, áreas irrigadas 1,62%, silvicultura 2,58%, barramentos 0,21% e a área urbana de 

SARV 0,06%. As áreas de vegetação nativa corresponderam a 15,10% e 16,20%, 

respectivamente, em 2010 e 2020. Embora com pequeno acréscimo, esses quantitativos 

não representam sequer o mínimo estabelecido pela Legislação Ambiental brasileira a ser 

preservado: 20% para Reserva Legal no Cerrado, além da Área de Preservação 

Permanente (APP). Comprova-se que o Cerrado perde seu espaço à medida que a 

agricultura intensiva se consolida em meio à pressões ambientais, avançando sobre 

veredas, provocando erosão, assoreamento dos cursos d’água, perda de biodiversidade, 

comprometimento hídrico por contaminação e degradação pedológica nos Chapadões do 

SARV, no Cerrado Goiano, em Catalão.  

    

Palavras-chave: Bacias Hidrográficas; Cerrado; Catalão (GO); Chapadões de Santo 

Antônio do Rio Verde; Uso e Ocupação do Solo. 
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Resumo: As atividades antropogênicas foram se intensificando desde a década de 1980, 

com o advento da soja, posteriormente a silvicultura com o cultivo do eucalipto. Estas 

atividades vêm interferindo diretamente na zona ripária. O objetivo deste trabalho é 

apresentar os impactos ambientais na zona ripária da bacia hidrográfica do rio Preto - 

MA. A metodologia estar consubstanciada em Zakia (2009) e a utilização do 

geoprocessamento. A zona ripária ocupa uma área de 981,71 km² da bacia, e foram 

identificadas áreas de conflitos entre zona ripária e uso e cobertura da terra da bacia 

rio Preto.  

Palavras-chave: Zona Ripária; Impactos Ambientais; Uso da Terra; rio Preto. 
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A definição de unidades de paisagem e fragilidade ambiental são modelagens norteadas 

pela análise integrada da paisagem, que visam avaliar condições geoambientais de áreas 

antropizadas. A Alta Bacia do Rio Uru (ABRU) está no domínio do Cerrado e vem 

registrando alta fragmentação das paisagens pela conversão de vegetação natural por 

agricultura e pastagens. Assim, este trabalho teve como objetivo mapear as unidades de 

paisagem (UPs) da Alta Bacia Hidrográfica do Rio Uru e avaliar a fragilidade ambiental 

destas unidades. A partir da caracterização dos aspectos morfopedológicos, das 

declividades e uso e cobertura do solo, foi possível definir as UPs e a fragilidade 

ambiental da alta bacia. Foram mapeadas oito UPs e os resultados indicaram a ocorrência 

de cinco classes de fragilidade, sendo predominantes as classes baixa e média. As baixas 

fragilidades estão associadas a UPs que apresentam superfícies de aplainamento, com 

ocorrência de Latossolos e Argissolos e as fragilidades médias a relevos mais declivosos, 

em morros e colinas e onde ocorrem Cambissolos e Neossolos Litólicos. As UPs 4 e 7 

são as que apresentam as melhores condições ambientais, com fragilidade muito baixa e 

baixa e as demais requerem práticas de manejo que considerem as fragilidades que variam 

de média a muito alta.  

 

Palavras - chaves: Paisagem; Análise integrada; Cerrado; Agropecuária. 

  

mailto:jose.souza@ueg.br
mailto:rosanaherculano2010@gmail.com


61 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Análise das Condições Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Vermelho (Goiás), por meio da Caracterização Climática e Técnicas de 

Sensoriamento Remoto 

José Carlos de Souza (Docente da Universidade Estadual de Goiás Campus Cora 

Coralina)  

Eliane Soares Ribeiro (Graduanda em Geografia na Universidade Estadual de Goiás, 

Campus Cora Coralina) 

Jocy Ana Paixão de Sousa (Engenheira Florestal) 

Elfany Reis do Nascimento Lopes (Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul 

da Bahia (UFSB) Campus Sosígenes Costa/Porto Seguro) 

 

Resumo: A Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho é uma das importantes bacias do estado 

de Goiás e que vem registrando perdas significativas da cobertura de Cerrado, para 

introdução principalmente de pastagens cultivadas, produzindo uma alta fragmentação da 

paisagem e processos de degradação dos recursos hídricos. Assim, este trabalho objetivou 

avaliar as condições ambientais Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, por meio da 

caracterização climática e de técnicas de sensoriamento remoto. Para isso foram 

levantados e analisados os dados climáticos da região, como balanço hídrico, totais de 

chuva e temperaturas e avaliação do uso e cobertura do solo e aspectos biofísicos, por 

meio dos índices SAVI e NDWI. A pastagem é a principal cobertura da bacia e é a 

cobertura do solo que registraram baixos valores de NDWI e valores medianos de SAVI. 

As áreas naturais de Cerrado ocupam apenas 30% da área e aprestaram boas condições 

de SAVI e medianas condições de NDWI. Os melhores escores de SAVI e NDWI estão 

associados ao baixo curso da bacia e em áreas com coberturas de Cerrado mais densas e 

de culturas irrigadas. Estas condições estão associadas as características climáticas do 

período do seco para a região, que registra os menores totais de chuva, os mais baixos 

índices de umidade relativa do ar e maior déficit hídrico.  
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Resumo: Pesquisas relacionadas às questões socioambientais são importantes para 

compreender a interação sociedade / natureza no contexto do crescimento e 

desenvolvimento dos territórios. Assim, as cidades são espaços sujeitos a esta análise 

porque é onde ocorrem mais intensamente as interações, como canalização e retificação 

de rios, pavimentação do solo e retirada da cobertura vegetal gerando degradação 

ambiental. O trabalho visa compreender as formas de ocupação das bacias hidrográficas 

de Belém no âmbito da gestão dos recursos hídricos, a fim de avaliar o canal do Paracuri 

e o modelo de gestão projetado para a bacia em que está inserido. Os procedimentos 

metodológicos foram realizados por meio da coleta de dados bibliográficos, documentos 

(disponibilizados por órgãos públicos), trabalhos de campo e análises no ambiente de 

Sistema de Informações Geográficas - SIG. A partir dos dados obtidos, foi possível 

verificar que existem instrumentos de planejamento e gestão para as bacias hidrográficas 

do Estado do Pará, mas não são implementados em sua totalidade; as obras de 

macrodrenagem nas bacias hidrográficas de Belém não reduziram os impactos 

socioambientais devido à permanência de focos de inundação e alagamento, bem como 

ao aumento de aglomerados subnormais em áreas de proteção permanente. Porém, na área 

de estudo, as obras de macrodrenagem foram paralisadas e somadas à ausência de 

políticas públicas ambientais reproduzem os efeitos das demais bacias do município.  
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Resumo: A cobertura da terra urbana especialmente nos grandes centros constitui-se um 

elemento complexo e que interfere diretamente no funcionamento hidrológico da bacia 

hidrográfica analisada. Um dos exemplos mais claros dessas interferências são as taxas 

de escoamento superficial da água, que continuamente se veem ampliadas, ocasionando 

assim, diversos problemas nos grandes centros. O objetivo desse trabalho é acompanhar 

temporalmente a cobertura da terra na bacia hidrográfica considerando seus reflexos no 

escoamento superficial. Assim, foram utilizados dados de sensoriamento remoto e 

técnicas de classificação de imagens, conjugados com metodologias de obtenção dos 

fluxos superficiais por meio de modelos digitais de elevação e equações conhecidas no 

meio hidrológico. Os resultados apontam que a cobertura da terra se antropiza, sendo 

convertida fortemente em classes como, áreas edificadas e superfícies pavimentadas e o 

tempo de concentração do escoamento superficial se reduz além de setores específicos da 

bacia hidrográfica apresentarem um aumento dos fluxos de escoamento superficial. 

 

Palavras-chave: Hidrologia de superfície; Bacia hidrográfica urbana; Coeficiente de 

escoamento superficial. 
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Resumo: A cidade de Montes Claros-MG caracteriza-se como uma cidade média que, 

principalmente a partir da década de 1990, apresentou alto índice de crescimento urbano, 

se configurando como um grande e importante polo de referência regional. Este 

crescimento rápido ocasionou a ocupação indevida de áreas próximas aos canais fluviais, 

acarretando um alto índice de exposição da população aos fenômenos hidrológicos. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste em discutir a correlação entre os 

parâmetros morfométricos obtidos na bacia do rio Vieira com o processo de inundação 

na cidade de Montes Claros-MG. As etapas de execução do trabalho foram organizadas 

em três eixos de desenvolvimento: o eixo i) delimitação da bacia hidrográfica e 

mapeamento da rede hidrológica; eixo ii) extração dos parâmetros morfométricos e eixo 

iii) análise da correlação dos dados morfométricos com o processo de inundação. A 

extração e análise das variáveis morfométricas indicaram, em geral, baixo grau de 

correlação entre a morfometria da bacia com os eventos de inundações. Através desta 

informação pode-se inferir que outras variáveis de análise podem estar relacionadas as 

causas do processo de inundação. 
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Resumo: Localizada na região central do Rio Grande do Sul, ao extremo sul do Brasil, 

Santa Maria é um município de porte médio, que sofreu com sua colonização baseada no 

conceito antinaturalista. Como consequência, a rede de drenagem inserida no perímetro 

urbano experienciou grandes alterações e o uso e cobertura do solo nas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) hídricas não está de acordo com a legislação federal, 

estadual ou municipal. A falta de cobertura vegetal e ocupação destas APPs preconiza a 

formação de áreas de risco, potencializando a formação de eventos de deslizamentos de 

terra ou enchentes. Deste modo, o objetivo deste estudo é verificar a situação de APPs de 

recursos hídricos urbanos em Santa Maria. Para isso, foi realizado o mapeamento do uso 

e cobertura do solo nas APPs dos principais cursos d’água. Notou-se que um terço das 

APPs hídricas urbanas municipais contém formações florestais nativas, no entanto uma 

área de, aproximadamente, 550 campos de futebol já foi impermeabilizada por estruturas 

urbanas nas APPs, sendo este, um quadro irreversível da paisagem. Sugere-se ao poder 

público que possa atuar junto aos pesquisadores das universidades do município para a 

realização do mapeamento de áreas prioritárias à conservação hídrica e implementação 

de um planejamento para a recuperação das APPs, bem como possam inserir esta pauta 

nas mídias sociais e televisivas locais, como ferramenta educativa informal. 

 

Palavras-chave: Uso e cobertura do solo; Mata Atlântica; Área urbana, Rede de 

drenagem 
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Resumo: A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Quati está localizada na região norte da área 

urbana de Londrina/PR e possui registros de ocupação desde 1930, inicialmente com 

utilização para a agricultura com as plantações de café e posteriormente com atividades 

urbanas. A pesquisa ora concluída se propôs a realizar o levantamento da situação 

ambiental das nascentes 1 e 2 da referida bacia. Através do software ArcMap 10.5 

conseguiu-se delimitar as áreas de preservação permanente no entorno das nascentes, a 

partir das quais foi possível determinar os usos que atualmente encontramos nestas áreas. 

O mesmo software tornou possível a elaboração de um mapa de NDVI ou de Índice de 

Vegetação, bem como a elaboração de uma composição colorida falsa-cor com as bandas 

4 (R), 3 (G) e 1 (B) do satélite CBERS – 4A, de alta resolução, que facilitou identificar 

os usos existentes na área. Os dados gerados demonstraram que a nascente 1 está em 

condições ruins de preservação, enquanto a nascente 2 se apresenta em condições 

Razoáveis. Com isso foi possível perceber que a situação das nascentes não está de acordo 

com o estabelecido na Lei 12.251/2012, que determina a proteção e o uso sustentável da 

vegetação nativa em Áreas de APP. Recomenda-se que as nascentes da bacia do Ribeirão 

Quati recebam mais atenção por parte dos Gestores Públicos e da população próxima, no 

sentido de recuperar sua cobertura vegetal e preservá-las. 

 

Palavras-Chave: Nascentes; bacias hidrográficas urbanas; degradação ambiental 
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Resumo: A definição da qualidade físico-química das águas subterrâneas está atrelada a 

análise química laboratorial para confirmar ou refutar a contaminação das águas por 

agentes poluidores. Quando se trata da água para consumo humano, a temática se torna 

mais sensível, uma vez que estão sendo utilizadas por usuários que não possuem 

saneamento básico, ou até mesmo, condições financeiras para realizar análise laboratorial 

dos indicadores de qualidade da água. Visto isso, o objetivo desse trabalho preliminar é 

avaliar a qualidade da água dos poços artesianos no aquífero Alter do Chão na 

comunidade agrícola Nova Esperança localizada na zona leste da cidade de Manaus-AM, 

através da análise de parâmetros físico-químicos de amostras de água coletadas, 

relacionando com atividades antrópicas e fontes potenciais de contaminação. Com isso, 

estão sendo apresentados três indicadores de qualidade da água: potencial hidrogeniônico, 

condutividade elétrica (µS/cm) e sólidos totais dissolvidos (mg/l). Foram identificados 

valores anormais de pH que deveriam ter valores ácidos de acordo com a geologia da 

região amazônica; o valor elevado de condutividade elétrica em relação aos aspectos 

naturais sugere um aporte de sais dissolvidos na água. Neste contexto, um poço destacou- 

se por apresentar valores de condutividade elétrica de 283 µS/cm e 142 mg/l de sólidos 

totais dissolvidos. Portanto, nesta análise preliminar, detectaram- se alterações na 

qualidade da água nos poços de captação de água na Comunidade Agrícola Nova 

Esperança, em relação ao pH, condutividade e sólidos totais dissolvidos. A baixa 

profundidade e inexistência de atendimento às normas técnicas para construção e 

operação desses poços. 
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Resumo: A bacia Hidrográfica do Ribeirão Quati, vem desde a década de 1930 e, mais 

particularmente a partir da década de 1960 passando por um processo de degradação 

ambiental, inicialmente com a retirada da cobertura vegetal para o plantio de café e 

criação de gado e posteriormente para a ocupação urbana. Nesta pesquisa analisamos a 

situação ambiental das nascentes 3 e 4 desta bacia hidrográfica, localizadas no afluente 

Córrego Bom Retiro. Usando técnicas de geoprocessamento foram delimitadas as APPs 

e os usos da terra nelas presentes e percebeu-se que estas nascentes apresentam problemas 

relacionados à ausência de áreas de preservação permanente e à qualidade da água. 

Também se percebeu que as nascentes reais foram tubuladas, enterradas e completamente 

urbanizadas e que as nascentes visuais, ou seja, onde as nascentes afloram atualmente, foi 

transformada em parque urbano e que elas apresentam cobertura vegetal arbórea esparsa. 

Sugere-se, a partir desta pesquisa, que a área das nascentes estudadas seja recuperada com 

a utilização de espécies nativas. Destaca-se que a participação popular é importante para 

o sucesso deste empreendimento. 

 

Palavras-chave: Córrego Bom Retiro; Nascentes; Bacia Hidrográfica; Área de 

Preservação.  
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Resumo: A área de preservação permanente do fundo de vale da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Quati, está enquadrada pela legislação ambiental do município de Londrina 

como Áreas Especiais de Fundo de Vale e Preservação Ambiental, desde o ano de 1998. 

Deve assim serem respeitados os 30 metros de largura mínima das margens dos corpos 

d´água de cada lado como Área de Preservação Permanente. Apesar da obrigatoriedade 

existente em lei, são percebidas várias interferências antrópicas, o que impede que a lei 

das APPs seja totalmente cumprida. Para a realização deste trabalho foi utilizado software 

ARCMap 10.5, o qual se mostrou como uma importante ferramenta para se fazer o 

levantamento ao longo da rede hidrográfica da referida bacia. Para uma melhor 

identificação da cobertura vegetal da bacia, dividimos em cinco trechos, com isso foram 

identificadas várias particularidades da densidade da vegetação no entorno das margens 

do curso de água. Dentre os resultados obtidos destacam-se a degradação da cobertura 

vegetal, a ocupação irregular do fundo de vale, os resíduos sólidos lançados 

irregularmente, causando impactos, e a existência de processos erosivos como ravinas e 

voçorocas. Tudo isto contribui para que a cobertura vegetal da APP do fundo de vale do 

Ribeirão Quati seja irregular, ora apresentando a metragem exigida em lei, ora não, com 

áreas desmatadas que se aproximam muito da margem do ribeirão e que permitem 

concluir que é premente a ação do poder público para a recuperação dos referidos trechos. 

 

Palavras-chave: Ambiente Urbano; Desmatamento; Expansão Urbana; Degradação; 

APP. 
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Resumo: A água subterrânea é um recurso natural estratégico principalmente para 

abastecimento público. Encontrar mecanismos que possam subsidiar a gestão desse 

recurso é fundamental para o uso sustentável. Neste sentido, este estudo objetivou gerar 

informações que possam subsidiar a gestão dos recursos hídricos subterrâneos na cidade 

de Parintins, priorizando avaliar o índice de vulnerabilidade dos recursos hídricos 

subterrâneos na cidade de Parintins. O resultado encontrado da Vulnerabilidade do 

Aquífero, utilizando a metodologia GOD, foram analisados três parâmetros básicos: tipo 

de aquífero foi considerado livre atribuindo o índice 1,0, característica litológicas da zona 

não saturada que tem como caracteristicas 65% de arenito e 35% de argelito foi definido 

o índice 0,6 e profundidade do nível estático dos poços as variações enconrada foram de 

3,50m a 4,90m e foi atribuido o valor de 0,9 e 5,20m a 8,80m atribuindo o valor 0,8. O 

resultado apresentado, mostra duas classes de vulnerabilidade média e alta. A partir das 

análises destes parâmetros foram elaborados mapas para identificar as áreas de 

vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas, utilizando o software ArcGIS 

10.5 por meio de raster e de krigagem, com a interpolação pela ponderação do inverso a 

distância (IDW). Espera-se que o resultado desse estudo seja relevante para auxiliar na 

gestão dos recursos hídricos subterrâneos no município de Parintins, e subsidiar outros 

trabalhos vinculados a esse estudo. 

Palavras – chave: Água Subterrânea; Abastecimento Público; Índice de 

Vulnerabilidade.  
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Resumo: Os recursos hídricos estão entre os recursos naturais mais alterados pelas 

interferências nas paisagens, por exploração de tais ou pela própria promoção de 

degradação dos sistemas naturais. Pensando nisso, esse trabalho traz como tema os 

impactos ambientais sofridos no Baixo Curso do Rio Ceará e por conseguinte busca-se 

promover uma discussão sobre a necessidade de sua conservação e dos sistemas que o 

envolvem. Através de pesquisas bibliográficas foi possível apropriar um maior 

conhecimento sobre a Bacia do Rio Ceará e os seus impactos oriundos, principalmente, 

da expansão urbana em áreas que estão situadas na bacia. Para espacializar as discussões 

foram elaborados mapas que representam a síntese dos ambientes urbanos que margeiam 

a Área de Proteção Ambiental do Rio Ceará, além de cartografias de diferentes pesquisas 

que auxiliaram no desenvolvimento da compreensão e fragilidade ambiental da área de 

estudo. Pode-se perceber que embora esteja inserido em uma àrea de proteção, o Baixo 

Curso do Rio Ceará vem sofrendo degradações, seja pelo desmatamento da vegetação de 

várzea e de mangue, retirada de areia das dunas, exploração dos recursos naturais, 

descarte indevido de resíduos ou os intensos fluxos de automóveis, que se configuram 

como  fatores de perturbação do equilíbrio ambiental dos ecossistemas e da poluição. 

 

Palavras-chave:  Recursos Hídricos; Bacia do Rio Ceará; Impactos Ambientais; Bacias 
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Resumo: A ocupação desordenada em áreas de risco ambiental e geológico, bem como 

de Área de Preservação Permanente é um dos grandes problemas urbanos das capitais 

brasileiras atualmente. Em Boa Vista estas áreas estão circunscritas aos sete igarapés 

urbanos e suas bacias hidrográficas. Entre os mais variados fatores desta ocupação 

desordenada está a ausência de políticas públicas, como habitação e saneamento básico, 

além da omissão das autoridades no que tange a fiscalização das referidas áreas ocupadas. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos principais 

pontos de alagamento e partir daí, circunscrever áreas com potencial de inundação, tendo 

como um dos fatores relacionados o desencadeamento da expansão populacional na área 

urbana de Boa Vista sobre as bacias hidrográficas urbanas. As informações coletadas 

junto a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente foram 

utilizadas na elaboração dos produtos deste trabalho, utilizando para isso a quantificação 

dos dados por meio da densidade de Kernel, devendo com isso compor parte de um banco 

de dados que possa auxiliar no reconhecimento da realidade hídrica das áreas de risco a 

alagamento de inundação e avaliar medidas que possam minimizar este problema. 

Percebe-se como consequência do aumento no contingente populacional, que 

problemáticas ambientais foram desencadeados, podendo estes serem observados por 

meio das alterações das paisagens naturais de Boa Vista, principalmente no tocante ao 

surgimento de pontos de alagamento. Deste modo, os impactos ocorridos tendem a se 

propagar por toda hidrografia, repercutindo a jusante, com a concentração de pontos de 

alagamento. 
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Resumo  

Os estuários são ambientes de conexão entre a terra e os oceanos. Devido à mistura de 

águas e demais fatores hidrodinâmicos, essas regiões apresentam grande potencial de 

serviços ecossistêmicos. Porém, devido ao aporte urbano acentuado, muitas dessas 

regiões sofrem pressões externas que interferem na sua qualidade ambiental. Assim, 

investigações e monitoramentos constantes dessas regiões são fundamentais para se 

pensar em gerenciamento integrado. Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo elencar 

os principais impactos e interferências que afetam a qualidade da água estuarina do Rio 

Capibaribe, localizado em Recife – Pernambuco, identificando o grau de seus efeitos 

ambientais, a fim de subsidiar melhor desenvolvimento do gerenciamento integrado dessa 

região. Para tanto, foram realizadas 12 visitas ao estuário, de 2018 a 2020, com auxílio 

de embarcação motorizada para a aplicação da metodologia de Avaliação de Impacto 

Ambiental, com o auxílio de 9 indicadores para visualização e classificação dos impactos 

ambientais presentes na região. Com as visitas, pôde-se verificar que a situação do 

estuário se encontra comprometida principalmente devido ao grande aporte urbano, tendo 

como principais problemas a construção de empreendimentos regulares ou não em suas 

margens, que tem provocada a supressão de vegetação nativa e o lançamento de efluentes 

diretamente na água, interferindo sobremaneira nos serviços ecossistêmicos da região. A 

identificação desses problemas é fundamental para o processo de gerenciamento 

integrado costeiro e elaboração de redes de monitoramento ambiental, corroborando com 

as tomadas de decisões para o planejamento de bacias hidrográficas. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar como decorreu a urbanização da 

Bacia Hidrográfica do Rio Anhangabaú (São Paulo – SP), tendo como hipótese que a 

interferência antrópica teria modificado os índices morfométricos da bacia favorecendo, 

por exemplo, o aumento da ocorrência de inundações e alagamentos, além de que medidas 

governamentais foram tomadas a fim de favorecer o uso e ocupação dos terrenos, 

demonstrando falta de planejamento no que se refere à conservação dos corpos d'água da 

cidade. Com o objetivo de quantificar e comparar as condições da bacia hidrográfica entre 

as décadas de 1930 e 2020, utilizaram-se índices morfométricos propostos por Horton 

(1945) e Strahler (1952), enquanto que para a análise do uso e ocupação do solo, os 

conceitos e metodologias fundamentados na antropogeomorfologia propostos por 

Rodrigues (1997, 2005, 2010), Moroz-Caccia Gouveia (2010) e Luz (2014) foram 

fundamentais. Após uma análise retrospectiva histórica, constatou-se que houve diversas 

obras de gestões que tinham nos rios um obstáculo a ser superado, visando promover e 

melhorar a circulação de carros na cidade. Verificou-se que os índices morfométricos 

apresentaram pouca alteração entre 1930 e 2020 mesmo utilizando-se de bases 

hidrográficas diferentes, demonstrando que, morfometricamente, a bacia é pouco 

suscetível a inundações. Quanto ao uso e ocupação da terra, atualmente observam-se altos 

graus de perturbação, juntamente com uma maior impermeabilização do solo em 

detrimento de áreas com baixa cobertura vegetal, sendo registradas centenas de 

ocorrências de inundação e alagamento nos últimos anos. 
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Resumo: A expansão e ocupação urbana desordenada tem causado graves problemas 

para as cidades, sendo possível verificar vários impactos socioambientais, além de 

impactos na infraestrutura das cidades. No ribeirão Anicuns desaguam os principais 

cursos d'água urbanos de Goiânia, porém tanto o córrego quanto sua área de preservação 

permanente sofrem com o processo desordenado de ocupação urbana. Nesse sentido, esse 

estudo se propõe a realizar uma análise multitemporal dos usos e a ocupação do solo na 

área de preservação permanente do Ribeirão Anicuns no município de Goiânia, Goiás, 

em espaço temporal de 2012, 2016 e 2021, avaliando os reflexos da ocupação urbana no 

curso d’água. No intervalo analisado ocorreu um aumento da área impermeável, deixando 

o canal sujeito à impactos ambientais. A análise foi realizada por meio de imagens de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento, ferramentas importantes para a fiscalização 

e monitoramento ambiental. 

Palavras-chave: geotecnologias, urbanização; recurso hídrico; uso e ocupação do solo. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a fragilidade ambiental da bacia 

hidrográfica do Córrego Prosa em Campo Grande (MS) apoiado na proposta de Ross 

(1994), bem como na análise integrada dos processos e agentes envolvidos na produção 

do espaço urbano. Quando necessário, os pesos atribuídos a cada variável foram 

relacionados à metodologia de Crepani et al. (2001). Os resultados mostraram que a 

metodologia é eficaz para o monitoramento da fragilidade ambiental, porém, deve-se 

atentar para os processos de degradação ambiental, que nem sempre ocorrerão em áreas 

de alta fragilidade, como neste caso, no qual as áreas mais problemáticas ou geradoras de 

erosão e problemas de assoreamento de corpos d'água se localizam em zonas isoladas de 

média fragilidade. Concluiu-se, portanto, que o mapeamento da fragilidade ambiental 

pode contribuir para estudos de planejamento ambiental de Campo Grande e que projetos 

de controle dos processos erosivos estão sendo realizados pelo governo local, visando a 

recuperação do lago assoreado, seguindo o atual Zoneamento Ecológico Econômico e o 

Plano diretor municipal. 

 

Palavras-chave: erosão; urbanização; conservação ambiental. 
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 lecpgeo@ufu.br) 

 

Resumo: A bacia hidrográfica é considerada por muitos pesquisadores como a unidade 

espacial mais apropriada para se entender a dinâmica dos processos, sejam eles 

físicos/naturais e/ou sociais, além dos efeitos e as respostas do ambiente diante as 

modificações promovidas pela sociedade. Quando a bacia passa a ser ocupada os 

processos ditos naturais são acelerados, uma vez que a maior parte da vegetação é 

removida, o relevo é esculturado, os canais fluviais passam por modificações quanto a 

sua morfologia e o solo pode ser impermeabilizado. Refletindo sobre essa questão o 

objetivo deste estudo é demonstrar como a forma de ocupação atual da bacia hidrográfica 

do Córrego São José com a expansão da malha urbana provocou diferentes problemas 

ambientais. Para isso, utilizou-se como metodologia o levantamento bibliográfico sobre 

a temática, trabalhos de campo, analise de reportagens dos meios de comunicação sobre 

os problemas ambientais e elaboração de cartas temáticas. Foi constado que a bacia apesar 

de possuir um relevo suave ondulado, com baixa suscetibilidade erosiva e que favorece a 

infiltração da água no solo, vem sofrendo com diversos problemas ambientais como 

alagamentos, erosão de encostas, assoreamento dos canais fluviais, além do descarte 

irregular de resíduos sólidos e depósitos tecnogênicos. Neste sentido, os problemas 

ambientais encontrados são decorrentes da expansão da malha urbana que rompe com o 

equilíbrio dinâmico dos processos naturais. 

 

Palavras-chave: problemas; ambiente; ocupação; bacia; canais fluviais. 
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Resumo: Nas últimas décadas observaram-se mudanças significativas no meio natural do 

Corredor Ecológico das Cachoeiras do Tarumã, que abrange a Cachoeira Alta do Tarumã, 

localizada na cidade de Manaus-AM. Um dos principais fatores responsáveis para tal 

acontecimento foi a crescente expansão urbana para a zona oeste da cidade. Dado o 

exposto, analisou-se os impactos ambientais e a qualidade dos recursos hídricos da 

Cachoeira Alta do Tarumã. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi 

do tipo empírico-analítico com o uso da técnica do tipo quali-quantitativa. Com base nas 

imagens de satélite analisou-se a qualidade da água dos pontos classificados como P1a, 

P1b e P2, que estão localizados à montante do P3 (Cachoeira Alta do Tarumã). O processo 

de urbanização dos últimos anos acarretou na supressão da vegetação e no uso intensivo 

do solo. Verificou-se que, os recursos hídricos analisados encontram-se com alterações 

nos parâmetros de: turbidez, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e sólido 

dissolvidos totais. Avaliou-se que as ações antrópicas estão relacionadas com a expansão 

da zona oeste da cidade de Manaus-AM, que impactou de forma significativa a qualidade 

da água da cachoeira. Portanto, é urgente a necessidade da efetivação de políticas públicas 

que são responsáveis pela área da Bacia Hidrográfica, do Corredor Ecológico e da 

Cachoeira Alta do Tarumã, para fins de trabalhar meios de gerir os cursos d'água 

existentes na região de estudo. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu; Corredor ecológico; Cachoeira 

Alta do Tarumã. 
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Resumo: Há algumas décadas a Cachoeira Alta do Tarumã e a Cachoeira Baixa do 

Tarumã-Açu foram lugares de recreação e turismo. Localizadas na zona oeste da cidade 

de Manaus, fazem parte do Corredor Ecológico Urbano das Cachoeiras do Tarumã. Nos 

dias atuais encontram-se em constante transformação. Dessa forma, objetivou-se 

conhecer o estado ambiental de dois trechos da Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu, com 

recorte espacial da Cachoeira Alta e Cachoeira Baixa com base em imagens de satélite 

(2009-2019). A pesquisa foi do tipo quantitativa, com procedimentos do tipo: 

bibliográfico, de campo e processamento digital de imagens. Observou-se que, a área em 

estudo sofreu um processo de ocupação intensificado com a perda de áreas verdes ao 

longo de 2011-2019. Evidenciou-se que, na Cachoeira Alta do Tarumã, no ano de 2011, 

encontrava-se com 32,5 ha, em 2019 contou apenas com 24,2 ha de Floresta. Ao se tratar 

da Cachoeira Baixa do Tarumã-Açu, no ano de 2011, possuía 35 ha, em 2019 esse número 

diminuiu para 15 ha de Floresta. Sobre os recursos hídricos dos lugares, nota-se que na 

primeira Cachoeira, em 2011 atingiu 7 ha, em 2019 contou somente com 3,5 ha de água. 

Na segunda Cachoeira, em 2016 a água ocupou 12,4 ha de área e em 2019, no mesmo 

período apenas 1,4 ha. Essas transformações modificaram de forma expressiva a 

cobertura vegetal, o curso hídrico e o tipo de uso dos lugares. Logo, são necessárias 

efetivações de Políticas Públicas e Ambientais com ações urgentes para minimizar os 

impactos negativos existentes nestas cachoeiras. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu; Corredor 

Ecológico; Cachoeiras do Tarumã. 
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Resumo: a partir do momento em que os seres humanos passam a se apropriar e ocupar 

compartimentos do relevo, retirando a vegetação natural e substituindo-a por áreas de 

pastagem, cultivo ou ainda por áreas urbanas, uma série de impactos ambientais podem 

se manifestar. A bacia hidrográfica, enquanto recorte espacial é muito utilizada para fins 

de planejamento e gestão de um determinado território, tem se tornado uma unidade 

espacial de investigação que contribui para melhor entender o impacto das atividades 

antrópicas no ambiente. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi compreender 

como a forma de uso e ocupação do relevo na bacia hidrográfica do Córrego do Capim 

tem desencadeado diferentes impactos ambientais, sobretudo na área urbana de 

Capinópolis/MG. Realizou-se o levantamento bibliográfico e documental, mapeamentos 

temáticos e análise de imagens de satélite, bem como a realização de trabalhos de campo 

na área de estudo. Assim, foi possível constatar que o processo de apropriação e ocupação 

do relevo, atrelado as características físicas do ambiente, especialmente a morfologia das 

vertentes e a declividade, promoveu a aceleração de eventos como as enchentes e 

inundações. A partir do mapeamento do uso e cobertura da terra na bacia, observou-se 

que a área é majoritariamente ocupada por pastagens e áreas de cultivo, indicando a 

substituição da vegetação natural, e principalmente uma alteração nas dinâmicas naturais 

de infiltração e escoamento da água das chuvas, chegando ao canal fluvial de maneira 

muito mais rápida, ocasionando as enchentes e inundações, além do assoreamento dos 

canais fluviais e nascentes. 
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Resumo: O uso das geotecnologias como metodologias para análise geográfica é 

crescente e apresenta grande potencial de aplicação, como na identificação e 

parametrização de microbacias hidrográficas. O objetivo deste trabalho foi adotar o 

aplicativo TauDEM como metodologia de identificação de microbacias de drenagem de 

interesse à conversão urbana e suas caracterizações gerais através de índices 

morfométricos, para isso selecionou-se a cidade de Britânia devido a sua relação direta 

com os corpos hídricos próximos e pela carência de informações desta natureza. A 

metodologia consistiu no uso de scripts para rodagem do aplicativo, visualização no 

software Qgis para construção semiótica do mapa e tabulação dos resultados obtidos nas 

análises morfométricas. Verificou-se a utilização satisfatória do aplicativo TauDEM para 

identificação hidrológica, entretanto seu uso em escalas maiores necessita do emprego de 

imagens de alta resolução e de atividades de campo. A maior parte das microbacias 

apresentaram-se favoráveis à ocupação urbana, apesar disso algumas requerem maior 

atenção devido as suas capacidades erosivas e predisposição para inundações. Sendo 

assim, a ocupação destas microbacias deve considerar o planejamento e gestão 

sustentáveis, caso contrário pode-se colocar em risco os rios que abastecem a cidade. 
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Resumo: A qualidade ambiental dos canais fluviais em áreas urbanas tem ganhado mais 

espaço nas discussões e atraído atenção de pesquisadores, sociedade civil, organizações 

públicas e privadas, sejam essas discussões a nível regional, nacional ou mundial. Desta 

forma, compreendendo a complexidade e importância desses rios enquanto sistemas 

ambientais, este trabalho visa compreender através da relação sociedade-natureza, a 

poluição em canais fluviais urbanos a partir de um estudo de caso realizado na cidade do 

município de Assú-RN, localizado no interior do Rio Grande do Norte. Para isto, a 

pesquisa fundamenta-se metodologicamente em três etapas, sendo elas: (i) discussão 

bibliográfica, com autores que respaldem a discussão a respeito da urbanização; poluição 

de canais fluviais em ambiente urbano e problemas socioambientais em áreas urbanas 

devido ao descarte indevido de resíduos sólidos; (ii) pesquisa em campo (in loco) afim de 

identificar e reconhecer os canais fluviais em estudo, para organização e sistematização 

do banco de dados e, (iii) trabalho de gabinete para fins de aquisição de imagens de 

satélite e processamento digital dessas imagens em SIG. Desse modo, foi possível 

compreender que o mau uso dos recursos hídricos reflete de forma passiva ou ativa sobre 

a vida humana, sejam elas a curto, médio ou longo prazo, uma vez que historicamente as 

áreas em torno de canais fluviais, em particular na área urbana de Assú/RN, não têm sido 

utilizadas de maneira adequada por parte da população e nem das organizações públicos. 

 

Palavras-chave: Hidrografia; Geomorfologia fluvial; Área urbana; Sociedade; Poluição 

Hídrica. 
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Resumo: As redes hidrográficas representam um importante papel na cidade de 

Manaus, por fatores históricos e sociais. O PROSAMIM - Programa Social e 

Ambiental dos Igarapés de Manaus foi um projeto do governo com intuito de 

revitalizar a rede hidrográfica da cidade de Manaus, contudo no seu processo de 

atuação a geomorfologia original foi alterada. Assim o presente trabalho tem como 

objetivo, caracterizar as principais intervenções na bacia hidrográfica do Educandos, 

localizado na cidade de Manaus, no Amazonas. A metodologia consistiu da análise da 

evolução do relevo, utilizando imagens do Google Earth dos anos 2001 a 2020. Além 

disso, foram realizados levantamento bibliográfico e cartográfico e trabalhos de 

campo. Os principais resultados observados pelas obras de infraestrutura do 

PROSAMIM foram: a) retirada da vegetação e da população das zonas riparias; b) 

impermeabilização dos leitos e margens canais, em especial a jusante áreas de 

interferência do PROSAMIM e c) alteração da rede de esgoto jogada sem o devido 

tratamento nos hídricos. Tais alterações nos aspectos naturais dos rios desencadeia 

novas dinâmicas no local, entre elas a recorrência de enchentes e alagamentos, assim 

sendo importante salientar que as maiores e mais impactantes alterações na rede 

hidrográfica são resultado das intervenções do PROSAMIM. 

Palavras-Chaves: Geomorfologia Urbana; Rios; Manaus; Google Earth; Prosamim. 
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Resumo: Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário possuem 

relevância dentro da gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas pois retiram 

água para o abastecimento e devolvem esgoto em condições adequadas ao corpo receptor. 

Em regiões onde há escassez de água esses sistemas constituem importantes 

equipamentos para o acesso a água de qualidade e tratamento de esgoto, promovendo 

saúde para a população e preservando os mananciais. O objetivo do trabalho foi analisar 

o atendimento de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Nova 

Russas/Ce que se localiza na bacia Hidrográfica do Rio Acaraú com foco na 

universalização da prestação de serviços de saneamento. A pesquisa foi realizada por 

meio de levantamento de dados nas plataformas governamentais de gestão de saneamento 

básico referente ao período de 2010 a 2019 e se caracterizou como pesquisa descritiva. 

Foi possível verificar que houve ampliação nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no período. Toda população urbana possui acesso a água encanada, 

enquanto o abastecimento na zona rural precisa ser melhorado. A cobertura de coleta e 

tratamento de esgoto, apesar dos avanços, está muito baixa necessitando de investimento 

robustos para ampliação desse serviço. 

 

Palavras-chave: Abastecimento de água; Esgoto sanitário; Eutrofização; 
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Resumo: Este artigo busca avaliar a qualidade das águas das Praias da Barrinha, do 

Barrão e da Concha, localizadas na região sul do município de Vila Velha (ES), nas 

proximidades da barra do Rio jucu, durante o período de julho de 2020 à agosto de 2021, 

através de dados divulgados pela Secretária do Meio Ambiente daquele município sobre 

a balneabilidade das referidas praias. As análises foram realizadas com base na resolução 

274/2000 do CONAMA, a qual estipula o uso do parâmetro bacteriológico (Enterococos) 

para categorizar como “própria” e/ou “imprópria” a qualidade das águas. Os resultados 

apontam que no período analisado a Praia da Barrinha se mostrou 100% “Imprópria” para 

a balneabilidade, devido aos números elevados de Enterococos; já a Praia da Concha 

apresentou-se 72% do período como “Própria” para balneabilidade; e a Praia do Barrão, 

em 82% do período como “Própria” para balneabilidade. Resultados estes, que indicam a 

péssima qualidade das águas provenientes do Rio Jucu, bem como a influência do mesmo 

na balneabilidade das Praias localizadas nas proximidades de sua foz, que compromete a 

qualidade ambiental, o ecoturismo e a economia local, demonstrando a necessidade de 

intervenção para o controle e tratamento dos esgotos aí lançados. 
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Resumo: O trabalho trata dos riscos ambientais na Bacia Hidrográfica do Córrego 

Josefa Gomes, localizada na zona urbana de Formosa-GO. A metodologia constou do 

levantamento de documentos cartográficos já existentes e da catalogação e 

mapeamento dos riscos encontrados. Os resultados mostraram a ocorrência de riscos 

geológicos (deslizamentos e erosão marginal), hidrológicos (enchentes e alagamentos), 

meteorológicos (tempestades e granizo) e climatológicos (estiagem, baixa umidade do 

ar, incêndios florestais). Como resultado, tem-se prejuízos materiais e financeiros para 

os moradores da área urbana de Formosa. 

 

Palavras-chave: riscos; urbanização; deslizamento; inundação. 
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Resumo 

O crescimento e a expansão do processo de urbanização têm provocado impactos 

significativos sobre os recursos ambientais citadinos, em especial sobre os recursos 

hídricos que compõem o contexto das bacias hidrográficas urbanas. Desta feita, o presente 

estudo tem por objetivo destacar o saneamento básico como elemento indispensável para 

o planejamento ambiental de bacias hidrográficas urbanas, destacando soluções para a 

problemática em questão como subsídio para gestão ambiental que preze pelos recursos 

hídricos. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica de cunho 

exploratório/indutiva, sob a abordagem qualitativa. Como resultados e discussões 

verifica-se tecnologias alternativas para o desenvolvimento de práticas sustentáveis em 

relação ao saneamento básico no âmbito das cidades, tais como: trincheiras de infiltração, 

bacias de infiltração, valas ou valetas de infiltração. Por conclusão, verificou-se que é 

preciso fomentar o debate acerca do saneamento básico sob as premissas da 

sustentabilidade, de maneira a fundamentar a gestão e o manejo do resíduo urbano para 

seu correto descarte, a implantação de técnicas de drenagem, a instalação de estações de 

tratamento de esgoto visando o trato e o destino adequado dos efluentes domésticos e 

industriais, entre outros.  

 

Palavras-chaves: Saneamento Básico; Estratégia de Gestão; Bacias Hidrográficas. 
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Resumo: A drenagem urbana tem como objetivo canalizar as águas pluviais para evitar 

danos causados, por exemplo, por cheias, alagamentos, enxurradas ou inundações. Dessa 

forma, a pesquisa teve como objetivo analisar os impactos produzidos pela configuração 

da atual rede de drenagem da Av. Dr. Luiz Antônio, bairro de Boa Esperança, 

Parnamirim-RN. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, além de 

levantamentos de campo e aplicação de inquéritos junto aos residentes do local. De posse 

dos dados e informações levantadas, entendeu-se que os problemas gerados pela 

deficitária drenagem urbana local podem ser solucionados através de ações públicas 

relacionadas à implementação de soluções técnicas adequadas à realidade e a destinação 

de recursos financeiros devidos para tal, de modo a fazer cumprir os critérios amparados 

legal e tecnicamente com vistas à resolução da problemática em tela. 

 

Palavras-chaves: Impactos Ambientais; Alagamento; Percepção Ambiental. 
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Resumo: Esgotamento sanitário no Brasil é uma grande problemática, sendo mais agravante em 

algumas regiões do país, como a região Norte que possui os piores índices de coleta e 

tratamento dos esgotos. O município de Conceição do Araguaia (PA) é uma dentre as 

diversas cidades com carência em serviços de saneamento básico, diante disso, objetivou-

se pesquisar qual a forma de descarte dos esgotos produzidos, bem como a perspectiva da 

população sobre esgotamento sanitário. Para atingir os objetivos fora utilizado a técnica 

de observação direta extensiva com aplicação de formulário com os moradores. 

Constatou-se que a atual situação de esgotamento sanitário dos bairros estudados é 

inadequada, sendo o esgotamento do tipo individual fossa negra o mais utilizado, apesar 

dos moradores afirmarem ser fossa séptica. 

Palavras-chave: Esgotamento Sanitário; Poluição hídrica; Descarte de efluentes. 
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Resumo: A cidade de Fortaleza, localizada no estado do Ceará, é uma das mais 

densamente ocupadas do país, e é nela que está localizada a bacia hidrográfica do rio 

Cocó, corpo hídrico que perpassa do sul ao norte da capital cearense. A grande 

problemática abordada ao longo do trabalho é o fato de nas últimas décadas a expansão 

urbana ter ocorrido significativamente, desrespeitando os limites da natureza e 

devastando as margens do rio, causando impactos como a diminuição da vegetação, 

despejo de resíduos sólidos e lançamento de esgotos domésticos e comerciais. O principal 

objetivo da pesquisa foi analisar a interferência antrópica através de mapas de uso e 

ocupação do solo nos anos de 2000, 2010 e 2020, fazendo um comparativo entre 

vegetação, área urbana, recursos hídricos e bancos de areia. Para a produção do trabalho 

foram realizadas pesquisas em artigos, monografias e dissertações relacionadas com a 

temática, além de ferramentas de geoprocessamento, como o SIG ArcGIS 10.8. Dessa 

forma, foi possível observar após a elaboração e interpretação dos mapas, que nos últimos 

20 anos a deterioração do rio Cocó continuou para atender as demandas do setor 

imobiliário, de 2000 a 2020 acontecimentos como: expansão do Shopping Iguatemi, 

reassentamento de famílias para áreas próximas às margens e a edificação do local onde 

acontece o evento Fortal, foram os principais responsáveis pela degradação desse meio. 

Portanto, é primordial que o Poder Público seja mais efetivo na fiscalização, limite novas 

construções, monitore de perto os impactos e esteja sempre atuando com medidas 

mitigadoras. 

 

Palavras-chave: Análise Multitemporal; Uso e Cobertura da Terra; Geoprocessamento; 

Área urbana. 
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Resumo: O município de Fortaleza apresenta uma diversidade de sistemas ambientais 

sujeito a alterações dadas ao processo de urbanização sem planejamento adequado. E 

nesse contexto, têm-se as áreas de planícies fluviais que bordeja a calha dos principais 

rios e riachos e que são reconhecidas na legislação ambiental por Áreas de Preservação 

Permanente - APP. Estas são áreas protegidas, coberta ou não por vegetação nativa, com 

funções ambientais diversas, entre as quais, a preservação dos recursos hídricos, da 

biodiversidade, dos solos, entre outros. Tem-se ainda no contexto do município de 

Fortaleza, o riacho Martinho, este localiza-se nos bairros Parque Dois Irmãos, Passaré e 

Itaperi. Para tanto, objetivou-se uma análise da capacidade de suporte desta área a partir 

do mapeamento de uso e ocupação. Destaca-se que para o desenvolvimento desta 

pesquisa utilizou-se de procedimentos metodológicos como, por exemplo, levantamento 

bibliográfico e de bases cartográficas, além de campos para o reconhecimento da área.  

Em contribuição foram usadas as técnicas de geoprocessamento e de sensoriamento 

remoto. A pesquisa revelou um descumprimento da legislação, um crescente aumento das 

edificações e ações degradadoras das áreas de APP do riacho Martinho. Verifica-se ainda 

um desconhecimento da capacidade ambiental da área, seja relacionada à fragilidade 

(enchentes, contaminação, supressão vegetação), bem como em relação à potencialidade 

(melhores condições de solo, vegetação e recursos hídricos).  

 

Palavras-chave: Rio Martinho; Capacidade de suporte ambiental; Rios Urbanos.  
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Resumo: O presente estudo visa realizar uma compilação das conclusões dos principais estudos 

sobre o caso de contaminação ambiental e humana ocorrida na Cidade dos Meninos, no município 

de Duque de Caxias, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em 1946, houve a instalação no 

local de um complexo de assistência social e educacional para crianças e adolescentes, a Fundação 

Abrigo do Cristo Redentor (FACR)/da Legião Brasileira de Assistência (LBA). Nessa mesma 

região, também foi instalada uma fábrica de inseticidas organoclorados destinados ao combate da 

malária, em 1951. Após o fechamento da fábrica, em 1961, ficaram no local cerca de 350 

toneladas de resíduos tóxicos, entre eles o hexaclorociclohexano (HCH) e outros compostos 

organoclorados, como o diclorodifeniltricloroetano (DDT)., abandonadas a céu aberto. O caso do 

abandono dos produtos tóxicos somente veio a público em 1989, após denúncias feitas nos jornais. 

O hexaclorociclohexano (HCH) é popularmente conhecido como pó de broca, pois era 

amplamente empregado no combate à broca do café no século passado. Os pesticidas 

organoclorados são contaminantes ambientais persistentes, presentes em todos os ecossistemas 

globais. Os estudos realizados pela FIOCRUZ, FEEMA e Ministério da Saúde indicaram que o 

solo, a vegetação e a população da localidade estavam altamente contaminados por HCH. O 

trabalho verificou a partir de estudos pretéritos, que a contaminação ainda estava presente no solo 

em 1998, com concentrações da mesma ordem de grandeza (até milhares de mg Kg-1) dos 

isômeros do HCH no solo da área foco da Cidade dos Meninos, após tentativa de remediação com 

cal em 1995. Essa tentativa de descontaminação efetuada na área mostrou-se ineficaz para a 

remoção dos isômeros do HCH e foi responsável pela ampliação da área contaminada, através do 

transporte mecânico e do carreamento do material pelas chuvas. Em função do espalhamento da 

contaminação, portanto, não se recomenda a perfuração de poços artesianos, mesmo a localidade 

não contando com saneamento básico adequado. 

Palavras-chave: Cidade dos Meninos, Contaminação, Hexaclorociclohexano, Poço artesiano e 

Saneamento básico. 
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Resumo: A gestão integrada e o uso racional dos recursos hídricos são fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável, sobretudo em regiões semiáridas. No estado do Ceará, 

Brasil, as características físico-climáticas das áreas mais úmidas merecem destaque por 

proporcionarem condições propícias para atividades socioeconômicas. Em especial, a 

microbacia do rio Batateiras, no município de Crato, é uma área de relevante interesse 

para a região. Esse trabalho buscou abordar os aspectos hidrográficos e hidrogeológicos 

da microbacia do rio Batateiras que condicionaram o desenvolvimento da região. Para 

isto, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do tema. Como resultados, destaca-

se a contribuição dos fatores hidroclimatológicos da Chapada do Araripe e das reservas 

de águas subterrâneas da bacia sedimentar do Araripe tanto no contexto histórico da 

ocupação da região quanto no desenvolvimento regional atual.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Bacia hidrográfica; Região 
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Resumo: Pretendeu-se neste trabalho estudar a relação entre saneamento básico e direito 

à cidade – no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

– com foco na área da microbacia hidrográfica do rio São Joaquim, localizada em área 

densamente povoada da cidade de Belém do Pará. Teve-se como norte as seguintes 

questões: as políticas de governo têm conseguido atender às demandas de saneamento 

básico dos cidadãos que ocupam a área estudada? Que fatores dificultam a gestão do 

saneamento básico na área de estudo? E se educação ambiental é um instrumento eficiente 

para minimizar os problemas de saneamento na microbacia? Quanto ao objetivo geral, 

buscou-se analisar a gestão do saneamento básico na área da microbacia, procurando 

estabelecer relações entre política púbica e política de governo no cumprimento do direito 

a ter direito dos cidadãos. Foi utilizada revisão bibliográfica de assuntos relacionados ao 

tema estudado e visitação de campo, além de desenvolvimento de atividades. Foi 

averiguado a discordância entre a política pública e gestão do governo com relação a 

população local, bem como a falta de instrução por parte da população local sobre a forma 

correta de descarte de resíduos. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico; Direito à Cidade; Projeto Una. 
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Resumo: O estudo foi realizado com dados de poço de monitoramento, código 

n°1300005280 pertencente a Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas 

(RIMAS), criada e operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Utilizando dados 

do posto pluviométrico de código 359005 obtidos do monitoramento hidrológico da 

Agência Nacional das Águas e Saneamento (ANA) por meio da HIDROWEB, ambos 

localizados na área urbana da cidade de Manaus, AM. Para a geração dos dados foi 

utilizado a planilha de cálculos Estimation de La Pluie Efficace et de La Recharge 

(ESPERE), um aplicativo Microsoft Excel de métodos múltiplos para estimar a recarga 

de aquíferos, que para o seu funcionamento foi necessária a instalação do plug-in 

Statistical Software for Microsoft Excel (XLSTAT), um software usado para análises de 

dados estatísticos dentro do Microsoft Excel. O método escolhido para análise de recarga 

do aquífero foi o método WTF (Water Table Fluctuation), que calcula mais facilmente a 

recarga a partir do registro das variações sazonais do nível d’água (NA) e precipitação. O 

resultado da precipitação total anual foi de 1829,4 mm, obtendo-se a recarga do aquífero 

de 712.00 mm, o que corresponde a 39% do total precipitado. A compreensão das 

flutuações do nível de água ao longo do ano e a disponibilidade de água subterrânea na 

Amazônia é essencial para direcionar ações governamentais dos gestores e decisões 

políticas para o desenvolvimento da governança dos recursos hídricos   explotados no 

Aquífero Alter do Chão, identificado como principal fonte de água para os diversos usos 

na cidade de Manaus. 
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RESUMO 

Muito se discute a respeito de Educação Ambiental, Recursos Hídricos e Bacias 

Hidrográficas, mas pouco se põe em prática o alinhamento dessas três vertentes. No 

presente artigo, tem-se por objetivo propor ações mitigadoras através da educação 

ambiental na Gestão de uma Bacia Hidrográfica. Através da Geoecologia das 

Paisagens, identificamos as limitações, os impactos ambientais, as potencialidades da 

área e propomos ações de Educação Ambiental palpáveis e efetivas. 

 

Palavras chaves: Educação Ambiental, Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas.  
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Profissional Profagua - renatta.serafim@profagua.uerj.br) 

 Daniela Nogueira Soares (Universidade de Brasília (UnB) - Professora do Mestrado 

Profissional Profagua - Brasília, DF danielanogueiracds@gmail.com) 

 

Resumo: O presente resumo visa abordar como a divulgação científica vem sendo cada 

vez mais uma ferramenta na desmistificação de muitos assuntos, podendo ser um forte 

aliado na gestão participativa dos recursos hídricos. No caso da implementação da outorga 

de uso de recursos hídricos, a divulgação científica pode elucidar muitas dúvidas não 

apenas sobre os procedimentos que os usuários devem adotar para um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos como também sobre a importância da gestão desses 

recursos, que se mostram aparentemente em abundância, mas que já apresentam sinais de 

escassez. O trabalho foi dividido em duas etapas, na primeira foi realizada uma análise 

bibliográfica das informações quanto à divulgação científica sobre a água e, a partir disto, 

a segunda etapa elencou as possíveis contribuições geradas pela divulgação científica 

para o público leigo, ou seja, a população que faz uso dos recursos hídricos. Com esse 

recorte, foi possível analisar o impacto da divulgação científica mediante os projetos 

analisados e assim verificar que a associação entre a divulgação científica e projetos de 

ações pode melhorar a gestão participativa no processo de outorga. 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Outorga, Recursos Hídricos, Gestão 

Participativa e Sociedade Civil 
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A importância da educação ambiental para uma conscientização da 

conservação dos recursos hídricos 

 

Bruna Pires dos Santos(Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) - Mestrado 

Profissional Profagua bruna.santos@profagua.uerj.br)  

 

 Camila Fregni Lins (Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) - Mestrado 

Profissional Profagua camila.fregni@profagua.uerj.br) 

 

Juliana Arraes de Aragão Villar (Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 

Departamento de Geologia julianarraes97@ufrj.br) 

 

Carlos José Saldanha Machado (Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) - 

Orientador do Mestrado Profissional Profagua carlos.saldanha@profagua.uerj.br) 

 

Resumo: Ao longo da história, a relação do ser humano com a água doce foi de 

dependência porque não há vida sem o consumo desse bem que enfrenta problemas de 

escassez de qualidade e de quantidade. Estamos, portanto, diante de um duplo desafio: 

valorizar e adotar medidas de conservação da água doce com ampliação do acesso aos 

serviços básicos de água tratada e saneamento. A necessidade de politizar e problematizar 

a questão da água enquanto um bem econômico, isto é, um recurso hídrico, se faz urgente 

numa sociedade capitalista que defende a mercantilização desse recurso, evidenciando 

ainda mais a desigualdade presente no seu uso e consumo. Nesse contexto, a Educação 

Ambiental é essencial como abordagem voltada à conscientização da população acerca 

da importância do uso da água, dos direitos no acesso à água e saneamento, e como a 

sociedade civil organizada pode ajudar na gestão dos recursos hídricos. Aqui, foram 

analisados dois projetos de Educação Ambiental com o objetivo de conscientizar jovens 

e adultos sobre uso e conservação dos recursos hídricos, através de um processo contínuo 

e integrado a outros atores da sociedade, como comitês de bacia, ONGs, e com parceria 

de órgãos municipais e estaduais. Os resultados apresentados com os projetos evidenciam 

a importância da Educação Ambiental como ferramenta de mudança e divulgação de 

informações sobre os recursos hídricos. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Recursos Hídricos; Conscientização e 

Conservação. 

mailto:brunapiresqwe@hotmail.com
mailto:brunapiresqwe@hotmail.com
mailto:brunapiresqwe@hotmail.com
mailto:brunapiresqwe@hotmail.com
mailto:julianarraes97@gmail.com


101 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Museu de ciências ambientais mundo livre: estratégias de educação 

ambiental aplicadas as bacias hidrográficas 

 

 Giovanna Azevedo de Moura Venâncio (Universidade Federal do Ceará - 

gioamvenancio@gmail.com) 

Luis Henrique da Silva Uchôa (Universidade Federal do Ceará - 

silva.uchoa@alu.ufc.br) 

Larissa de Pinho Aragão (Universidade Federal do Ceará - 

larissaaragao@gmail.com) 

Edson Vicente da Silva (Universidade Federal do Ceará - cacauceara@gmail.com) 

 

Resumo: O Projeto de Extensão Museu de Ciências Ambientais Mundo Livre do Laboratório 

de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental, vinculado ao Departamento de 

Geografia da Universidade Federal do Ceará, desenvolve atividades de Educação Ambiental 

(EA) e divulgação científica voltados para a educação formal e informal desde sua criação 

em 2002. Mesmo no atual contexto da pandemia, o projeto vem realizando suas atividades de 

forma remota e, quando necessário, presencial, com foco na revitalização do acervo 

museológico do projeto para posterior uso em atividades de EA, e fomentar debates sobre a 

preservação, conservação e uso consciente dos recursos naturais e desenvolvimento 

sustentável, especialmente em regiões hidrográficas, e incentivar o pensamento crítico sobre 

essas temáticas. As atividades das ações extensionistas são preparadas com o propósito de 

incentivar a curiosidade do público pelo conteúdo, e para isso são produzidos materiais de 

divulgação científica, como slides, videoaulas objetivas e jogos educativos, de forma a fugir 

do sistema educacional sistematizado, conectando áreas diversas do conhecimento científico. 

No contexto da pandemia de COVID-19, nunca foi tão imperativo a discussão acerca das 

temáticas ambientais e da importância de sua preservação, especialmente das bacias 

hidrográficas, que são ecossistemas complexos e importantes para o equilíbrio biológico, 

químico e geológico, assim como para fins econômicos, e que os educadores ambientais 

sejam multiplicadores no que tange a geração de conhecimento sobre o papel da comunidade 

na gestão sobre os recursos naturais. 

Palavras-chave: divulgação científica; gestão de recursos hídricos; museu de ciências; 

sustentabilidade. 
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     Educação Ambiental Como subsídio para a Gestão de Recursos 

Hídricos 

   Fábio Soares Guerra - (Universidade Federal do Ceará, 

fabiosoaresguerra@hotmail.com) 

Camila Esmeraldo Bezerra - (Universidade Federal do Ceará, 

camila.esmeraldo23@gmail.com) 

    Maria Vitória Lemos de Oliveira - (Universidade Federal do Ceará, 

vitorialemos@alu.ufc.br) 

 Edson Vicente da Silva - (Universidade Federal do Ceará, cacauceara@gmail.com) 

 

Resumo: O objetivo do trabalho em tela foi investigar as contribuições da Educação 

Ambiental para gestão dos recursos hídricos, com o intuito de agregar subsídios para a 

viabilização de trabalhos de planejamento e gestão ambiental em bacias hidrográficas. 

Como percurso metodológico foi utilizada a pesquisa bibliográfica por meio da 

abordagem indutiva e qualitativa. Como resultados e discussões foram constatadas a 

essencialidade e aplicabilidade da Educação Ambiental em todos os campos do 

conhecimento, por apresentar base epistemológica sólida e aplicabilidade pelo viés 

holístico, integrador e transdisciplinar. Além disso, foi destacado possibilidade de 

correlação entre as bases da Educação Ambiental com trabalhos de planejamento e gestão 

ambiental de recursos hídricos pelos parâmetros da sustentabilidade. Por conclusão, 

entende-se que a Educação Ambiental é ferramenta indispensável para a construção de 

uma percepção e consciência socioambiental crítica, de forma a contribuir para 

redimensionar a relação estabelecida entre a sociedade e os recursos e sistemas hídricos, 

a exemplo das bacias hidrográficas. 

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Educação Ambiental. Recursos hídricos. 
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Levantamento dos Componentes Geoambientais da Bacia Hidrográfica 

dos Riachos Timbáuba e Poção – Alcântaras/CE, para a Compreensão 

do Espaço Geográfico 

 

Fátima Leiliana Sales Ferreira – (Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

leiliana.sales@outlook.com)  

Ernane Cortez Lima (Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

ernanecortez@hotmail.com) 

 Ana Paula Pinho Pachêco-Gramata (Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

anapppacheco@gmail.com)  

 

Resumo: Este artigo versa pela análise em torno do tratamento de bacias hidrográficas e sua 

utilização como prática escolar (trans)interdisciplinar para a construção de temas físico-naturais 

no contexto do ensino de Geografia. Tem como principal objetivo investigar as contribuições 

inerentes ao levantamento das variáveis ambientais de solo e vegetação coletados na área da sub-

bacia hidrográfica dos riachos Timbaúba e Poção - CE, na perspectiva de compreensão do espaço 

geográfico. Norteou-se pelos princípios do método geossistêmico para a análise integrada das 

variáveis ambientais e pela abordagem da pesquisa-qualitativa. Estrutura-se em três seções 

fundamentais. A primeira, apresenta uma breve contextualização teórico-conceitual em torno da 

bacia hidrográfica enquanto recorte espacial de análise para a educação geográfica. A segunda 

seção, traz abordagens do ponto de vista da metodologia adotada para a materialização do estudo, 

bem como, o percurso metodológico da pesquisa. Por fim, realizamos análises e discussões 

concernentes aos resultados obtidos a partir do levantamento das variáveis ambientais de solo e 

vegetação da área da sub-bacia hidrográfica em análise e suas contribuições para o ensino de 

Geografia. A pesquisa permitiu constatar que a análise geoambiental integrada ancorada em uma 

ótica sistêmica sobre o espaço geográfico, tendo como ponto de partida a escala do vivido e a 

cotidianidade dos educandos, possibilita compreensões em torno da dinâmica dos componentes 

físico-naturais e sociais, que integram o sistema de uma bacia hidrográfica, fortalecendo o 

entendimento no tocante a atuação dos agentes modeladores e transformadores da paisagem.  

 

Palavras-chave: Componentes geoambientais; Bacia hidrográfica dos riachos Timbaúba e Poção 

- CE; Geografia Física escolar. 
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Educación Ambiental, Voluntariado Y Participación Ciudadana En La 

Gestión De Sistemas Fluviales. Ejemplos En España. 

 

Mario Burgui Burgui – Universidad de Alcalá (Madrid, España) – 

marioburgui@yahoo.es 

Edson Vicente da Silva – Universidade Federal do Ceará – cacauceara@gmail.com 

 

Resumo: Estudos recentes mostram uma grave deterioração das massas de água em 

Espanha que, juntamente com as previsões relacionadas com as mudanças climáticas, 

apontam para um futuro preocupante a curto prazo. Neste trabalho são apresentadas várias 

iniciativas de educação ambiental e voluntariado desenvolvidas em Espanha, cujos 

principais objetivos são promover a participação dos cidadãos na gestão e conservação 

dos rios, zonas húmidas e recursos hídricos em geral. Os resultados mostram a relevância 

deste tipo de iniciativas para a concretização dos objetivos acima mencionados em 

colaboração com as administrações públicas. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental; voluntariado; participação pública; rios; recursos 

hídricos. 
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Recursos Hídricos e Áreas Degradadas: Um Estudo nas Margens do 

Rio Amazonas, Sede do Assentamento de Vila Amazônia, 

Parintins/AM 

 
Luzia Cidade Sarraff - UEA –Discente, curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Regulação dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. lcs.mgr19@uea.edu.br 

Geisse Brigido de Souza - Discente, curso de Pós-Graduação em Gestão e Regulação 

dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. geisse.brigido@hotmail.com 

Maria da Glória Gonçalves de Melo - Docente, curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Regulação dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. gloriamelo@yahoo.com 

Rafael Jovito Souza - UEA –Docente, curso de Pós-Graduação em Gestão e Regulação 

dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. rjovito@uea.edu.br 

 

 

Resumo: A manutenção dos cursos d’águas está diretamente ligada à presença de 

cobertura vegetal, assim como ao planejamento do uso do solo, contribuindo para 

harmonia do desenvolvimento sistêmico ambiental. Neste sentido, o presente estudo 

objetivou destacar áreas degradadas na sede de Vila Amazônia e propor alternativas de 

minimização dos impactos ocasionados por tais processos, que vêm ao longo do tempo 

prejudicando os recursos hídricos. A pesquisa partiu de um levantamento de campo com 

observações in loco, em um trecho do rio Amazonas, situado na parte frontal da 

comunidade sede, de Vila Amazônia, pertencente ao município de Parintins/AM. 

Observou-se que há elementos impactando negativamente aquele ambiente, tais como: 

erosões, ocupação irregular, degradação da vegetação ciliar e assoreamento. Para 

manutenção e equilíbrio ambiental naquele espaço, verificou-se a necessidade de práticas 

conservacionistas além de ações de restauração ambiental. 

Palavras-chave: Vegetação ciliar; Degradação; Cursos d’água. 
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Concepções e dificuldades docentes sobre bacias hidrográficas e sua 

associação com os componentes físico-naturais 

 

Stephani da Cruz Faria - UFG 

(stephanifaria@discente.ufg.br) 

Adriana Olivia Alves - UFG 

(adrianaolivia@ufg.br) 

 

 

Resumo: A presente pesquisa versa sobre 

os conhecimentos dos professores 

iniciantes de geografia sobre bacias 

hidrográficas e suas associações com os 

componentes físico-naturais, e da 

abordagem da unidade enquanto conteúdo 

na geografia escolar. O ensino dos 

componentes físico-naturais é uma 

dificuldade comum em muitos professores 

de geografia da educação básica, como 

atestam outras investigações e obras da 

linha de ensino de geografia. Dessa forma, 

compreendemos a bacia hidrográfica, como 

unidade físico-natural e territorial que 

facilita a compreensão integrada das dinâmicas físicas e sociais do espaço. A presente 

investigação teve, portanto, o objetivo de analisar os conhecimentos geográficos dos 

professores iniciantes de geografia sobre bacias hidrográficas e sua vinculação com os 

componentes físico-naturais. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia; Componentes físico-naturais; Bacias 

hidrográficas;  

 

 

  

Bacia 

Hidrográfica 

no Ensino de 

Geografia 
 

mailto:stephanifaria@discente.ufg.br


108 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Maquete geográfica: um recurso didático para abordagem da bacia 

hidrografica no ensino de geografia. 

 
Ricardo Faria Silva (Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia  

Universidade Federal de Goiás – IESA/UFG - ricardogeosilva@gmail.com)  

 

Adriana Olivia Alves (Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia  

Universidade Federal de Goiás – IESA/UFG - adrianaolivia@ufg.br)  

 

Marcio Pinheiro Maciel (Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia  

Universidade Federal de Goiás – IESA/UFG- marciopmaciel@gmail.com)  

 

 

Resumo: O trabalho discute a relevância da maquete geográfica para a abordagem da 

bacia hidrográfica como conteúdo no ensino de Geografia Escolar, considerando que 

nesse espaço não há um encaminhamento na perspectiva do escolar, conhecê-la e analisá-

la em sua realidade. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral propor a elaboração 

da maquete geográfica para representar e analisar a bacia hidrográfica urbana numa 

perspectiva integrada com os demais componentes físico-naturais e sociais. A pesquisa é 

do tipo qualitativa em educação e foi dividida nas seguintes etapas: revisão bibliográfica 

que versam sobre a temática, aquisição de materiais de baixo custo, elaboração da 

maquete geográfica. A abordagem da bacia hidrográfica, por meio da maquete geográfica 

possibilita os escolares conhecerem suas características físicas naturais e sociais; os 

impactos ambientais decorrentes das atividades humanas e também desenvolver projetos 

de recuperação desse recorte espacial.  Portanto, esse recurso didático é um dos caminhos 

para tornar os conteúdos geográficos relevantes para formação dos escolares.  

 

Palavras-chave: Maquete Geográfica; Bacia Hidrográfica; Ensino de Geografia.  
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Material didático para conservação ambiental a partir do ensino de 

bacia hidrográfica no estado de goiás 

 

Laís Rorigues Campos (CEPAE-UFG, laisrodrigues@ufg.br)  

Helci Ferreira Ramos- (PPGEO- UFG, helciifg@gmail.com ) 

 
 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir sobre produção de um 

material didático para a conservação ambiental a partir do ensino de bacia hidrográfica 

no estado de Goiás. Nesse contexto apresentaremos o processo de elaboração de uma 

cartilha sobre o recurso natural água e as bacias hidrográficas do estado de Goiás para 

trabalhar com alunos de escolas particulares e públicas. No percurso metodológico 

realizamos um estudo de natureza qualitativa com levantamento bibliográfico e de dados 

sobre recursos hídricos. Como resultados destacamos, a divulgação e uso do material por 

professores de várias escolas que atuam com ensino fundamental I.  
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Aplicação do conceito de bacia hidrográfica na disciplina de Geografia 

no ensino fundamental II 

 

Anderson Felipe Leite dos Santos - (Universidade Estadual Paulista/Faculdade de 

Ciências e Tecnologia - anderson.felipe@unesp.br) 

Húrbio Rodrigues de Oliveira Costa - (Universidade Estadual Paulista/Faculdade de 

Ciências e Tecnologia - hurbio.costa@unesp.br) 

 

 

Resumo: Os estudos sobre as bacias hidrográficas na Geografia escolar possuem extrema 

relevância nos debates da relação entre sociedade e natureza, tendo em vista a importância 

de enfatizar os problemas ambientais causados pelas ações naturais, principalmente 

antrópicas, envolvendo as diferentes escalas geográficas, do local ao global. Partindo 

desse pressuposto, o trabalho tem como objetivo compreender como se apresenta a 

temática bacia hidrográfica em um livro didático do 6º ano, adotado para uso em uma 

Escola Estadual de Minas Gerais durante o quadriênio 2020-2023. A metodologia 

utilizada foi a qualitativa, do tipo estudo de caso. A partir da leitura do livro didático, 

selecionou-se apenas o capítulo no qual o conteúdo referente à bacia hidrográfica era tema 

central, em busca de fazer a análise proposta. Com os resultados obtidos, constatou-se 

que em relação ao conteúdo de bacias hidrográficas no livro analisado, não há uma 

abordagem da escala geográfica local e não considera, por exemplo, a importância do 

relevo para delimitar uma bacia hidrográfica, pois uma bacia se forma através dos 

desníveis do terreno que vão direcionar o escoamento da água das chuvas, sempre das 

áreas mais altas para as mais baixas, sendo essa tendência relacionada ao relevo e ao 

efeito da gravidade. Ademais, percebe-se que a diferença nas abordagens sobre a temática 

das bacias hidrográficas estará nas formas como o professor abordará o conteúdo. É 

preciso que haja uma mescla entre metodologias tradicionais e inovadoras que facilitem 

a interação com os alunos, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas; Geografia escolar; Livros didáticos; 

Metodologias. 
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Bacias hidrográficas e construção de conhecimentos na Geografia 

escolar 

 
Eliana Marta Barbosa de Morais (Universidade Federal de Goiás – eliana@ufg.br) 

Patrícia de Araújo Romão (Universidade Federal de Goiás – patricia_romao@ufg.br) 

Domitila Theil Radtke (Universidade Federal de Goiás – domitilatr@gmail.com) 

Camylla Silva Otto (Universidade Federal de Goiás – camyllaotto@gmail.com) 

 

Resumo: Objetiva-se no presente trabalho discutir os referenciais teórico-metodológicos 

e pedagógico-didáticos que subsidiaram o planejamento, elaboração, utilização e revisão 

de um fascículo temático sobre bacias hidrográficas. Para subsidiar seu desenvolvimento, 

foram realizadas revisão bibliográfica, análise de livros didáticos, oficinas e Grupo Focal 

com professores e uso do material em sala de aula. Após elaborado, com o intuito de 

verificar sua importância no processo de ensino e aprendizagem, foram efetivadas 

investigações e atividades de extensão junto a professores que atuam na Educação Básica. 

Como resultado, destacou-se a importância da elaboração de materiais dessa natureza, 

aproximando universidade e escola, bem como teoria e prática, a partir de temáticas 

importantes ao trabalho do professor e que muitas vezes são abordadas de forma distante 

do cotidiano dos estudantes. Nessa perspectiva, são discutidas neste trabalho as diferenças 

entre rede e bacia hidrográfica, a concepção da bacia hidrográfica a partir da 

tridimensionalidade, bem como as concepções de nível freático e a existência de bacias 

dentro de bacias. Somam-se a essas discussões apontamentos realizados em torno dos 

procedimentos metodológicos, numa perspectiva de ultrapassar a abordagem tecnicista e 

indicar caminhos para o trabalho com essa temática na Educação Básica. Perpassa essa 

discussão a compreensão acerca do espaço geográfico como objeto de análise da 

Geografia; a de que estudantes e professores são sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem; e de que o trabalho com problemáticas situadas no cotidiano dos 

estudantes são potencializadoras para o desenvolvimento do pensamento e, 

consequentemente, para a formação cidadã.  

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Bacias Hidrográficas; Região Metropolitana de 

Goiânia; Fascículo Didático; Construção de conceitos. 
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Resumo: A educação ambiental, alicerçada no estudo das bacias hidrográficas possibilita 

aos estudantes fazerem um estudo e análise dos principais atributos de uma bacia 

hidrográfica, além de buscar colaborar com o alcance das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. O domínio da compreensão espacial e da linguagem 

cartográfica é de suma importância dentro do contexto onde vivemos, como instrumento 

que também é necessário à vida das pessoas. O objetivo deste trabalho é contribuir para 

a disseminação de metodologias para o ensino de Geografia aplicadas ao estudo de bacias 

hidrográficas. E a partir da seleção das principais referências bibliográficas sobre a 

temática foram elaborados tutoriais sobre as formas de representação e análise do relevo 

e da dinâmica da bacia hidrográfica que nele ocorrem, sendo elas: a delimitação de bacias 

de drenagem, elaboração de perfil topográfico, confecção de mapa hipsométrico e a 

construção de um mapa de declividade. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia; geomorfologia; bacias hidrográficas; recursos 

hídricos; educação ambiental. 
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Resumo: A degradação dos ecossistemas aquáticos é uma realidade nos dias de hoje, 

ocasionada pela antropização. O ribeirão São João é o principal manancial de 

abastecimento no município de Porto Nacional- TO, abrangendo áreas urbanizadas e não-

urbanizadas. Entretanto, esse manancial atualmente se encontra em processo de 

degradação, devido aos diversos usos da água da bacia, para agropecuária, desmatamento 

e despejos de efluentes, sendo que este último afeta diretamente a vida aquática 

possibilitando a proliferação de cianobactérias. Diante disso, o objetivo desse trabalho é 

caracterizar a concentração da variável biológica clorofila-α ao longo ribeirão São João, 

Porto Nacional (TO). Foi realizada duas coletas de amostras de água, uma no início do 

período de seca (julho de 2021), na região de Porto Nacional e a segunda coleta no auge 

da seca (outubro de 2021), na região. As coletas nos sete pontos ao longo do ribeirão no 

sentido nascente à foz, apenas nos trechos lóticos e levadas para análise no laboratório de 

microbiologia. Os dados foram submetidos a estatística descritiva, análise de variância 

(ANOVA) e a comparação das médias pelo Teste Scott Knott, a nível de 5% de 

probabilidade utilizando o software Sisvar®. Os valores de concentração de clorofila-α 

encontrados para o ribeirão variaram de 0,026 μg/L a 0,160 μg/L (Coleta I), e 0,000 μg/L 

a 0,215 μg/L (Coleta II), não ultrapassando os valores permitidos pelo CONAMA para 

águas superficiais classe II. 

 

Palavras-chave: Antropização; Qualidade da água; Clorofila-α; Ribeirão São João. 
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Resumo: Os ecossistemas manguezais desempenham diversos papéis importantes para o 

equilíbrio ecológico, além de servirem como fonte de renda para comunidades 

tradicionais garantindo sua segurança alimentar. Por possuírem alto valor de 

produtividade esses recursos vêm sendo explorados ao longo do tempo gerando diversos 

impactos socioambientais nessas regiões. No estuário do Rio Jaguaribe estão presentes os 

ecossistemas manguezais, os quais, no decorrer dos anos, vem sofrendo impactos 

negativos de origens antrópicas. Em razão dessa situação, a pesquisa tem como objetivo 

identificar os principais agentes modificadores na região, através da análise de evolução 

espaço-temporal e revisão bibliográficas de livros, artigos e dos principais dispositivos 

jurídicos atuantes no Brasil. Em conjunto com as técnicas de sensoriamento remoto, foi 

possível o monitoramento da região nos anos de 1990, 2000, 2010 e 2020, com a 

aplicação de índices de vegetação, a partir do qual foi possível identificar e constatar que 

os empreendimentos de carcinicultura são os principais agentes modificadores do espaço 

na região. Além do que, as leis ambientais que tem como objetivo resguardar os 

ecossistemas manguezais, vêm sendo descumpridas em prol do ganho econômico em 

detrimento às questões socioambientais acarretando uma série de efeitos negativos na 

região estuarina do rio Jaguaribe.  

 

Palavras-chave: Legislação ambiental; Sensoriamento Remoto; Índice de Vegetação.   
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Resumo: O direito à água relaciona-se com o direito à vida, e dentro da sociedade os 

recursos hídricos possuem múltiplos usos e são essenciais para as atividades humanas. 

Porém, o cenário resultante das mudanças climáticas, gestão inadequada dos recursos 

hídricos e o impacto das atividades humanas tem gerado degradação da qualidade e 

diminuição da quantidade de água disponível, tornando esse recurso cada vez mais 

escasso para atender às demandas populacionais. No Brasil, a gestão das águas é formada 

por um conjunto de instrumentos previstos na Lei Federal 9433 de 1997 (Política 

Nacional de Recursos Hídricos) que conta como um desses instrumentos a outorga de 

direito de uso de recursos hídricos. O presente trabalho faz uma análise do uso da água 

no alto curso da bacia do rio São Francisco a partir dos dados de outorga, relacionando as 

outorgas por CBH, analisando a situação dos cadastros, vigência e os tipos de captações, 

os modos de uso e a finalidade das outorgas além do tipo de consumo. Os resultados 

apresentam uma concentração das outorgas nas bacias do rio Pará, Paraopeba e Velhas, o 

tipo de consumo é predominantemente consuntivo e as captações são bem distribuídas 

entre superficial e subterrânea, e quanto à finalidade os processos de outorga são 

predominantemente destinado ao consumo humano e a dessedentação animal. 

 

Palavras-chave: Recursos hídricos; bacia hidrográfica do rio São Francisco; outorga. 
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Resumo: Terras caídas é uma denominação regional atribuída em termos científicos ao 

processo de erosão fluvial. Apesar de ocorrer em todos os rios da bacia hidrográfica 

amazônica, o fenômeno é mais comum em rios de água branca, como o rio Amazonas. 

Apesar de ser um fenômeno ligado à dinâmica fluvial, as terras caídas ocorrem em virtude 

de um complexo sistema de fatores que vão desde os naturais, até fatores antropogênicos. 

O objetivo do trabalho é fazer uma caracterização do fenômeno das terras caídas na 

comunidade São José do Paraná do Espírito Santo, no município de Parintins-AM e as 

implicações para os moradores locais a partir de uma visão geossistêmica. A metodologia 

consistiu em levantamento bibliográfico sobre o tema; visitas de campo para registrar as 

terras caídas na área; entrevistas com um total de 5 moradores antigos da área. Foi 

realizada a batimetria, tanto do rio Amazonas como do paraná. Os resultados mostram 

que as terras caídas na área de estudo, envolve o trabalho sistêmico de diferentes fatores 

que vão desde os de ordem natural, como a dinâmica do rio, o clima, o tipo de solo, até 

fatores antropogênicos, como os banzeiros oriundos das embarcações e a retirada da 

vegetação das margens. As consequências para a população são várias, implicando na 

perda do terreno e a migração para os centros urbanos. 

Palavras-chave: erosão fluvial; terras caídas; impactos socioambientais. 
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Resumo: O Cerrado brasileiro tem sido alvo de desmatamento e conversão de seus 

remanescentes vegetacionais para usos agropecuários, com subsídio de políticas públicas 

desenvolvimentistas, especialmente desde a década de 1970. O acompanhamento dessas 

mudanças é fundamental, diante da necessidade de estabelecer medidas de manejo 

conservacionistas e mitigadoras de impactos, para manutenção de paisagens equilibradas, 

sendo o monitoramento via imagens de satélite uma das principais ferramentas, que 

permite compreender como as alterações ocorrem temporalmente na superfície terrestre, 

e auxilia na tomada de decisão sobre a gestão do território. O principal objetivo da 

pesquisa foi analisar as mudanças de uso e cobertura do solo entre 1985 e 2020 na bacia 

hidrográfica do rio do Peixe, assim como sua vulnerabilidade ambiental. A metodologia 

consistiu no download e tratamento dos dados do meio físico da região, como a 

classificação do uso e da cobertura da terra gerados pelo MapBiomas, além das 

caracterizações geológica, pedológica, geomorfológica e pluviométrica, para posterior 

processamento e obtenção do mapa final de vulnerabilidade. Os resultados indicaram 

intensa conversão de áreas naturais, com cobertura vegetal e recursos hídricos, para uso 

agropecuário, sendo que a pastagem predominou até 2015, quando a agricultura teve 

maior avanço. Mais de 60% da área foi mapeada como medianamente estável/vulnerável, 

e a expansão agropecuária não considerou as áreas mais vulneráveis, o que pode induzir 

a processos erosivos na área, portanto considera-se fundamental o planejamento 

adequado da bacia, de forma a criar estratégias de manejo e gestão adequadas.  

 

Palavras-chave: Gestão de bacias hidrográficas; conversão de vegetação; desmatamento, Cerrado. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água e identificar os grupos 

de poluição presentes por meio de técnica estatística multivariada de componentes 

principais na bacia do Capim Branco/ MG. Os dados de qualidade da água foram obtidos 

no site do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) entre o período de 1997 até 

2019. As variáveis analisadas foram 6 parâmetros químicos e 3 parâmetros biológicos, a 

saber: os coliformes termotolerantes, os coliformes totais, a demanda biológica de 

oxigênio, a Escherichia Coli, o fósforo, o nitrato, o óleo e graxa, o oxigênio dissolvido e 

o sulfato. Por meio da análise multivariada de componentes principais foi possível 

identificar os parâmetros com maior contribuição na variabilidade dos dados em que 

foram: Escherichia coli, o óleo, o sulfato, o nitrato, o coliforme total e o coliforme 

termotolerante distribuído em quatro componentes, explicando 82,53% da variância total. 

Conclui-se que a análise de componentes principais permite relacionar os parâmetros de 

qualidade da água e a variância do total dos dados.      

      

Palavras-chave: qualidade da água; análise de componentes principais; bacia 

hidrográfica. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar o mapeamento do uso da terra da Bacia 

Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, localizada no estado de São Paulo, Brasil. 

Foram empregadas técnicas de classificação orientada a objetos em Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), tais como segmentação e classificação de imagens do 

satélite Landsat 8 através do algoritmo Support Vetor Machine (SVM). O mapa de uso 

da terra apresentou índice Kappa de 0,883 e de exatidão global de 0,9121, o que 

comprovou a eficiência da metodologia empregada. O mapa de uso da terra mostrou que 

mais de 80 % da bacia hidrográfica é constituída por fitofisionomias florestais, tais como 

as matas e os mangues, o que a coloca como uma importante área de vegetação nativa 

ainda preservada da Mata Atlântica, bioma brasileiro que está entre os mais ameaçados 

pelo desmatamento. São também representativos os usos e coberturas relacionados com 

as atividades econômicas, tais como pastagem, silvicultura, solo exposto e os cultivos 

agrícolas. Em menor superfície foram também identificadas as áreas urbanas, de restinga 

e água. 

Palavras-chave: Máquina de vetores de suporte; Landsat; Chaves de interpretação; Mata 

Atlântica; Litoral Sul de São Paulo. 
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Resumo: A água é um recurso essencial à vida, provém de uma relação de processos que 

envolvem variáveis como a precipitação, infiltração, relevo e tipos de solos além de 

interagir com os processos antrópicos. A escassez de dados acerca da dinâmica da 

conservação e uso das áreas de nascentes gera uma insegurança na sustentabilidade deste 

recurso. A legislação assegura proteção de áreas de recarga para a preservação e qualidade 

da água que infiltra. Diante disso objetivou-se neste trabalho gerar informações sobre a 

densidade drenagem e o modo de uso e ocupação nos últimos 34 anos através de software 

e geodados: Os resultados mostram que as áreas de nascentes, passa por um processo de 

ocupação de áreas destinada a preservação permanente (APP), apresenta perda 

significativa da vegetação original sendo essa substituída principalmente por pastagens. 

Os estudos em bacias hidrográficas são importantes na identificação das potencialidades 

dos usos empregada dentro de um sistema que se relaciona. As áreas de nascentes não 

são destinadas ao uso, contudo os dados demostram a solidez da utilização dessas áreas, 

infringindo as legislações atuais e antigas sobre o tema sendo assim, se faz necessário 

intervenções de fiscalização por parte do poder público. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, Densidade de Nascentes e área de preservação permanente  
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Resumo:  O aumento do contingente urbano tem afetado significativamente a paisagem 

e a dinâmica natural do ambiente, principalmente nos grandes centros urbanos. Bacias 

hidrográficas são cada vez mais impactadas pela constante expansão urbana, o que, por 

sua vez, influencia na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos na região. Em 

vista disso, o presente trabalho visa uma análise sobre a qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas costeiras (Calhau, Pimenta e Claro) do município de São Luís, estado do 

Maranhão, com base no Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats. A 

metodologia foi aplicada para nove pontos entre o alto, médio e baixo curso das três 

bacias de estudo. Quanto aos resultados obtidos, todos os pontos foram qualificados como 

impactados, com exceção de dois (baixo curso do rio Calhau e médio curso do rio Claro), 

porém ainda considerados alterados. Com base no estudo, dentre as bacias trabalhadas, 

as mais agredidas por esses processos são as do rio Claro e Pimenta. Ressalta-se ainda 

que as três áreas de estudo ainda apresentam uma elevada ocupação urbana, com várias 

intervenções no meio natural, como a canalização em muitos pontos dos rios e retirada da 

vegetação ciliar. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento; Protocolo de Callisto; Alterações ambientais. 
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Resumo: Na Amazônia, dentre os meios de abastecimento de água para a população têm-

se destacado a captação através de poços tubulares. No contexto do abastecimento público 

de água na cidade de Parintins-Amazonas, este ocorre exclusivamente por captação 

subterrânea do lençol freático do aquífero Alter do Chão. Este estudo analisou a qualidade 

da água desse aquífero, através dos parâmetros: temperatura, pH, condutividade elétrica, 

alumínio, amônia, OD, turbidez, nitrato, sulfato, ferro, coliformes totais, coliformes 

termotolerantes, e outros. A localidade utiliza para despejo de seus efluentes domésticos, 

predominantemente, as fossas sépticas, podendo infiltrar e contaminar as águas 

subterrâneas, principalmente, o lençol freático, onde o nitrato aparece como um 

importante indicador de contaminação fecal. O objetivo deste estudo é avaliar a qualidade 

da água nos poços de abastecimento público de Parintins, subsidiando a gestão dos 

recursos hídricos e ambientais. A metodologia utilizada incluiu revisão bibliográfica, 

documental, coleta e análise das amostras de água dos poços, de acordo com 

procedimentos preconizados no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater (APHA, 2005), e parâmetros estabelecidos na Portaria nº 5/2017 (Ministério 

da Saúde) e Resolução CONAMA nº 396/2008. O diagnóstico de locais com 

contaminação de água é importante para o enquadramento das águas do aquífero e para a 

tomada de decisão. Os resultados obtidos para alguns poços, mostraram níveis acima dos 

padrões estabelecidos para o consumo humano. Com este estudo espera-se subsidiar a 

gestão dos recursos hídricos subterrâneos, auxiliando a segurança hídrica e a mitigação 

de possíveis contaminações do aquífero Alter do Chão.  
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Resumo: As atividades antrópicas modernas são extremamente dependentes sistemas 

naturais estáveis para a produção de industrial e agricultura. A distribuição espacial das 

mudanças de uso e cobertura da terra e do índice de vegetação por diferença normalizada 

(NDVI) são importantes para avaliar os impactos em diferentes categorias de terra. 

Assim, o objetivo deste estudo é identificar as mudanças espaciais e temporais das classes 

de uso e cobertura da terra e NDVI de 1985 a 2020 e discutir de forma integrada as classes 

de uso e cobertura e as relações com o NDVI. Os resultados mostraram que houve maiores 

mudanças de 1985 para 2020 na classe pastagem (279,34% de aumento), infraestrutura 

urbana (377,06% de aumento) e a classe outra área não vegetada (758,33% de aumento). 

As maiores diminuições foram as classes Apicum e Rio, Lago e Oceano, apresentando os 

valores de -61,87% e -10,09%, respectivamente. Os valores de NDVI de 1985 variam de 

–0,10 a 0,69, em 2005 o valor mínimo foi de –0,10 e o máximo de 0,66, já para o ano de 

2020 o valor mínimo foi de –0,03 e o máximo foi de 0,60. Conclui-se que as classes de 

usos apresentaram alterações de 1985 a 2020 nas classes: pastagem, infraestrutura urbana 

e a classe outra área não vegetada. Os mapas NDVI exibem boas condições da vegetação, 

embora o mapa de 2020 tenha aparentado uma diminuição dessas áreas. Portanto, este 

trabalho aumenta a possibilidade de desenvolver estudos na área da bacia hidrográfica do 

rio Mapari com a temática ambiental. 
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Resumo: Intervenções antrópicas em corpos hídricos podem trazer tanto impactos 

negativos quanto positivos e gerar problemas ambientais complexos. Tal é o caso do 

“Lago da UFSCar”, reservatório símbolo da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) formado pelo represamento do Córrego do Monjolinho no trecho que corta a 

universidade, mas que precisou ser drenado em 2019 por problemas de segurança em sua 

barragem. Desde então, estudam-se alternativas para o problema, pois além dos altos 

custos com a reforma na barragem, também sua gestão se tornou muito complexa em 

função da legislação de segurança de barragens vigente. Assim, a alternativa de 

renaturalização do corpo hídrico e seu entorno nesse trecho tem sido cogitada como uma 

solução mais adequada. Sendo assim, o presente estudo tem o objetivo de analisar os 

desafios, vantagens e desvantagens associadas à possível renaturalização do Lago da 

UFSCar em relação aos serviços ecossistêmicos, impactos sociais, econômicos e 

ecológicos. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico do histórico do Lago e 

foram entrevistados pesquisadores e gestores que são especialistas nos temas abordados 

na pesquisa e/ou estiveram envolvidos no processo de gestão do lago. Os resultados 

obtidos apontaram que, apesar do lago desempenhar serviços ecossistêmicos culturais e 

abrigar uma nova biota adaptada, o represamento gerou impactos negativos na sua biota 

original e na qualidade de sua água. Assim, a alternativa pela renaturalização é 

promissora, pois não só seria menos custosa, mais segura e poderia reverter os impactos 

ambientais gerados pelo barramento, como pode se tornar um novo símbolo para 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Barragem, Corpo Hídrico, Córrego do Monjolinho, Problema 

Ambiental Complexo, Renaturalização. 
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Resumo: A água se trata de recurso natural primordial para todos os seres vivos. Partindo 

disso, é de fundamental importância estudos que visam a análise da qualidade deste 

recurso. O objetivo do presente trabalho foi identificar quais atividades antrópicas são 

responsáveis pela degradação ambiental do Córrego Josefa Gomes, em Formosa-GO. 

Foram identificados diversos processos de degradação, como erosão, descarga de efluente 

no canal fluvial, descarte inadequado de resíduos sólidos, assoreamento, entre outros, e 

ressalta-se que esses processos são resultados de ações antrópicas como ocupação do leito 

do Córrego e lançamento de efluentes não tratados e resíduos sólidos dentro do canal. 

Diante todos esses fatores, é necessário que haja uma gestão pública que possa inibir essas 

ações humanas que acarretam na degradação do Córrego, partindo de projetos voltados à 

conscientização ambiental da população até políticas públicas de preservação que sejam 

consistentes e rigorosas. 

 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica; qualidade da água; conservação; planejamento 

ambiental. 

 

  

mailto:anailton.araujo04@gmail.com
mailto:jakelinem71@gmail.com
mailto:elton.gea@gmail.com
mailto:amom.teixeira@ueg.br


127 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Dinamismo geográfico: análise multitemporal do uso e cobertura da 

terra na bacia hidrográfica do Ribeirão Das Pitangueiras, Barretos-SP 

 
Sandra Cardoso Ferreira Recco (Centro Universitário Faveni 

sandrarecco@hotmail.com)  

Reinaldo Cardoso Anacleto (Universidade Federal de São Carlos 

reinaldo.anacleto@estudante.ufscar.br)  

Cesar Cardoso Ferreira (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

cesar.ferreira@ufms.br)  

 
 

Resumo: Na abordagem espacial da superfície terrestre considera-se a dimensão 

temporal, pois, a representação do espaço geográfico compreende um momento do tempo 

no presente e no passado, assim, a dinâmica sócio espacial altera-se no tempo resultando 

em alterações paisagísticas. O presente artigo tem como objetivo o entendimento e 

registro cartográfico das mudanças do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do 

Ribeirão das Pitangueiras (BHRP), pois, nos últimos anos foram evidenciadas alterações 

no ordenamento territorial devido principalmente as expansões agrícolas 

sucroalcooleiras, bem como, a criação de novos loteamentos urbanos nesta bacia 

hidrográfica. Os procedimentos metodológicos foram organizados nas seguintes etapas: 

a) inventário/banco de dados, b) diagnóstico/processamento digital e c) 

prognóstico/apresentação. Tais etapas foram realizadas com base principalmente na 

interpretação de dados orbitais, expedições técnicas de campo e mapeamento do uso e 

cobertura da terra da referida bacia com uso de sistemas de informação geográfica (SIG). 

Os resultados demostraram mudanças no uso e cobertura da terra principalmente nas 

classes de culturas temporárias e solo exposto, além disso, foi registrada e expansão de 

loteamentos urbanos próximos a áreas agrícolas e áreas de proteção permanente do 

Ribeirão das Pitangueiras. Nesse sentido destaca-se a utilização dos procedimentos 

técnicos metodológicos, nos quais, revelaram-se eficazes para a elaboração de estudos 

ambientais, bem como, na interpretação das mudanças paisagísticas com base em mapas 

multitemporais. Por fim, os estudos realizados demonstraram a importância de se 

conhecer prévia e detalhadamente o meio físico das áreas estudadas para tomadas de 

decisão visando o ordenamento territorial da BHRP. 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Ribeirão das Pitangueiras; Uso e ocupação da terra;  
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Resumo: 

A Bacia Hidrográfica do Acaraú apresenta grande relevância dentro do cenário de 

abastecimento hídrico, dado que esta abarca em seu território o terceiro maior arranjo 

populacional do estado do Ceará. Por conta disso, tornam-se cada vez mais relevantes as 

preocupações acerca do uso e ocupação do solo ao longo da área da bacia. Sendo assim, 

o presente trabalho teve como objetivo observar a vulnerabilidade ambiental da bacia 

hidrográfica em questão, através da susceptibilidade natural aos processos erosivos. Os 

métodos utilizados na pesquisa seguiram a metodologia proposta por Crepani (2001) 

junto de algumas adaptações. Consequentemente, foram elaborados mapas de geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação, clima e, através da metodologia de álgebra de 

mapas, foi gerado o mapa de vulnerabilidade ambiental da bacia. A análise dos dados 

apontou que 49.89% da bacia possui grau de vulnerabilidade moderadamente estável, ao 

passo que 49.71% desta se apresenta como medianamente estável-vulnerável. A 

porcentagem restante se concentrou nas classes moderadamente vulneráveis. Dessa 

forma, foi possível observar que as regiões mais vulneráveis ocorrem em relação ao 

exutório do rio principal, às encostas da Serra da Ibiapaba e às porções de maciços 

residuais a sudeste da bacia.  

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Suscetibilidade a Erosão; Geotecnologias; ZEE. 
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Resumo: Estudos ambientais desenvolvidos em bacias hidrográficas vislumbram 

alcançar resultados que possibilitem o entendimento do seu funcionamento sistêmico, 

onde os processos envolvidos são respostas aos ajustes derivados das interações 

existentes entre os elementos contemplados nessa unidade. Esse trabalho é um exemplo 

de análise ambiental na bacia hidrográfica do córrego do Vai-e-Volta, município de Poços 

de Caldas-MG, a partir de informações físico-químicas de qualidade da água e aplicação 

de protocolo de avaliação ambiental ao longo do canal principal, conjugadas à 

caracterização morfométrica e de uso e ocupação da terra. Os resultados deram conta de 

caracterizar as condições ambientais dos pontos estudados e aludir sobre as relações 

sistêmicas que se desdobram na bacia hidrográfica em foco. 
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Resumo: A intensa exploração dos recursos naturais e a supressão da vegetação nativa, 

no processo de ocupação do território brasileiro, desencadeou a degradação dos solos e 

das águas, principalmente nas nascentes, fazendo que as empresas de abastecimento de 

água enfrentem dificuldades em estabelecer áreas de captação, que atendam a demanda 

de água nos municípios. O presente estudo teve como objetivo diagnosticar as nascentes 

perenes localizadas na bacia do rio Novo, principal manancial de abastecimento público 

de água do município de Orleans, Sul de Santa Catarina (Brasil), por meio de estudo de 

caso, apoiado na proposta e Pinto et al (2004), que classifica o grau de conservação das 

nascentes a partir da cobertura vegetal no seu entorno, em preservadas, perturbadas e 

degradadas. Os resultados alcançados mostram que do total de 36 nascentes estudadas, 

28% delas foram classificadas nas categorias de conservação como preservadas, 36% 

como perturbadas e 36% como degradadas. Identificou-se também que os principais 

usos da terra para as atividades econômicas desenvolvidas nos entornos das nascentes 

perenes são a agricultura e a pecuária de pequeno porte. Do total das nascentes estudadas, 

69,5% delas encontram-se a montante da captação da empresa de abastecimento público 

da água do município. Os resultados obtidos podem subsidiar parcerias entre a empresa 

de abastecimento e os moradores da bacia hidrográfica, a fim de realizar ações de 

preservação, conservação e recuperação ambiental de determinadas nas nascentes 

estudadas. 
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Resumo: Os sistemas de cavernas do Parque Estadual de Terra Ronca (PETeR), no 

nordeste goiano, possuem recarga fluvial alóctone ácida, oriunda de terrenos a montante 

do carste, e são submetidos a uma severa sazonalidade climática. Ao atravessar o PETeR, 

às águas de seus rios têm os parâmetros físico-químicos alterados pela transição das 

características geológicas e geomorfológicas das bacias hidrográficas. O objetivo deste 

artigo é demonstrar a influência da sazonalidade climática, da litologia regional, da 

declividade média relativa das bacias hidrográficas destes sistemas sobre os valores do 

potencial hidrogeniônico, da carga dissolvida e da turbidez das águas dos rios o 

atravessam. Os dados foram obtidos in situ nas seções transversais dos rios pré-carste e 

pós-carste do PETeR entre 2017 e 2018. Os resultados mostraram que os parâmetros 

analisados aumentaram das seções transversais pré-carste para as seções pós-carste do 

PETeR, e do período de estiagem para o período chuvoso. As tendências indicam a 

influência dominante da transição abrupta da litologia e do relevo sobre os parâmetros 

abordados, enquanto a sazonalidade climática os influencia em menor proporção. Porém, 

chuvas isoladas (abrangência restrita e intensidade alta) e frequentes nos períodos 

chuvosos da região provocam variações súbitas e intensas nestes parâmetros. 
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Resumo: O presente trabalho constitui-se a partir do levantamento dos perfis de solos 

coletados em campo na Bacia Hidrográfica do rio Poti, CE/PI – Brasil. O objetivo geral 

da pesquisa visa apresentar os tipos de solos levantados a partir do trabalho de campo 

seguindo o percurso (montante – jusante) do canal do rio Poti, com nascente no estado do 

Ceará (seu alto curso) e foz no estado do Piauí (seus médio e baixo cursos). Com isso, 

utilizou-se dados do IBGE (2019) e EMBRAPA (2006; 2015) para mapeamento e 

descrição de suas características, bem como fundamentos teóricos e metodológicos de 

Jacomine (1973; 1986), Lima (2012), Valladares e Aquino (2020), como basilares para o 

desenvolver sistemático acerca de bacias hidrográficas, coletas de solos e suas 

classificações. Como resultados, tem-se a localização georreferenciada dos perfis 

colhidos, bem como dados fotográficos, descrições e identificação dos solos em 

ambientes não mapeados. 
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Resumo: O presente artigo trata de um levantamento geoambiental da sub-bacia 

hidrográfica do riacho Jatobá Mucambo-CE, no qual foi possível a coleta de dados a partir 

do trabalho de campo e da análise cartográfica. Nesse sentido, tem-se como principal 

objetivo a descrição dos sistemas ambientais. Desse modo, ressaltamos a importância de 

tal estudo, pois a sub-bacia encontra inserida no contexto da semiaridez, que torna 

imprescindível o manejo adequado nesses ambientes. Utilizou-se como base 

metodológica a análise sistêmica de Bertrand (1972) e a análise geoambiental de Souza 

(2000), que realizam um estudo integrado da paisagem. Desta forma, podemos enfatizar 

que a área apresenta uma rica diversidade paisagística, a qual resulta da variedade na 

composição litológica, bem como dos diferentes tipos de solos que a compõe. O 

levantamento e análise dos sistemas ambientais da sub-bacia hidrográfica do riacho 

Jatobá Mucambo-CE, virão a contribuir para o gerenciamento e planejamento ambiental, 

sendo utilizado para tomadas de decisões públicas, que tenham como objetivo a gestão 

em bacias hidrográficas. 
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Resumo: De ocorrência frequente nas regiões intertropicais e associado naturalmente à 

ocorrência de chuvas intensas, o processo de erosão hídrica resulta na desagregação e transporte 

de sedimentos, que pode ser intensificado pela ação antrópica, ocasionando impactos negativos 

em âmbito tanto socioambiental quanto econômico, como é o caso do assoreamento e redução da 

vida útil de reservatórios de usinas hidrelétricas. Mediante tal fato, o presente trabalho teve como 

objetivo geral prover o mapeamento da ocorrência de processos erosivos e da predisposição do 

relevo frente à suscetibilidade erosiva em bordas de reservatórios, tendo como estudo de caso as 

Usinas Hidrelétricas de Batalha e Itumbiara, ambas administradas pela Eletrobras Furnas. Os 

procedimentos metodológicos envolveram o mapeamento de processos erosivos a partir da 

interpretação de imagens de satélite disponíveis pelo Google Earth, e a modelagem e 

correspondente análise das características do relevo que favorecem ou amenizam a deflagração 

de processos erosivos, tendo como base o processamento digital de imagens SRTM para 

levantamento das informações de altitude, declividade e altura acima da drenagem mais próxima 

(HAND). Os resultados mostraram que foi identificada quantidade significante de ocorrências de 

feições erosivas laminares e lineares, concentradas principalmente nas bordas dos reservatórios. 

Além disso, evidenciaram também que associados a altas declividades em suas encostas, os topos 

de morro encontram-se a mais de 900 m de desnível, em ambos os reservatórios, o que pode ser 

inferido como maior energia potencial para ocorrência de processos erosivos hídricos.  
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Resumo: O entendimento da distribuição espacial dos condicionantes das fragilidades e 

vulnerabilidades próprias de ambientes naturais, como o clima, o relevo, a litologia, o 

tipo de solo, e a cobertura vegetal; bem como daqueles associados ao fator antrópico, uso 

do solo; permite (a) avaliar a ideia de causa e efeito entre os elementos; (b) o diagnóstico 

da relação entre os processos de pedogênese e de morfogênese; e (c) a determinação de 

índices de vulnerabilidade natural e ambiental à perda de solos. Além disso, a 

caracterização de atrativos naturais quanto à vulnerabilidade ambiental de seu entorno 

pode auxiliar no planejamento turístico desses locais, possibilitando, por exemplo, o 

conhecimento do estágio de alteração antrópica e de condições que poderiam ser 

intensificadas ainda mais, quanto aos processos que levam à perda de solos. A 

metodologia proposta por Crepani et al. (2001) baseia-se no conceito de Ecodinâmica de 

Tricart (1977), classificando o grau de vulnerabilidade de cada tema – Geomorfologia 

(R), Geologia (G), Pedologia (S), Clima (C), Vegetação (Vg)/Uso e cobertura do solo – 

a partir de meios estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis. Desse modo, 

o objetivo do trabalho foi analisar o grau de vulnerabilidade ambiental à perda de solos 

na bacia hidrográfica do rio do Peixe, bem como no entorno dos atrativos turísticos 

situados principalmente a nordeste dessa área. Para ser alcançado tal objetivo, foram 

realizadas operações de álgebra entre os mapas e realizadas as análises que resultaram na 

delimitação da classe medianamente estável/vulnerável, com maior ocorrência, seguida 

pela classe moderadamente vulnerável. 

Palavras-chave: Índice de vulnerabilidade; bacia hidrográfica; Ecodinâmica; 

morfogênese; pedogênese.  

 
 

mailto:amielaraujo@discente.ufg.br
mailto:patricia_romao@ufg.br
mailto:alinejbastos@gmail.com
mailto:kassiosamayribeiro@gmail.com


136 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Mudanças no uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do Rio 

Anil, São Luís – MA 

 

 
Luciana Amorim Soares (Oceanógrafa da Universidade Federal do Maranhão 

lucianaamorimsoares@gmail.com) 

 

Adilson Matheus Borges Machado (Doutorando em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente – PRODEMA – Universidade Federal do Ceará 

adilsonborges94@gmail.com) 

 

Leonardo Silva Soares (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente – Universidade Federal do Maranhão  

leonardo.soares@ufma.br) 

 

Weslley Leandro Melo Pereira (Graduando em Oceanografia da Universidade Federal 

do Maranhão 

weslleyleandromelo@gmail.com) 

 

 

Resumo: O aumento da urbanização na Ilha de São Luís vem causando impactos cada vez mais 

evidentes na dinâmica hidrográfica das bacias presentes no território. A bacia do rio Anil, em 

consequência de sua localidade, se mostra fortemente alterada, principalmente em relação a 

retirada vegetação ciliar. Os principais impactos decorrentes desse processo são: poluição e 

contaminação dos mananciais, impermeabilização do solo, erosão, assoreamento, alagamentos e 

inundações. Com base nisso, o presente estudo tem como objetivo compreender as mudanças nos 

padrões da paisagem e a dinâmica no uso e cobertura do solo da bacia do rio Anil, durante os anos 

de 1999, 2010, 2020. Foram utilizadas imagens dos satélites Landsat 5, para os anos de 1999 e 

2010, e Landsat 7, para o ano de 2020. Posteriormente, as análises de uso e cobertura da terra 

foram feitas utilizando o plugin Dzetsaka, algoritmo Learning no software QGIS, versão 3.16.5., 

para as seguintes classes: água, área construída, mangue, vegetação densa e vegetação rasteira. 

Os resultados obtidos demonstraram que a vegetação densa se mostrou fortemente impactada, 

demonstrando os efeitos do constante espalhamento urbano, que se desenvolveu de forma 

descontrolada e sem planejamento, as classes vegetação rasteira e áreas de mangue apresentaram 

um aumento durante o período de análise e a área com presença de água demonstrou decréscimo, 

principalmente de 2010 para 2020. Isso posto, os resultados só afirmam a falta de monitoramento 

e planejamento pelos órgãos responsáveis, que causam cada vez mais a degradação do meio 

natural.  
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Resumo: O regime hidrológico no Alto Curso do Rio Paraná é intensamente controlado 

pela operação das barragens ao longo de seu curso principal e afluentes. A oferta de 

recargas das chuvas é limitada à sazonalidade das regiões sudeste e centro-oeste. A vazão 

média para uma série de anos na estação de Porto São José (PR) foi de 9.000 m³/s (1964 

a 2012). A revisão discutida neste estudo busca reflertir sobre parte da evolução e 

construção morfológica e da conectividade fluvial ao longo de uma área de 

aproximadamente 100km² na planície aluvial na margem direita do Rio Paraná, a partir 

da barragem de Porto Primavera (UHE Eng. Sérgio Motta) e em suas ilhas do canal 

central até a confluência com o rio Ivaí. O objetivo desta revisão é determinar e 

compreender a atuação das variáveis hidromorfológicas e o pulso de inundação, 

reproduzido dentro dos controles que o sistema fluvial do Alto Paraná tem sofrido nas 

últimas décadas. As modificações no padrão e dinâmica do canal principal produziram 

uma planície fluvial com variadas unidades morfológicas e vegetais. A variabilidade 

anual do ciclo hidrológico e a inundação nesta área provocam uma inter-relação entre 

elementos dependentes e o meio que ocorrem. Espera-se que este trabalho ajude na 

compreensão da estrutura funcional da planície, da dinâmica de trocas de sedimentos 

entre sistemas de canais e a planície, e nas relações de conectividade canal-planície na 

manutenção de ambientes heterogêneos em diferentes épocas do ciclo hidrológico na 

área.  
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Resumo: O bairro do Puraquequara é um dos distritos mais antigos da cidade de Manaus. 

A área do Puraquequara é fundamental para o estado do Amazonas, nela situa-se uma 

indústria que colabora para o desenvolvimento econômico e social da região. Dessa 

forma, o objetivo do presente trabalho foi analisar e identificar os impactos ambientais 

que estão ocorrendo no Rio Puraquequara (a margem direita da Bacia do Puraquequara). 

Para tanto utilizou-se a coleta de dados in loco no período de 2017 a 2020, bem como um 

levantamento sobre o uso, ocupação e contaminação da água em distintos pontos ao longo 

da extensão da bacia do Puraquequara. A análise dos dados permitiu detectar diferentes 

pontos que estão sendo degradados por uso das ocupações tanto regulares como 

irregulares que estão espalhadas por toda a área da bacia. Dessa forma, uma medida que 

pode ser desenvolvida na região para o controle da poluição e contaminação é se 

aprofundar nas principais atividades que estão causando a degradação no meio ambiente, 

e nos agentes poluidores, desenvolver palestras com a comunidade com o objetivo de 

educá-los para que reflitam sobre as consequências, como exemplo, o aumento do 

impacto negativo no meio ambiente do Puraquequara nas suas atividades do cotidiano.  
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Resumo: Atualmente os incêndios têm ganhado destaque no Brasil, principalmente por 

mudanças no regime de chuvas, tanto no centro oeste como no sudeste, com destaque no 

inverno. Isso ocasionou grandes impactos em diversos biomas e na qualidade do ar. Nesse 

sentido, é de extrema importância estudos para identificação de áreas susceptíveis a 

incêndios. O presente trabalho tem como objetivo elaborar modelo de risco de incêndio 

na bacia do rio Piracicaba, em Minas gerais. O mapeamento foi contemplado com as 

classes de risco alta, média ou baixa e foi obtido a partir da álgebra de mapas, utilizando 

o mapa uso da terra, elevação, declividade, aspecto e proximidade de vias e construções. 

Foram utilizadas imagens do projeto MAPBIOMAS para o ano de 2019, de modo a obter 

o mapa uso da terra e locais com construções. Também foram utilizados o Modelo Digital 

de Elevação fornecidos pelo Topodata e vetores de vias do Open Street Map. Os 

resultados mostraram que a bacia apresentou grande parte da área com alto e médio risco 

(78,3% do total da área da bacia, sendo 19,6% alto e 58,7% médio), coincidindo 

proporcionalmente com os focos de incêndios identificados pelo Programa Queimadas do 

INPE (77% dos focos em áreas de alto e médio risco sendo 20,8% em áreas de alto e 

56,2% em médio). Assim a metodologia se mostrou eficaz e o mapa final permite 

direcionar ações preventivas e soluções de combate. 
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Resumo: O uso insustentável da natureza pelo homem vem ocasionando diversos 

problemas ambientais tais como, alterações climáticas, escassez de água, crise energética, 

dentre outros. No Brasil, a partir da década de 1960, com a ocupação do oeste brasileiro 

e o uso intenso da terra, com a substituição da vegetação por áreas agrícolas e de 

pastagem, além de novos centros urbanos, demandando assim meios para produção de 

energia, assim criando uma demanda por construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH). A Bacia Hidrográfica do Rio Prata (BHRP), importante contribuinte do Pantanal 

mato-grossense, localizada na região dos municípios de Jaciara, com 457.96 km², compõe 

uma das áreas afetadas pelo uso intensivo do solo para fins da agropecuária apresentando 

problemas ambientais relativos ao uso não sustentável de sua área, como perda de solo 

por erosões e voçorocas. Esta pesquisa vale de geotecnologias com intuito de obter uma 

análise morfométrica da BHRP decorrente da construção da PCH-Zé Fernando, a partir 

de variáveis geométricas, rede de drenagem e do relevo, como possibilidade para 

conhecimento da dinâmica ambiental da referida bacia hidrográfica. Utilizou-se o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) para analisar os parâmetros morfométricos. 

Conforme observa-se nos resultados, com a criação da PCH Zé Fernando, houve alteração 

na paisagem da BHRP, bem como mudança do nível base do Rio Prata, afogamento de 

cursos hídricos da BHRP, alterando os padrões morfométricos básicos da bacia. Assim a 

BHRP passa a apresentar outro comportamento hídrico, pois a dinâmica da paisagem 

antes da PCH Zé Fernando foi alterada. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar os aspectos do relevo da porção oeste 

da bacia hidrográfica do rio Guaribas, a partir da utilização de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) e imagens SRTM.  Com uma extensão territorial de aproximadamente 

2.285,06 km2, a área de pesquisa está localizada na região sudeste do estado do Piauí, 

inserida na Região Geográfica Imediata Picos.  A pesquisa foi elaborada a partir de 

levantamento bibliográfico, técnicas de geoprocessamento com o uso do ArcGis, seguida 

de inspeções à campo. Constatou-se a partir dos procedimentos de mapeamento que a 

POBHG apresenta grandes altitudes, caracterizada por uma amplitude altimétrica situada 

entre 170 a 720 metros, e uma declividade com predomínio de relevo plano e suave 

ondulado. As técnicas de geoprocessamento constituíram ferramentas essenciais ao 

possibilitar a compreensão das características do relevo da POBHG. Portanto, a análise 

dos aspectos geomorfológicos compreende um processo de suma importância no 

entendimento de determinado espaço geográfico, fornecendo desse modo, subsídios ao 

planejamento ambiental.   
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Resumo: O estudo da vulnerabilidade deve ser incorporado ao planejamento ambiental 

de uma bacia hidrográfica, de forma a produzir informações sobre os fatores físicos e a 

pré-disposição da área frente aos processos de perda de solo, para que seja possível 

detectar as zonas mais suscetíveis, visando minimizar os impactos sobre o meio ambiente. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a vulnerabilidade natural e ambiental à 

perda de solo da bacia hidrográfica do Rio Claro, um dos principais afluentes do Rio 

Araguaia. Para a obtenção das classes de vulnerabilidade, foram avaliados os temas: 

geologia, solos, relevo e cobertura e uso do solo, seguindo a metodologia proposta por 

Crepani et al. (2001). Os resultados mostraram um equilíbrio entre a pedogênese e a 

morfogênese, pois na maior parte da bacia predominam áreas medianamente vulneráveis, 

fato que está relacionado à grande presença de rochas ígneas e metamórficas, relevos mais 

planos e solos profundos/desenvolvidos, o que confere uma maior estabilidade em relação 

aos processos de erosão, apesar de a região ser composta, majoritariamente, por áreas 

destinadas à pastagem e agricultura. Além disso, também foi possível constatar a 

viabilidade da aplicação do método para a elaboração de mapas de vulnerabilidade e a 

importância das geotecnologias para a construção do trabalho. 
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Resumo: A determinação do uso e cobertura da terra em bacias hidrográficas é 

constituído numa importante ferramenta e subsídio à orientação e tomada de decisão por 

parte do poder público. O objetivo desta pesquisa foi analisar a dinâmica temporal do uso 

e ocupação da terra na Sub-Bacia Hidrográfica do Córrego Taquaral, Goiânia - GO, a 

partir de dados da coleção v.6.0 do Projeto MapBiomas Brasil, entre os anos de 1985 e 

2020. Os dados adquiridos foram introduzidos no software de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) chamado de QGIS (versão estável 3.16.11), para serem analisados 

quantitativamente, valendo-se dos seus algoritmos. Observou-se que as áreas ocupadas 

com a classe temática área urbanizada apresentaram uma elevada expansão dando um 

salto de 7,14 km², em 1985, para 21,25 km², em 2020, representando um aumento de 

197,64 %, em relação a área da sub-bacia. Enquanto áreas da classe pastagem sofreu 

grande diminuição, pois no ano de 1985, tinha representatividade de 15,35 km², e em 

2020, teve um decréscimo para 2,05 km², uma supressão de 86,64 %. O aumento 

expressivo da classe de área urbanizada em detrimento da supressão de outras classes, 

explica mesmo que de maneira preliminar que nos últimos 35 anos houve um aumento da 

expansão urbana e consequente maior grau de antropização da sub-bacia. 

Palavras-chave: Análise Temporal; Sistema de Informações Geográficas; Uso e 

Cobertura da Terra. 
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Resumo: A análise do ciclo hidrológicos e faz necessária para o planejamento e a gestão 

ambiental de uma bacia hidrográfica. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar os aspectos hidroclimáticos da bacia hidrográfica do rio Coreaú, Nordeste do 

Brasil. A metodologia foi dividida em levantamento bibliográfico, processamento de 

dados, levantamentos de campo em áreas pré-selecionadas, elaboração de mapas, gráficos 

e análise dos dados. Nessa bacia hidrográfica a irregularidade espacial e temporal das 

precipitações, mesmo durante a estação chuvosa, traz reflexos marcantes no escoamento 

superficial e os três principais sistemas atmosféricos produtores de chuvas, em grande 

escala, são: Zona de Convergência Intertropical; Frentes Frias; e os Vórtices Ciclônicos 

de Altos Níveis. Dessa forma, fica evidente que a principal marca da precipitação na bacia 

do Coreaú não é o total pluviométrico, mas sim sua distribuição temporal e espacial, 

sobretudo pela concentração ao longo de determinado período do ano. 

Palavras-chave: Precipitação; Gestão Ambiental; Rio Coreaú; Semiárido Brasileiro. 
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Resumo: Com uma localidade que tem como um dos principais pilares econômicos, o 

ecoturismo, a região nordeste do estado de Goiás possui uma disponibilidade paisagística 

e hídrica que atraem muitos turistas devido sua proximidade com o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, sendo assim a Bacia do Tocantinzinho possui elevada 

importância no seguimento e diversas outras formas de utilização da água, fazendo com 

que seja necessária uma análise da vulnerabilidade da bacia em questão. Já para a análise 

da vulnerabilidade de solos da Bacia do Rio Tocantinzinho foi adotado a metodologia de 

Crepani et al (2001), com os fatores de geomorfologia, geologia, precipitação, solos e 

com a declividade. Em relação aos índices de vulnerabilidade presente na bacia do Rio 

Tocantinzinho, grande parte dos valores foi de nível muito baixo (1 à 1,4), baixo (1,4 à 

1,6) e médio (1,6 à 1,7), Representando discrepâncias entre certos pontos dentro da 

BHRT, se torna necessário maior vigilância tanto a sucateamentos in loco e 

desmantelamento de regulamento, fruto de interesse econômico e político.  

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade; perda de solos; ecoturismo; represa, bacia 

hidrográfica. 
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Resumo: As nascentes são ambientes importantes pois são o início dos rios e merecem 

estudo holísticos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar avaliação e 

caracterização físico-ambiental em oito nascentes, nos municípios de Branquinha e 

Murici, Estado de Alagoas. Para a avaliação físico-ambiental das nascentes foi utilizada 

uma matriz bidimensional, adaptada ao estudo, na qual foi realizada uma análise 

macroscópica de fatores ambientais na área das nascentes. As nascentes foram 

identificadas e fotografadas em campo. O entorno das nascentes avaliadas encontra-se em 

constante alteração, pelo uso e cobertura da terra na região, predominantemente: 

pastagem e misto entre pastagem, plantio e vegetação nativa. Os diferentes usos e 

cobertura da terra não aparentam influenciar na disponibilidade de água para as nascentes, 

já que mesmo nas nascentes que apresentam cobertura no entono por pastagem, há 

disponibilidade de água, cabe ressaltar que o monitoramento da vazão ao longo do tempo 

é indispensável para se compreender os padrões de interferências nas nascentes. Das 

nascentes avaliadas a maior parte, apresenta exfiltração nas fraturas da rocha, sendo que 

o padrão ocorre na base da vertente, podendo ocorrer em outros padrões geomorfológicos. 

 

Palavras-chave: Nascentes de água; Ponto de exfiltração; Condição ambiental; Área de preservação  
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Resumo: A Bacia do Ribeirão Santa Bárbara é importante fonte de água pois abastece o 

núcleo urbano de Orizona e atende as demandas por água de diversas atividades 

econômicas de propriedades rurais em todo o munícipio. A análise do uso e ocupação do 

solo são imprescindíveis no monitoramento e prevenção de possíveis impactos ambientais 

e na manutenção dos corpos hídricos. Dessa forma, este estudo tem como objetivo o 

mapeamento e a análise comparativa do uso e ocupação do solo da Bacia do Ribeirão 

Santa Bárbara dos anos de 2000 e 2019 utilizando a base de dados do MapBiomas 

(coleção 5). Observa-se que a bacia possui extensas áreas de pastagens e agricultura que 

somam mais de 70% de sua área total e uma diminuição de cerca de 1,6 há de vegetação 

nativa, o que pode influenciar diretamente na qualidade da água da rede de drenagem, a 

partir de descarga inadequada de efluentes e por escoamento superficial. 

 

Palavras-chave: bacia hidrográfica; uso e ocupação; mapeamento. 
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Resumo: A erosividade da chuva expressa a capacidade da chuva esperada em dada 

localidade de causar erosão hídrica, sendo dessa forma possível estimar em quais períodos 

do ano ocorre mais perda pelo processo erosivo. Quando relacionado à região amazônica 

ressalta-se a importância do uso do sensoriamento remoto na obtenção de dados 

pluviométricos, uma vez que estações pluviométricas são escassas. Nesse sentido, o 

estudo tem como objetivo estimar a erosividade mensal na Bacia Hidrográfica do 

Tarumã-Açu, localizada no município de Manaus-AM, com base em dados 

pluviométricos do satélite TRMM. Os resultados mostraram que os meses de dezembro 

à março correspondem aos de maiores índices pluviométricos, acarretando na classe de 

erosividade muita alta, enquanto os meses de junho a outubro tiveram como classificação 

a classe de erosividade baixa, dessa forma acompanhando o regime pluviométrico da 

região. 

Palavras-chave: erosão hídrica; sensoriamento remoto; Amazônia. 
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Resumo: O objetivo deste estudo foi realizar o mapeamento das estradas não 

pavimentadas e seus possíveis pontos de riscos erosivos na bacia hidrográfica do ribeirão 

João Leite, Goiás. Realizou-se o mapeamento das estradas rurais e dos pontos de risco 

pelo método FlowAccRoad. Com isso, foi observado que Campo Limpo de Goiás e 

Anápolis são os municípios com a maior quantidade de pontos de risco e que Teresópolis 

e Nerópolis possuem a maior quantidade de pontos por quilômetro de estrada.  

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; gestão; hidrossedimentologia; solo.   
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Resumo: A utilização de MDE demostra ser significante no mapeamento e 

espacialização de nascentes e rede de drenagem. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 

foi realizar avaliação de áreas de ocorrência de nascentes a partir de modelo digital de 

elevação e potencial hídrico de quatro nascentes selecionadas, nos municípios de 

Branquinha e Murici, Estado de Alagoas. Para a construção da rede de drenagem e 

previsão das nascentes foram utilizadas imagens rasters de MDE Alos palsar, resolução 

espacial 12,5m. Para a medição do potencial hídrico em quatro nascentes foi utilizado o 

método volumétrico direto. A utilização de MDE demostra-se eficiente na identificação 

de áreas de nascentes, embora seja um método simples, a fase de campo é imprescindível 

para validação de dados. Os maiores volumes de vazão ocorreram nas nascentes 10BQ, 

com 11.994 Litros por dia, em Branquinha e na 14MU, com 11.134 Litros por dia, em 

Murici. 

 

Palavras-chave: Cabeças de canal; Vazão das nascentes; MDE; Geoprocessamento 
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Resumo: Este estudo descreve resultados preliminares de uma pesquisa em andamento 

que visa apresentar uma segmentação do rio Miranda – MS com base nas características 

físicas da bacia hidrográfica e no reconhecimento de unidades geomórficas. Foram 

identificados seis segmentos com distinções significativas, principalmente com relação 

aos aspectos geológicos e geomorfológicos. Isso pode ser evidenciado por meio de 

parâmetros morfométricos e pela ausência/presença de unidades geomórficas no canal e 

na planície de inundação, o que traduz processos fluviais específicos para cada segmento 

do rio Miranda e auxilia a compreensão da dinâmica do sistema fluvial. Entender o 

comportamento destes sistemas é de suma importância para processos de gerenciamento 

e gestão dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: geomorfologia; segmentação; unidades geomórficas; gestão. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma abordagem de estudo de uso, ocupação e 

transição do solo na bacia hidrográfica do Rio das Pedras, cujo bioma é o Cerrado, onde 

aplicou-se técnicas de geoprocessamento para o mapeamento de classes de uso e 

ocupação do solo. A análise foi feita numa perspectiva temporal, considerando os anos 

de 1990 e 2020 e, categorizando o uso e possíveis influências de perda de vegetação 

nativa do Cerrado e os consequentes impactos gerados. A bacia hidrográfica é uma 

unidade básica de gerenciamento territorial, retratando a suma importância de se conhecer 

as características físicas que compõem a sua paisagem. Os resultados indicaram que no 

ano de 1990, a bacia já apresentava uma crítica condição de perda de cobertura de 

Cerrado, contando naquele período com mais de 70% de áreas antropizadas, 

principalmente por pastagens. Em 2020, há importantes mudanças na configuração da 

paisagem, com redução das áreas de pastagens e acréscimos em áreas agrícolas.  
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Resumo: As diversas modificações na paisagem promovem alterações no regime 

hidrológico de uma bacia hidrográfica. Com base nos dados de superfície d’água da Sub-

bacia Hidrográfica do rio Corrente, buscou-se correlacionar como estes influenciaram nas 

variáveis pluviométricas e de uso do solo. Para isto utilizou a base de dados do 

TerraClimate e do MapBiomas por meio do processamento em nuvem. Foram feitos o 

teste correlação de Pearson e o coeficiente de determinação “r²”. Os resultados adquiridos 

pelas análises, demostraram que o aumento da superfície d’água na bacia foi influenciado 

pela instalação das PCHs. Em relação as análises realizadas, este indica que a correlação 

entre a superfície d’água e a pluviometria foi baixa. Porém em relação a superfície d’ 

água e os dados de uso e cobertura dos solos, estes apresentaram uma correlação linear 

positiva. Dentre as classes analisadas a agricultura apresentou a melhor correspondência.  

 

Palavras-chave: regime hidrológico; uso e cobertura do solo; variações pluviométricas 
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Resumo: Os estudos em bacias hidrográficas vêm ganhando destaque nas últimas 

décadas, destacando principalmente pesquisas relacionadas às transformações que foram 

motivadas pelo processo antrópico.  Neste contexto, o presente artigo propõe uma análise 

do meio físico da sub-bacia hidrográfica do riacho Caioca, localizada na porção noroeste 

do estado do Ceará, precisamente nos municípios de Sobral e Forquilha, possui 849 km2 

correspondente a 5,48% do total da Bacia Hidrográfica do Acaraú. O suporte 

metodológico é fundamentado em referências contidas e testadas nos estudos integrados 

da natureza tendo como base os seguintes autores: Bertrand (1969), Conti (2008), Souza 

(2000), Leite (1994), Ferreira (1994), Sotchava (1977), Lima (2012). 
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Resumo: A análise da morfometria é um importante auxílio na compreensão do 

comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, o que torna sua execução 

interessante também para ambientes urbanos, tendo em vista que complicadores físicos e 

falta de planejamento podem provocar grandes danos socioambientais. Utilizando a 

execução dos cálculos dos parâmetros morfométricos para a obtenção dos resultados, 

teve-se como objetivo traçar o comportamento hidrológico das áreas estudadas. Desta 

forma, a caracterização morfométrica demonstrou, de modo geral, que a sub-bacia do 

Córrego Água Branca possui maior predisposição a eventos de enchentes e erosões que a 

sub-bacia do Ribeirão Caveirinha, sobretudo devido ao relevo mais movimentado da 

bacia que contribui para um rápido escoamento superficial em situações de chuvas 

torrenciais. 
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Resumo: Estudos que embarcam a correlação entre uso e cobertura da terra e recursos hídricos 

colaboram com o planejamento e manejo de bacias hidrográficas. O objetivo desse estudo é 

realizar uma análise do Uso e Cobertura da terra na bacia hidrográfica do Córrego Água Limpa, 

localizada em São João del rei – MG, com o intuito de sintetizar e compreender através de mapas 

temáticos as mudanças que ocorreram nos anos de 1985 e 2020, a fim de obter um melhor 

entendimento sobre as dinâmicas territoriais e da paisagem na bacia. A metodologia contou com 

três etapas que contaram com uma descrição da área de estudo e uma revisão da literatura acerca 

das ferramentas utilizadas nesse trabalho, a segunda etapa consiste em uma explanação sobre os 

processos para obtenção do produto final, que são os mapas temáticos de Uso e Cobertura da terra 

da bacia do Água Limpa, e a terceira etapa consiste em uma análise e comparação temporal dos 

produtos finais relacionados aos anos de 1985 e 2020. As mudanças mais expressivas foram: a 

diminuição da Formação Campestre, que em 1985 possuía uma área de 52,15km² e em 2020 tem 

apenas 30,51km² do total da área da bacia; A classe de Lavouras Temporárias, que costumam ser 

culturas com cultivo de curta ou média duração, e apresentou um aumento de 6,67km² nos últimos 

36 anos; na bacia do Água Limpa, em 2020, a classe de corpos hídricos não apareceu na 

classificação disponibilizada pela coleção 6 do projeto MapBiomas.  
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Resumo: A Bacia Hidrográfica Metropolitana, localizada no estado do Ceará, tem grande 

importância para a região, pois é onde estão inseridos os principais polos industriais e 

populacionais do estado. Sendo assim, torna-se importante uma maior compreensão da 

sua dinâmica ambiental e a interferência humana nesse meio. Para entender melhor essa 

dinâmica, o presente trabalho se propõe a analisar a vulnerabilidade da Bacia Hidrográfica 

Metropolitana através da análise da suscetibilidade natural aos processos erosivos. A 

metodologia usada nesse trabalho seguiu as propostas de Crepani (2001) com algumas 

adaptações. Foram produzidos mapas de Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação 

e Clima, os quais foram objetos de uma álgebra de mapas para a geração do mapa de 

vulnerabilidade ambiental da bacia. O resultado do processamento dos dados apontou que 

24% da bacia se caracteriza como moderadamente vulnerável e 74% como medianamente 

estável/vulnerável. Identificou-se também as regiões de vulnerabilidade e suas possíveis 

associações, sendo que a região mais vulnerável da bacia se apresenta na região litorânea 

e suas proximidades, e o grau de vulnerabilidade tende a ser cada vez menor para o 

interior da bacia.  

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Suscetibilidade; Dinâmica Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

mailto:israelsallesnogueira53@gmail.com
mailto:luizjoca@alu.ufc.br


158 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Estudo comparativo entre metodologias de indicadores de recursos 

hídricos com as dimensões de sustentabilidade por Ignacy Sachs: 

visando o desenvolvimento sustentável para as bacias hidrográficas 

 

Silvane Mascarenhas de Almeida – UEA – Discente, curso de Pós-Graduação em 

Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. smda.mgr19@uea.edu.br 

 

Wallace de Farias Simas – UEA – Discente, curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Regulação dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. wdfs.mgr19@uea.edu.br 

 

José Camilo Ramos de Souza UEA – Docente, curso de Pós-Graduação em Gestão e 

Regulação dos Recursos Hídricos – PROFÁGUA. jcamilodesouza@gmail.com 

 
 

 

Resumo: O presente estudo faz uma abordagem sobre os indicadores de recursos hídricos 

e as dimensões de sustentabilidade evidenciadas por Ignacy Sachs. Verifica se as 

metodologias de indicadores de recursos hídricos no contexto da sustentabilidade, 

denominadas de “Sistemas de Indicadores FPEIR Força-Pressão-Estado-Impacto-

Resposta” e “Indicador de Potencialidade, Disponibilidade e Demanda; Indicador de 

Desempenho do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos; e Indicador de 

Eficiência e Uso da Água” estudam as dimensões de sustentabilidade social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e política internacional 

definidas por Sachs, visando o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. 

Como abordagem metodológica utiliza a revisão bibliográfica por meio de artigos, 

dissertações, teses e livros sobre os diferentes modelos de indicadores de sustentabilidade 

para gestão de recursos hídricos. Seleciona as metodologias dos indicadores de recursos 

hídricos de Ferraz et al (2011); Campos, Ribeiro e Vieira (2014) realizando o estudo 

comparativo. Evidencia que a primeira está interligada com as dimensões de 

sustentabilidades apresentadas por Sachs (2008). Enquanto a segunda metodologia de 

Sistema de Indicadores aborda apenas a sustentabilidade hídrica de uma bacia 

hidrográfica, não considera outras informações referentes à sustentabilidade social, 

cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional, política 

internacional, destacadas por Sachs. Concluem que o desenvolvimento das metodologias 

de indicadores de sustentabilidade devem ser contínuas, diante das problemáticas que 

envolvem os recursos hídricos. 
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Resumo: Os rios são as principais vias de circulação de pessoas e mercadorias na 

Amazônia, todavia, também apresentam dinâmica fluvial própria remodelando a 

paisagem constantemente, principalmente os rios de água branca, que atuam fortemente 

nas áreas de várzea, que são tradicionalmente ocupadas pela população ribeirinha. O 

presente estudo teve como objetivo demonstrar como ocorreu a evolução temporal do 

Arquipélago Fluvial do Januário, na calha central do rio Amazonas, assim como os 

principais elementos da geomorfologia fluvial. A metodologia utilizada, foi revisão 

bibliográfica, utilização de imagens de satélite e registros de trabalho de campo. Os 

principais resultados alcançados foram que: a) o processo da dinâmica fluvial a erosão 

fluvial/terras caídas, transporte e deposição, realizadas pelo rio Amazonas é o principal 

modelador da paisagem das ilhas que compõem o Arquipélago do Januário, que somadas 

tem área de 332,945 km², tendo expandido 2.000 km² somente nos últimos 50 anos (1969-

2019). b) a sazonalidade natural do rio Amazonas, esculpe a paisagem da várzea, criando 

furos naturais na sua várzea alta e acelerando o processo de deposição na mesma, por sua 

vez, o homem também tem papel atuante nessas “terras anfíbias”, seja construindo furos 

artificiais e acelerando o processo de deposição que pode ser descrito como paisagens 

antropogênicas na várzea. Diante disso, pode-se afirmar que a evolução temporal do 

Arquipélago Fluvial do Januário sofre intensa influência dos processos da dinâmica 

fluvial, que remodela a paisagem constantemente.  

Palavras chaves: Dinâmica Fluvial; Rio Amazonas; Arquipélago Fluvial do Januário.  
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Resumo: Dentro do sistema hidrológico, as nascentes são ecossistemas de fundamental 

importância, uma vez que, fornecem a água provedora dos cursos d’água. Diante de um 

cenário global, em que, para algumas regiões, a água já é considerada um recurso escasso, 

proteger e conservar as fontes hídricas são estratégias que devem ser priorizadas na gestão 

e planejamento ambiental. A identificação e mapeamento das nascentes do rio Pacoti, se 

insere, portanto, nessa discussão buscando contribuir com levantamento de informações 

ambientais e proporcionar uma maior visibilidade sobre a temática. Por apresentar uma 

grande extensão territorial, o número de nascentes mapeadas neste trabalho destaca-se 

como amostras que refletiram observações importantes acerca do uso e ocupação no alto 

curso do rio Pacoti e os impactos gerados na malha hídrica da região. 

 

Palavras-chave: Nascentes, Planejamento, Água. 

 

 

  



161 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Monitoramento da Vazão do Ribeirão Santo Antônio (Iporá-GO), no 

Período de Estiagem do Ano de 2020 

 
Derick Martins Borges de Moura - (Universidade Estadual de Goiás – 

derickmartins@hotmail.com) 

Marcos Alves de Sousa - (Universidade Estadual de Goiás - 

marcosalvesdesousa275@gmail.com) 

 
 

Resumo: Considerando a importância da compreensão do comportamento hidrológico 

do Ribeirão Santo Antônio no período de estiagem, já que este é o único manancial 

fornecedor de água para abastecimento público da cidade de Iporá-GO, o objetivo desse 

artigo é monitorar a vazão deste manancial na estação seca do ano de 2020. Para isso foi 

utilizado o método de medição de vazão em vertedor retangular, conforme Francis (1868). 

Foi utilizada a régua linimétrica instalada no vertedor retangular da captação de água da 

empresa de Saneamento de Goiás – Saneago S/A para medir as cotas do nível d’água e 

calcular a vazão. As medições foram feitas semanalmente, ao longo do período de 

estiagem, entre maio e outubro do ano de 2020. Para análise hidrológica das vazões 

medidas foi utilizado o Sistema Computacional para Análise Hidrológica SisCAH 1.0. 

Os resultados das medições de vazão bem como a curva de permanência mostram que no 

começo do período de estiagem as vazões reduzem mais acentuadamente, tendo uma 

redução de 282 l/s na primeira semana, uma média de 151,5 l/s nas doze primeiras 

semanas e 45,4 l/s nas últimas doze semanas do período mensurado. Através do 

monitoramento, foi possível estimar a vazão total do período de estiagem, que foi de 12,37 

milhões de metros cúbicos de água que chegou ao exutório da bacia. Esse valor 

corresponde a 6,1% do acumulado anual de chuva que precipitou na área da bacia. Os 

resultados do trabalho servirão para comparações e previsões de anos com déficit ou 

excedente hídrico. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta produtos cartográficos temáticos que tem como 

objetivo a elaboração do mapa de Fragilidade Ambiental (Emergente) do município de 

Anhumas (SP) localizado na Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema UGRHI 21. 

Elaborados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) a partir de dados 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), disponibilizados pelo Projeto TOPODATA 

/ INPE, os mapas gerados (Fragilidade do relevo, Tipos de solos, Fragilidade Potencial, 

Uso e cobertura da terra e Fragilidade Ambiental Emergente) permitiram identificar a 

predominância de áreas com nível Forte de fragilidade ambiental e a análise individual 

das variáveis indicou que a ocorrência de processos erosivos lineares está relacionada aos 

usos e coberturas da terra, tais como pastagens e plantio de cana, do que aos tipos de solos 

que ocorrem na área e às características do relevo.  

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema UGRHI 22; Mapa de 

fragilidade ambiental; Anhumas-SP.   
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Resumo: Este trabalho buscou identificar as áreas com maior potencial de recarga de 

água subterrânea na bacia hidrográfica Ribeirão Paraíso, localizada na porção Sudoeste 

de Goiás. Para a identificação das áreas de recarga, bem como atingir os objetivos 

esperados, a metodologia foi estruturada em três etapas. A primeira etapa, refere-se a 

revisão literária o que embasou a escolha do método aplicado.  A segunda etapa se deu a 

partir do levantamento e processamento dos dados, em que foi realizada a aquisição de 

dados provenientes da base de dados SIG. Já terceira etapa referiu-se à comparação e 

análise dos resultados das áreas de potencial a recarga de águas subterrâneas com o uso e 

cobertura das terras. Como resultado, as áreas com potenciais de recarga se dividiram em 

cinco classes: muito baixo potencial (1), baixo potencial (2), moderado potencial (3), alto 

potencial (4) e muito alto potencial (5). A bacia hidrográfica Ribeirão Paraiso, apresenta 

em sua maioria um moderado potencial a recarga de águas subterrâneas, compreendendo 

mais de 75% da área. Com quase 15%, a classe com maior potencial de recarga, seguida 

da de baixo potencial, com 8% e muito baixo potencial com 0,02%. Correspondendo ao 

uso do solo local nota-se que há conflitos entre as áreas de recarga e locais utilizados para 

pastagem, bem como algumas regiões de agricultura. O mapeamento realizado, atrelado 

a análise do uso e cobertura, mostrou-se de extrema importância, tendo em vista que o 

mesmo pode ser usado como subsídio para o manejo correto e ações de conservação.  
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Resumo: Normal climatológica é o valor médio de uma variável meteorológica 

equivalente ao período mínimo de 30 anos para determinado local. Uma das dificuldades 

de se trabalhar com um conjunto grande de dados meteorológicos e em largas escalas é a 

necessidade de uma boa máquina para processar todos esses dados, assim, este estudo 

teve como objetivo entender o comportamento da precipitação e temperatura na Região 

Hidrográfica do Paraguai através de uma metodologia que utiliza os dados de reanálises 

do CHIRPS e ERA5, processados em nuvem com o Google Earth Engine. Os resultados 

mostraram que a área de estudo possui um regime de chuvas bem definido, de novembro 

a março temos um período chuvoso com pico em janeiro e de abril a outubro um período 

seco com pico em julho. A precipitação média variou entre 800 e 2.000mm, com uma 

média de 1.368mm anual. A temperatura varia entre 22,3ºC como mínima para o mês de 

julho (inverno austral) e máximas de 27,2ºC em outubro (primavera austral). A média 

anual é de 25,5ºC sem grande amplitude térmica. Dentro da sequência histórica se nota 

uma relação entre os valores máximos e mínimos de precipitação com os episódios de La 

Niña e El Niño. A temperatura muda conforme o tipo de bioma e topografia.  
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Resumo: O conhecimento dos aspectos físico-ambientais possui grande relevância no 

planejamento ambiental e na gestão territorial, mediante a percepção das potencialidades 

e restrições de uso e ocupação. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo 

mapear e descrever os aspectos físico-ambientais das áreas de influência direta dos 

reservatórios das Usinas Hidrelétricas (UHEs) Batalha e Itumbiara, situadas na porção 

leste e sudeste do estado de Goiás, na divisa com Minas Gerais. A metodologia teve o 

aporte dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para a compilação, mapeamento, 

representação e análise dos temas de cobertura e uso da terra, altitude, declividade, 

geomorfologia e pedologia, tendo como fonte dados secundários provenientes de 

diferentes órgãos. Os resultados obtidos ressaltam informações relevantes no que diz 

respeito à intensificação das atividades humanas no entorno das referidas UHEs, 

corroborando a dinâmica característica do entorno dos reservatórios de UHEs, tendo em 

vista a disposição dos distintos aspectos físico-ambientais, especialmente dos solos e das 

condições de relevo. 

 

Palavras-chave: Análise ambiental; Geoprocessamento; Reservatório de Hidrelétricas.  
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RESUMO 

A análise morfométrica de bacias hidrográficas é definida como um conjunto de 

procedimentos metodológicos que objetiva a investigação quantitativa para compreensão 

científica dos componentes naturais dos sistemas fluviais. Com isso, o trabalho tem como 

objetivo principal a realização de um estudo comparativo entre dois métodos de obtenção 

de parâmetros morfométricos, isto é, o convencional e o digital, no alto curso do rio 

Corrente, Goiás. Especificamente, buscou-se: 1) Extrair os parâmetros morfométricos das 

bacias, por meios tradicional (interpretado) e automatizado; 2) Calcular índices 

geomorfométricos e interpretá-los; 03) Verificar o grau de confiabilidade estatística das 

informações morfométricas e índices geomórficos derivados dos métodos automatizados. 

Os resultados obtidos se fazem exclusivamente em função da utilização de recursos SIG. 

Porém, deve-se enfatizar que embora o MDE da missão SRTM-X tenha mostrado eficaz 

nas análises realizadas a partir da reamostragem para resolução espacial de 30m, é 

necessário lembrar que os modelos digitais de elevação estão sujeitos a distorções, e, 

portanto, se faz necessárias considera-las. Consequentemente, os atributos derivados 

apresentam limitações e nem sempre traduzem as informações fidedignas do terreno, em 

função de um conjunto de fatores de interferência. Como observado com a análise do 

índice de sinuosidade, que apresenta talvez, a maior problemática de consideração de 

resultados derivados diretamente de dados gerados de MDEs, com os dados apresentando 

o forte distanciamento do padrão morfológico dos rios. Nesta situação, nota-se que os 

canais automatizados têm seus traçados estabelecidos conforme mudança degressiva do 

fluxo acumulado identificado pelo algorítmico, que nem sempre acompanha o traçado do 

rio. 

 

Palavras-chave: Análise morfométrica, Bacias hidrográficas, Modelos digitais.  
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 Renê Pedro de Aquino (UESPI – rene.uespi@hotmail.com) 

 
 

Resumo: As quedas d´água são elementos fluviais da geodiversidade que podem ter valor 

patrimonial. Esses locais ao serem reconhecidos pela diversidade, beleza e 

excepcionalidades devem ser valorizados e ir ao encontro dos objetivos da prática do 

geoturismo, uma estratégia de geoconservação centrada no usufruto sustentável do 

geopatrimônio. Dessa forma, o estudo objetivou realizar inventário do potencial 

geoturístico de quedas d’água em trecho do médio curso da Bacia Hidrográfica do rio 

Poti, situado no Nordeste do Estado do Piauí. A metodologia baseou-se em revisão 

bibliográfica pertinente ao tema, visitas de campo e trabalhos de gabinete. A pesquisa foi 

apoiada na ficha inventário adaptada de Oliveira (2015). Conclui-se que o uso dessas 

quedas d’água pelo geoturismo, além do lazer, pode proporcionar ao turista um 

entendimento de parte da história geológica e geomorfológica da região, e ainda da 

atuação de agentes erosivos no processo de esculturação da paisagem. Ressalta-se a 

necessidade de proceder ao planejamento e criar políticas públicas que regulamentem a 

atividade. Só assim será possível caminhar na direção de um turismo sustentável e atingir 

um dos propósitos principais do geoturismo que é a geoconservação.  
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O Estudo Do Meio Físico Na Perspectiva Da Fragilidade Ambiental Na 

Bacia Hidrográfica Do Rio Santo Anastácio - Ugrhi 22 
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Paulo Cesar Rocha – (UNESP - paulo-cesar.rocha@unesp.br) 

 

RESUMO 

A análise da fragilidade ambiental é resultado de estudo integrado que leva em 

consideração as características do relevo, tipos de solo, cobertura vegetal, uso da terra e 

pluviometria, integrando o fator do uso do solo como elemento adicional à 

vulnerabilidade ambiental. Dessa maneira, a pesquisa tem como intuito a análise das 

relações entre o meio físico e a fragilidade ambiental, buscando entender o estado 

ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Santo Anastácio, localizado na UGRHI 22, Oeste 

do estado de São Paulo. Para tanto, utilizou-se de geotecnologias para a delimitação da 

situação de fragilidade ambiental, assim como espacializar as características do meio 

físico e a distribuição do uso e cobertura da terra na área estudada. Os resultados indicam 

que a fragilidade ambiental apresenta índices de alta fragilidade, seguida pela média 

fragilidade, tendo relação com o uso e cobertura da terra intensivos como áreas 

urbanizadas e pastagem, além de associar os níveis mais altos de fragilidade encontrados 

à média declividade e à unidade de relevo de topos convexos. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica; Fragilidade ambiental; Uso e ocupação da terra; 

Geotecnologias; Rio Santo Anastácio. 
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Isabelle Sofia Ablas (Mestranda em Direito Político e Econômico pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - isabelle.ablas@gmail.com) 

 

 
 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma descrição acerca dos riscos ambientais 

atrelados a exploração do gás de xisto em território brasileiro, com enfoque no 

comprometimento do aquífero Guarani e em evidências de terremotos induzidos 

observados em locais onde há o exercício da exploração, e sua contribuição para o 

aumento da temperatura terrestre. O principal objetivo do artigo é instigar a reflexão 

acerca dos prejuízos ambientais que poderão decorrer da exploração de uma fonte de 

energia fóssil. Para cumprir as finalidades da pesquisa, a metodologia empregada se deu 

principalmente através da análise bibliográfica de livros e artigos científicos, com método 

de abordagem dedutivo, chegando a conclusão de que a pesquisa e o desenvolvimento de 

energias fósseis se encaminha na contramão dos objetivos mundiais de mitigação das 

mudanças climáticas. 
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Resumo: A água é um recurso vital que tem sido utilizada de maneira descontrolada no 

desenvolvimento de atividades antrópicas, o que ocasiona processos de degradação e 

ameaças à segurança hídrica, principalmente nas áreas semiáridas do Nordeste brasileiro. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho discute as características dos recursos hídricos 

superficiais do município de Pentecoste, Ceará, situado na área de entorno do Núcleo de 

Desertificação de Irauçuba. A pesquisa se dividiu em três etapas: organização e 

inventário, atividades de campo e pesquisa de gabinete. Obteve-se como resultado a 

descrição e detalhamento dos aspectos ambientais dos principais cursos de água, rios, 

riachos e reservatórios de grande porte presentes no município. Ao analisar o volume dos 

reservatórios para a série histórica de 2004-2021 identifica-se que a oferta hídrica 

diminuiu bastante com o período de seca iniciado em 2011, sendo a situação mais crítica 

durante o ano de 2017, em que o açude Sítios Novos registrou um volume de 0,12% de 

água, seguido pelo açude Pentecoste e Caxitoré com 0,14% e 3,61%, respectivamente. 

Quanto a qualidade da água dos três reservatórios do município, ao se analisar o estado 

trófico para o período 2008-2020, constatou-se como pior cenário o açude Sítios Novos 

classificado como hipertrófico, enquanto os outros dois açudes se enquadram como 

eutróficos. Destaca-se que essas duas classes representam açudes em processo de 

eutrofização, ou seja, são reservatórios que apresentam águas com elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes que compromete a qualidade do recurso 

hídrico para os usos múltiplos, principalmente o consumo humano e animal.  

Palavras-chave: Reservatórios; Segurança Hídrica; Planejamento Ambiental. 
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Resumo: O controle ambiental de obras se mostra um instrumento essencial para 

execução de serviços da indústria da construção civil, para salvaguardar o meio ambiente, 

utilizando-se dos pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. O controle 

ambiental de obras só é possível a partir do planejamento e avaliação ambiental dos 

projetos a serem executados no canteiro de obras. Um dos projetos representativos da 

indústria da construção na cidade de Manaus é o Programa Social e Ambiental dos 

Igarapés de Manaus – PROSAMIM, concebido pelo Governo do Estado do Amazonas, 

em parceria com o Banco Interamericano – BID, com objetivo de promover a recuperação 

ambiental e o ordenamento territorial das bacias hidrográficas interiores de Manaus. 

Visando atender as legislações vigentes das três esferas governamentais: federal, estadual 

e municipal, além das condicionantes ambientais do PROSAMIM, o presente trabalho 

tem por objetivo apresentar o controle ambiental de obras por meio da utilização de 

método para lavagem de betoneira e reuso das águas residuais em uma obra de construção 

civil. Este trabalho foi desenvolvido na Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE, 

sediada na cidade de Manaus, responsável pelo gerenciamento das obras do PROSAMIM. 

Onde foi desenvolvido a construção de um sistema para lavagem de betoneira fixa e 

masseira conjugados, com a finalidade de atender as legislações relativas ao Programa, 

proporcionando qualidade ambiental aos serviços executados no canteiro de obras. Ao 

final das etapas executas, obteve-se um sistema que coleta as águas residuais oriundas da 

lavagem da betoneira para reuso no próprio canteiro de obras. 

 

Palavras-chave: Controle ambiental de obras, PROSAMIM, Reuso de águas residuais. 

  

mailto:camilafuzielsilva@gmail.com
mailto:orlandoneto2704@hotmail.com


174 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

Licenciamento Ambiental e Segurança Hídrica no Município de Boa 
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Fabíola de Souza Wickert (Universidade Federal de Roraima – fabiola.wickert@gmail.com) 

Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior (Universidade Federal de Roraima –  

aj_geo@hotmail.com)  
 
 
Resumo: No presente trabalho, discute-se a instalação de dois empreendimentos destinados à geração de 

energia elétrica na zona rural de Boa Vista-RR, considerando que a adequação das práticas durante os 

processos construtivos e operação, apoia para a manutenção da segurança hídrica no local, uma vez que 

dentre as condições estabelecidas, consta a execução de programas ambientais de gestão de resíduos sólidos 

e efluentes, monitoramento da qualidade da água e atendimento de emergências. Assim, tem-se como 

objetivo analisar como o licenciamento ambiental corrobora para ditar práticas que tenham reflexo no uso 

seguro dos recursos hídricos na bacia hidrográfica Carrapato (BHCarr). Como metodologia foi realizada 

revisão bibliográfica e documental, está última, principalmente relacionada a legislação pertinente a 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica. A realização desses 

programas de execução de licenciamento ambiental de empreendimentos com potencial de comprometer 

recursos hídricos, visando sua consequente conservação dos mesmos, tende a refletir na garantia de acesso 

à água aos moradores do entorno das usinas, que se caracteriza como um direito da pessoa humana, 

imprescindível à sua vida e dignidade. 
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de Meio Ambiente – NUMA -  francoan.dias@gmail.com)  

 

Resumo: O estado do Pará instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) 

e criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos por meio da 

promulgação da Lei Estadual 6.381/01, tendo como parâmetro a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Buscou-se, portanto, neste artigo analisar os instrumentos de gestão 

da Política Estadual de Recursos Hídricos do Pará, conforme pressupostos da Lei nº 

6.381, de 25 de julho de 2001. É uma pesquisa bibliográfica, por meio de uma revisão de 

literatura, baseada na análise de textos publicados na forma de legislações - que envolvam 

a temática, livros, artigos e literatura cinzenta, tais como, teses, dissertações, trabalhos 

apresentados em congressos, relatórios etc. Por meio desta Lei, foi possível estabelecer 

diretrizes e políticas públicas no estado do Pará voltadas para a melhoria da oferta de 

água, em quantidade e qualidade, além de gerenciar as demandas. Para o alcance dos 

objetivos, estabeleceu-se, conforme art. 4º da PERH, sete instrumentos com a finalidade 

de estimular o uso racional da água e gerar recursos financeiros para investimentos na 

recuperação e preservação das bacias hidrográficas. Por fim, os instrumentos da Lei 

Estadual 6.381/01 representam uma normatização do planejamento da gestão de recursos 

hídricos do estado do Pará para o alcance de metas e objetivos estabelecidos.  

 

Palavras-chave: Gestão Hídrica do Pará; Planejamento dos Recursos Hídricos; 

Instrumentos para a Gestão. 
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Resumo: O trabalho objetivou analisar a bacia hidrográfica do Rio dos Mangues, 

localizada no município de Porto Seguro – Bahia, no que se refere aos usos da terra e suas 

ocupações em áreas naturais e antrópicas entre os anos de 1990 e 2018, correlacionando-

as com a legislação ambiental pertinente. Foi utilizado o banco de dados de mapeamento 

do Fórum Florestal da Bahia, disponibilizado gratuitamente em formato vetorial. Os 

mapeamentos foram segmentados para a área de estudo e padronizados quanto as 

categoriais existentes e analisados de forma quantitativa para cada ano, além de enquadrá-

los com legislações que dispõem sobre preservação, recuperação, conservação e 

regularização ambiental. Os resultados demonstram um crescimento da expansão urbana 

sobre áreas florestais, a inserção de áreas de agricultura e eucalipto em substituição às 

áreas de pastagem. As taxas de áreas antrópicas são superiores às áreas naturais tanto em 

1990 quanto em 2018. As atividades realizadas no interior da bacia devem observar a 

inserção de legislações para regularização dos imóveis rurais, manutenção de áreas de 

preservação permanente, reserva legal e licenciamento ambiental, visando a gestão 

eficiente dos recursos hídricos.  

 

Palavras-chave: Gestão Hídrica; Uso do Solo; Mata Atlântica, Ações Antrópicas; 

Legislação Ambiental. 
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A Questão Da Segurança Hídrica Na Vila Restauração 
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Marcelly Olivia Fernandes Amorim (UFU – marcelly.social@gmail.com) 

 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo abordar a situação da disponibilidade, 

consumo e qualidade da água na Vila Restauração, uma reserva extrativista situada às 

margens do Rio Tejo, no oeste do estado do Acre.  Desta forma, a discussão esteve 

pautada na questão da segurança hídrica, que tem como principal aliada a conservação 

dos ecossistemas aquáticos, gestão sustentável dos recursos hídricos e risco relacionado 

a secas e cheias. Assim, para obtenção de dados para análise e discussão do tema foi 

adotada como metodologia a observação participante durante um período de 4 meses, 

associada à pesquisa bibliográfica sobre segurança hídrica. A partir dos dados coletados 

e análises realizadas foi possível perceber um problema relacionado à segurança hídrica, 

ligada à disponibilidade, acesso, qualidade, uso e gestão adequada dos recursos hídricos 

na comunidade da Vila Restauração. 

 

Palavras-chave: Recursos hídricos; Segurança hídrica; Gestão sustentável dos Recursos 

hídricos; Reserva extrativista. 
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Resumo: O trabalho em voga tem o condão de, utilizando-se do arcabouço jurídico 

constitucional, regulatório e do direito ambiental, analisar a natureza jurídica dos 

pagamentos por serviços ambientais, destrinchando seu campo de aplicação e 

evidenciando seu impacto e efetividade como mecanismo de controle, prevenção à 

degradação ambiental e aumento da conscientização ecológica, bem como benefícios 

econômicos e sociais. Desse modo, o texto se vale de pesquisa exploratória, com cunho 

bibliográfico e estudo de caso do município de Extrema (MG) de modo que possa 

satisfazer às indagações e questionamentos tratados, obtendo assim as evidências e 

resultados desejados através da comprovação de benefícios econômicos, regulatórios e 

ambientais através da metodologia adotada, finalizando com as considerações finais. 

 

Palavras-chave: Pagamento por serviços ambientais; direito ambiental; desenvolvimento sustentável; 
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Resumo: A bacia hidrográfica do Alto Paraguai, no Brasil, recebe as águas vindas dos seus planaltos e 

chapadas, águas que se acumulam na maior planície inundável do Planeta, formando o 

Pantanal. Apesar dessa quantidade de água no Pantanal, de acordo com o sistema de 

classificação climática de Novais (2019), o vale do rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, 

é semiárido. Essa classificação possui 8 hierarquias, sendo que as apresentadas nesse 

estudo foram: (1ª) Zona Climática, (2ª) Clima Zonal, (3ª) Domínio e (4ª) Subdomínio 

Climático. Os dados termo-pluviométricos mensais, foram adquiridos através da reanálise 

climática do CHELSA, com resolução espacial de 1 km, entre os anos de 1979 e 2013. 

Pela classificação climática adotada, a região do Pantanal está situada totalmente dentro 

da Zona Climática Quente (ao norte do Trópico de Capricórnio). Os Climas Zonais são 

em número de dois, o Quente e o Moderado, com influência da temperatura média do mês 

mais frio. Foram identificados três Domínios Climáticos na área de estudo: o Tropical, o 

Tropical Ameno e o Semiárido. Esses Domínios são divididos em quatro Subdomínios 

Climáticos, levando em conta a quantidade de meses secos (úmido, semiúmido, 

semisseco e seco). A metodologia para determinação de mês seco consiste na diferença 

entre a precipitação pluviométrica e a evapotranspiração potencial, um dos principais 

elementos do Balanço Hídrico Climatológico Normal de Thornthwaite. O que faz surgir 

o Domínio Semiárido na bacia hidrográfica.  

 

Palavras-Chave: Classificação climática de Novais, Temperatura média do mês mais 

frio, Precipitação pluviométrica, Balanço hídrico climatológico, Domínio Climático 
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Resumo: O método de estimativa do balanço hídrico climatológico (BHC) é uma ferramenta de 

monitoramento de armazenamento de água no solo, largamente utilizada como instrumento de 

planejamento estratégico agrícola no âmbito do gerenciamento dos recursos hídricos. Através da 

estimativa do BHC é possível determinar o período de ocorrência de deficiência e excedente 

hídrico, retirada e reposição de água do solo e da quantidade de água armazenada no mesmo. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a disponibilidade hídrica no solo para as culturas agrícolas 

considerando os cenários de mudanças climáticas regionalizados para a região de Balsas em 

comparação com a climatologia. Foram utilizados dados climáticos mensais das variáveis 

precipitação pluvial e temperatura do ar, para o diagnóstico das condições climáticas para o 

período de 1981 a 2010, obtidos do acervo de dados do Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET. Foi utilizado uma versão aprimorada do modelo regional Eta, desenvolvido na 

Universidade de Belgrado, que usa uma resolução espacial de 20 km. Foram efetuados os cálculos 

para determinar a deficiência, o excedente, a retirada e a reposição hídrica ao longo do ano nos 

três cenários: a climatologia que representa o padrão atual, o cenário mais otimista (4.5) e o 

pessimista (8.5), para a região de Gerais de Balsas – MA. O cenário 8.5 se mostra sempre mais 

pessimista, tendo em vista ter médias de temperaturas mais elevadas que o modelo da climatologia 

e o cenário 4.5, isso indica a pouca disponibilidade hídrica na região analisada. 

 

Palavras-chave: Deficiência hídrica; Evapotranspiração; Temperatura; 
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Resumo: As mudanças climáticas e seus efeitos sobre os recursos hídricos têm sido tema 

abordado por muitos pesquisadores e motivo de preocupação por parte de autoridades 

públicas. O objetivo deste estudo foi verificar o panorama da influência das mudanças 

climáticas nas bacias hidrográficas do Brasil, analisando métodos utilizados para realizar 

projeções, indicadores climáticos, impactos e riscos futuros, através de uma revisão 

exploratória da literatura. Para isto foi realizado um levantamento bibliográfico dos 

últimos seis anos sobre o tema. O resultado da pesquisa demonstra que a influência de 

mudanças no clima sobre as bacias hidrográficas está bem documentada. A vazão, 

precipitação, temperatura e evapotranspiração foram as variáveis mais utilizadas nas 

projeções. Os modelos utilizados para simular os impactos de mudanças climáticas nas 

bacias hidrográficas se mostraram eficientes. As mudanças climáticas podem afetar a 

distribuição espacial e temporal das variáveis hidrológicas principalmente precipitação e 

vazão, assim como a intensidade e frequência de eventos extremos. Novas pesquisas com 

maior número de modelos climáticos regionais são necessárias para englobar as 

especificidades das diferentes bacias hidrográficas e entender os processos de mudanças 

climáticas a fim avaliar os impactos e mitigá-los.  

 

Palavras-chave: Impactos; Mitigação; Mudança no clima; Projeção; Variáveis 

hidrológicas. 
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Resumo: Um dos principais fatores pelas instabilidades e insucessos das safras agrícolas 

no Brasil é o clima. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade 

hídrica para o cultivo do milho frente a mudanças climáticas para a região de Balsas-MA. 

Utilizou-se o modelo regional Eta, desenvolvido na Universidade de Belgrado, que é 

empregado operacionalmente pelo National Centers for Environmental Prediction 

(NCEP), com resolução espacial de 20 km. Foram obtidas as informações definidas 

apenas para o estado do Maranhão, avaliando as simulações do clima presente e 

analisando suas projeções entre 2020 e 2049, considerando dois cenários de emissão um 

intermediário (mais otimista), o RCP 4.5 e outro pessimista, o RCP 8.5. Para a 

determinação da disponibilidade hídrica para a cultura do milho, nos cenários atuais e 

futuro, utilizou-se o programa computacional SARRAZON - Sistema de Análise 

Regional de Risco Agroclimático. Foram feitas projeções com 7º datas de plantios, 

portanto abrangeu os meses de outubro a abril para o solo do tipo arenoso. Os dados de 

projeção apontam que em um período de tempo a deficiência hídrica será a níveis 

consideráveis, impedindo o desenvolvimento da cultura, tanto nos cenários otimistas 4.5 

quanto no pessimista 8.5. 

PALAVRAS–CHAVE: Balanço hídrico. Evapotranspiração. Temperatura. 
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Resumo: 

O presente artigo  tem como objetivo analisar 

como ocorreu o regime hidrológico do Rio Tietê pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio 

Tietê UGRHI 18 no período de 44 anos, entre os anos de 1953 a 1997 estando localizado 

no município de Mogi das Cruzes. A análise será, sobretudo sobre o comportamento das 

águas nesse ponto em que foi medido 

através de suas médias mensais e anuais para compreendermos sua dinâmica fluvial e va

zão, a partir das cotas medidas. Foram feitas análises das médias mensais e anuais da 

vazão do Rio Tietê na cidade de Mogi das Cruzes de forma a comparar os anos que foram 

registrados as maiores e menores vazões, observando as médias da vazão anual e mensais 

(e analisada num intervalo de três períodos entre 1953 a 1997), o seu desvio padrão e o 

coeficiente de variação. 

Palavras Chave: Bacia Hidrográfica do Rio Tietê UGRHI 18; Mogi das Cruzes; Regime 

hidrológico. 
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Resumo: Ao entender que as mudanças climáticas impõem riscos à disponibilidade 

hídrica e que a região semiárida brasileira é bastante vulnerável e suscetível às ameaças 

climáticas, sobretudo, às secas, objetiva-se, com este artigo, refletir sobre as principais 

vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água no Rio Grande do Norte às ameaças 

climáticas. Para isso, ancorando-se numa abordagem de natureza qualitativa, utiliza-se da 

pesquisa documental a partir da análise de dados secundários e da pesquisa de campo 

através da realização de entrevistas como instrumentos de coleta de dados, para alcançar 

os resultados. A partir da análise e discussão dos resultados, observa-se que a região 

semiárida do estado está sujeita às mais diversas ameaças climáticas, as quais expõem o 

abastecimento humano e os diversos outros setores que já apresentam nuances de 

sensibilidade (ambiental, social ou econômica). Em síntese, conclui-se que, ainda que a 

gestão de recursos hídricos do estado tenha evoluído bastante, especialmente quanto, por 

exemplo, ao desenvolvimento de infraestrutura para o sistema de abastecimento de água, 

esta problemática no estado ainda necessita da construção e efetivação de políticas 

públicas mais eficientes, que atenda à complexidade e aos desafios para garantir a 

segurança hídrica da população, pois, nos períodos de seca, o abastecimento hídrico da 

maior parte das cidades entra em colapso.    

 

Palavras-chave: mudanças climáticas; recursos hídricos; vulnerabilidades e riscos; 

região semiárida brasileira. 
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Resumo: As florestas ripárias são caracterizadas como áreas de saturação hídrica de uma 

determinada bacia hidrográfica. Elas estão situadas ao logo das margens e nas cabeceiras 

dos corpos hídricos, contudo, podem ocorrer em áreas elevadas das encostas, dependendo 

do tipo de topografia que o relevo apresenta, além das condições de transmissividade do 

solo. Considerando a importância da vegetação ripárias na dinâmica ambiental de bacias 

hidrográficas, principalmente em áreas urbanas, no que tange os aspectos ecológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos, o presente estudo objetivou mapear as florestas riparias 

na Bacia Hidrográfica do Igarapé do Bindá, Manaus – AM.  O estudo foi realizado na 

Bacia Hidrográfica do Igarapé do Bindá, foram realizados levantamentos e registros 

fotográficos das áreas que apresentam florestas ripárias ao longo de canal principal da 

bacia. A presença dessa vegetação na Bacia Hidrográfica do Igarapé do Bindá se mostra 

de suma importância para a conservação das águas, pois integrem diretamente com ciclo 

hidrológico. Na cabeceira do Igarapé do Bindá e nas proximidades de sua foz, a vegetação 

ripária é bastante intensa com especiais de grande, médio e pequeno porte, além da 

vegetação rasteira, o que se mostra vantajoso para a conservação do corpo hídrico.  

 

Palavras-chaves: Florestas Ripárias, Bacia Hidrográfica, Corpos Hídricos. 
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Resumo: O presente artigo faz uma breve análise de áreas degradadas em um trecho das 

margens do Paraná do Ramos, município de Parintins, Amazonas (Brasil), resultado de 

vários processos de uso e ocupação do solo, associadas às práticas agrícolas desde o final 

do século XIX, como o cultivo do cacau (Theobroma cacao), passando pelo ciclo da juta 

(Corchurus capsularis), Pau rosa (Aniba rosaeodora) e agropecuária. As práticas 

agrícolas em questão possuíam a forma neolítica de plantio, como a “derruba” e a 

“queima”, como forma de limpeza e adubação do solo, sem preocupação com áreas de 

preservação de matas ciliares e corpos hídricos. O objetivo desta pesquisa foi analisar o 

processo de degradação na área citada, considerando tanto os aspectos ambientais da terra 

firme como da várzea. Como processos metodológicos, foram realizados uma visita 

técnica na localidade com registros fotográficos, pesquisa bibliográfica, usos de imagens 

do satélite indiano ResourceSat-2, sensor LIS3, para a confecção do mapa da localidade 

por meio do software ArcGIS. A pesquisa identificou in loco áreas degradadas em 

ambientes de terra firme e várzeas, com processos de erosão marginal e sem a vegetação 

de mata ciliar, a prática da pecuária bovina nas margens correspondente às áreas de 

proteção permanente (APP). No Código Florestal brasileiro, as APPs deveriam ser 

preservadas, o que não ocorre no trecho analisado. Além disso, coube indicar projetos 

desenvolvidos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) como o 

Projeto Produtor de Água (PPA) e o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). 

 

Palavras-chave: Degradação; Paraná do Ramos; Agropecuária.
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Resumo 

A crise hídrica tem sido um problema recorrente nos últimos anos no Brasil. Por ser um 

fenômeno multicausal, oriundo da alteração dos regimes de chuva, desmatamento, 

compactação e impermeabilização do solo, dentre outros, seu enfrentamento exige a 

mobilização de amplos setores da sociedade, bem como mudanças nos modos de 

produção, de consumo e de como se ensina e se aprende. Nesse contexto, neste trabalho 

objetiva-se compartilhar experiências sobre como a Universidade pode colaborar com 

estudos para a promoção de ações em parceria com outros setores da sociedade, 

especialmente com comitês de bacias hidrográficas, em bacias hidrográficas de 

mananciais de abastecimento urbano, com base em ações em andamento na Unidade de 

Gestão dos Recursos Hídricos Paranapanema. A metodologia envolve a realização de 

estudos integrados em disciplinas e pesquisas cientificas, análise de planos de recursos 

hídricos, definição de temas e áreas para os estudos em parceria com comitês de bacias 

hidrográficas, e preparação de propostas para subsidiar a execução de ações previstas nos 

planos, tais como projetos de restauração ecológica de áreas de preservação permanente. 

Os principais resultados apontam que a realização de ações de extensão universitária, 

articuladas ao ensino e à pesquisa, em consonância com as necessidades da sociedade, 

possibilita à Universidade cumprir uma função integradora nestes processos e, ao mesmo 

tempo, propicia a execução de ações do sistema de gestão das águas, bem como a 

produção acadêmica de monografias, dissertações e teses. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; UGRH Paranapanema; Extensão Universitária.
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Resumo: Nas duas últimas décadas, com a emergência no Brasil do regime de 

acumulação via pilhagem ambiental, intensifica-se uma corrida por bens da natureza, com 

destaque para a terra e a água. Com isso, no semiárido nordestino, os espaços de reserva 

com disponibilidade hídrica viraram alvo do agronegócio, disparando disputas territoriais 

entre as frações de classe vinculadas à questão agrária. Nesse contexto, este artigo tem 

como objetivo analisar a territorialização do agronegócio nos sistemas de aquíferos 

localizados no Baixo Jaguaribe, no Estado do Ceará, bem como desvelar se os tipos de 

usos em curso são geradores de injustiça hídrica. A pesquisa adotou um percurso 

metodológico organizado nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico, elaboração e 

análise de dados primários e secundários e trabalho de campo. Como síntese, podemos 

indicar que está em curso uma corrida do agronegócio em busca das fontes subterrâneas 

do Baixo Jaguaribe, onde os corpos hídricos Jandaíra-Açu, Aluvião e Barreiras, em 

destaque, viraram um recurso a serviço da reprodução do capital, conformando uma 

geografia desigual dos rejeitos e proveitos em que as frações do agronegócio passaram a 

dominar as fontes hídricas subterrâneas impondo, em consequência, a negação do direito 

à água para as comunidades rurais.  
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Resumo: Este trabalho inclui uma conceituação e caracterização dos conflitos 

socioambientais a partir de estudos na área, para posteriormente exemplificar esse tipo de 

conflitos no caso da gestão de bacias hidrográficas. Também é apresentado um método 

de análise de conflitos socioambientais para abordar o caso da Bacia do Ebro, na Espanha. 

Por meio do exemplo proposto, mostra-se a utilidade do método para lidar com a 

complexidade desses conflitos de forma objetiva e em uma perspectiva aberta. 

 

Palavras-chave: conflito socioambiental; bacias hidrográficas, recursos hídricos, 

sistemas fluviais. 
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Resumo: Esse artigo apresenta alguns resultados alcançados a partir de pesquisas 

realizadas ao longo de 2019 e 2020, as mesmas são oriundas de relatos de experiências 

de povos que viveram o processo de construção da PCH Santo Antônio do Caiapó, 

localizada na bacia do rio Caiapó, região oeste do estado de Goiás. O objetivo central do 

estudo é lançar “luz” as transformações sociais ocasionadas aos povos que viviam nas 

imediações do rio Caiapó antes da construção da PCH Santo Antônio. A problemática em 

si, não está em questionar o discurso econômico e desenvolvimentista que energia elétrica 

assumiu na sociedade moderna, fato que é incontestável, mas, como já relatado 

anteriormente, é lançar “luz” sobre as transformações ocasionados aos povos, dando 

“voz” a esses que foram invisibilizados pelo marketing de desenvolvimento que está 

enraizado as PCHs. A metodologia adotada na elaboração esse artigo se pauta 

inicialmente numa revisão bibliográfica, com leituras de artigos, reportagens e 

dissertações, em relatos de experiências de vida de povos que passaram pelo conflito da 

construção da PCH Santo Antônio do caiapó, e também em resultados adquiridos em 

pesquisas anteriores já desenvolvidas na área. O resultado esperado a partir dessa pesquisa 

está centrado, antes de mais nada, em retratar a desgastante realidade dos povos atingidos 

pela construção da PCH Santo Antônio, e como é nítido o conflito de interesses existentes 

entre as partes envolvidas nessas construções. Espera-se ainda que esse material se torne 

referência para nortear futuras pesquisas sobre a temática. 
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A Governança nas Bacias Hidrográficas Internacionais para evitar 

Conflitos: o Caso do Rio Quaraí/Cuareím. 
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Federal de Uberlândia (UFU)- alinebervig@gmail.com) 
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agyahn@gmail.com) 

 

Resumo 

A demanda pela utilização de recursos hídricos é cada vez mais intensa para atender as 

necessidades básicas e vitais da humanidade, bem como para a sua utilização econômica. 

Em situações nas quais os recursos hídricos se encontram em uma bacia compartilhada 

por dois ou mais países, eles se tornam internacionais. Em caso de conflitos nessas bacias, 

há a necessidade de investigá-los buscando a sua mitigação, e até mesmo soluções 

definitivas para eles. Para buscar esse entendimento nas bacias hidrográficas 

internacionais, é preciso utilizar o conceito de governança. Essa mesma governança pode 

ser aplicada em várias outras situações. A necessidade de que este conceito esteja 

articulado à gestão dos recursos hídricos e de uma bacia hidrográfica internacionais é 

tocante, uma vez que a solução dos conflitos possa surgir através do intenso diálogo entre 

diversos atores interessados. O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a 

importância do diálogo entre os atores envolvidos no contexto da governança hídrica 

multinível, na busca de conhecer e solucionar problemas ambientais que acometem a 

bacia hidrográfica internacional do Rio Quaraí/Cuareím. As metodologias aplicadas são 

a qualitativa e o estudo de caso. Os resultados obtidos mostram que a necessidade de um 

fortalecimento do diálogo entre os atores envolvidos na bacia hidrográfica internacional 

do Rio Quaraí/Cuareím é uma realidade, visando um maior sucesso na cooperação para 

sua gestão.  
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marcelinobrasil@msn.com) 

 

Resumo: O Rio Una, no estado do Maranhão, apresenta características ambientais e 

socioculturais que se tornaram grandes atrativos à visitação. Contudo, este rio vem 

sofrendo permanentes e crescentes intervenções antrópicas, em suas margens e em toda 

sua estrutura, assim como as comunidades localizadas na região, estando associadas aos 

reflexos da atividade turística e sua exploração. Mediante pesquisa de campo com a 

aplicação de questionários, contatou-se que a comunidade tem sido impactada pela 

qualidade da agua devido as atividades de turismo desenvolvidas sem controle, o que tem 

resultado na descaracterização das áreas naturais sob influência das atividades 

turísticas, gerando impactos como poluição hídrica, desrespeito a fauna e flora, e 

principalmente alterações nos valores culturais das comunidades as margens do rio. 

Observou-se um elo muito afetivo e de grande importância da existência da sub bacia 

com os moradores das comunidades pesquisadas. Portanto, as contribuições abordadas 

demonstram que a análise das percepções e atitudes dos residentes tem sido efetuada pela 

preocupação relacionada aos aspectos negativos que o turismo pode desencadear nas 

localidades receptoras e pelos aspectos positivos que podem ser potencializados, através 

da opinião da comunidade local. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho foi investigar os conflitos socioambientais relativos à água na 

sub-bacia do rio Utinga, bem como os agentes sociais envolvidos e como são 

estabelecidas essas disputas. A sub-bacia do rio Utinga faz parte da bacia hidrográfica do 

Paraguaçu, uma das maiores bacias do estado da Bahia, localizada no alto Paraguaçu, 

região que se destaca pela crescente ocupação de áreas com cultivos agrícolas. O rio 

Utinga é um dos principais afluentes dessa bacia e ao longo dos anos vem sofrendo com 

a intensa retirada de suas águas chegando, em certos períodos do ano, a interrupção do 

fluxo natural, propiciando o surgimento de conflitos. Trata-se de uma pesquisa de caráter 

qualitativo, desenvolvida a partir de buscas em sites de notícias e na participação em 

plenárias do comitê de bacia. Os conflitos identificados apontam que estes decorrem da 

expansão de áreas cultivadas cuja demanda hídrica é muito alta e colocam em situação de 

vulnerabilidade grupos sociais que dependem diretamente dessas águas. 

Palavras-chave: conflitos; justiça ambiental; bacia do Paraguaçu; 

 

  

mailto:–alanekno@gmail.com
mailto:–alanekno@gmail.com
mailto:ferraroluiz@yahoo.com.br
mailto:–taise@uefs.br


198 
Anais do VIII Workshop Internacional Sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias 

Hidrográficas - Dinâmicas, Escalas e Processos: Novos e Velhos Desafios para o Século XXI 
 

 

 

Gestão dos Recursos Hídrico no Brasil e Uruguai 
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Resumo: Na América do Sul os conflitos pelo controle da água são históricos e datam 

desde o período colonial. Dessa forma, com o objetivo de realizar uma análise 

comparativa da gestão dos recursos hídricos entre Brasil e Uruguai, realizou-se revisão 

bibliográfica dos regulamentos e artigos científicos de interesse, analisando-se as 

regulamentações de recursos hídricos, os arranjos institucionais e estrutura 

organizacional. Observou-se que os países contam com modelos de gestão hídrica e 

arranjos institucionais relativamente semelhantes, contudo a legislação brasileira não 

apresenta instrumentos e mecanismos previstos para a gestão de bacias compartilhadas 

com territórios vizinhos, diferentemente do Uruguai. 
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Resumo: O Estado do Amazonas regulamentou em 2009, o Comitê de Hidrográfica do 

rio Tarumã-Açu, sendo o primeiro comitê instituído na Amazônia Legal, evidenciando a 

dificuldade regional de aplicação desse modelo de gestão das águas, modelo esse bem 

sucedido entre outras regiões do país, a exemplo da região Sudeste, Sul e Nordeste.  

Assim, objetivo central deste artigo é apresentar os desafios do Comitê de Bacia rio do 

Tarumã-Açu na visão do poder público, usuários e representantes da sociedade civil. Para 

obter informações acerca da realidade do Comitê, o instrumento de coleta de dados 

primários utilizado foi o trabalho de campo que possibilitou a realização de 32 entrevistas 

estruturadas, com 32 atores sociais que moram, trabalham ou fazem lazer na bacia do 

hidrográfica do rio Tarumã-Açu. Também foi realizada pesquisa documental em 

materiais bibliográficos depositados nos arquivos do Comitê de Bacia Hidrográfica e nos 

acervos de órgãos da esfera federal e estado do Amazonas ligados a gestão dos recursos 

hídricos. As análises das informações permitiram uma reflexão sobre o processo de gestão 

do Comitê, sua importância de fortalecimento institucional e a necessidade de sua atuação 

diante dos desafios particulares desta bacia. 
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