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Apresentação Institucional

A

Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das
Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceira com a Secretaria de Educação
a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil –
UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a
primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo
implementados cursos de licenciatura e pós-graduação lato e stricto sensu; a segunda volta-se
para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações
em Administração Pública e Administração Pública Municipal.
Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de
meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são
elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráﬁco para atender às necessidades
de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por proﬁssionais qualiﬁcados e
que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material
impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas,
livros, textos, ﬁlmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que
possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.
Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram
o desaﬁo de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como
modalidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais
seleto o acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN
está presente em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando
cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando
o Ensino Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o
conhecimento uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.
Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual
e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e
com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE
O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade
estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
SEDIS/UFRN

5

geo_fis_III_pretxt_Iva.indd 5

11/04/12 11:23

geo_fis_III_pretxt_Iva.indd 6

11/04/12 11:23

Distribuição e
dinamismo da água
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Apresentação
Esta é a primeira aula da Disciplina Geograﬁa Física III, a qual se constitui em duas
unidades: a primeira aborda o estudo das águas, incluindo a distribuição, monitoramente e
utilização pelo homem; a segunda unidade aborda o conjunto de processos ou de agentes que,
sob determinadas condições climáticas, caracterizam as paisagens brasileiras.
Nesta primeira aula, você verá que a água como substância está presente em toda parte,
podendo ser encontrada nos estados sólido, líquido e sob a forma de vapor, constituindo-se um
bem natural renovável. No entanto, pode se mostrar indisponível em função da ação humana.

Objetivos
1

Entender o dinamismo da água ao interagir com a
superfície do planeta.

2

Reconhecer as grandezas associadas à disponibilidade
hídrica.

3

Aplicar conhecimentos advindos de aspectos hidrológicos.

Aula 1
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Distribuição e dinamismo da água
Comecemos a nossa abordagem do tema água pela constatação de que a água é a
substância mais abundante na superfície do planeta, e que devemos nos lembrar de que se
trata de um recurso natural renovável: rios, lagos e lençóis subterrâneos são capazes de repor
seus suprimentos, naturalmente, desde que a humanidade não os esvazie rápido demais.

Figura 1 – A água e sua importância para terra
Fonte: <http://www.assimesp.com/images_template1/parceiros/agua. jpg>.
Acesso em: 6 nov. 2009.

Nossa margem de exploração, porém, é estreita: 97,5% da água da terra é salina, sendo
que, dos 5% da água restante, 1,75% se encontram em estado solido, formando as geleiras e
calotas polares. A umidade do solo, o vapor e os lençóis freáticos profundos retêm mais uma
pequena fração, sobrando, portanto, menos de 1% que a humanidade pode aproveitar. Veja
as estatísticas nas Figuras 2 e 3 a seguir:

10
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Figura 2 – Disponibilidade de água no mundo
Fonte: <http://alea-estp.ine.pt/html/statmes/html/agua_graﬁco_01_00003.html>.
Acesso em: 6 nov. 2009.

Figura 3 – Utilização da água
Fonte: <http://alea-estp.ine.pt/html/statmes/html/agua_
graﬁco_02_00003.html>. Acesso em: 6 nov. 2009.
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Os ﬂuxos e os reservatórios
Podemos ver água ﬂuindo nos rios superﬁciais e também nos lagos e oceanos. Mas é
mais difícil observar as imensas quantidades de água armazenadas na atmosfera e no subsolo;
da mesma forma, não é fácil observar os mecanismos pelos quais ela ﬂui para os locais de
armazenamento e depois sai deles.

Observando esta dinâmica, constatamos que quando a água evapora, ela desaparece
na atmosfera como vapor; por outro lado, quando a água da chuva se inﬁltra no subsolo,
torna-se subterrânea. Logo, cada lugar onde a água é armazenada constitui um reservatório
(veja Figura 5 a seguir).
Os principais reservatórios naturais do planeta são os oceanos, as geleiras, os aquíferos,
os lagos, os rios, a atmosfera e a biosfera. Aqui, você pode constatar o fato de que, embora
a quantidade da água nos rios e lagos seja relativamente pequena, esses reservatórios são
importantes para a humanidade porque contêm água doce.

12
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a

b

c

Figura 4 – Reservatórios naturais de água: (a) rio, (b) mar e (c) geleira
Fonte: (a) <http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK20378_rio-do-grandcanyon800.jpg>;
(b) <http://charquinho.weblog.com.pt/arquivo/mar%20e%20terra.jpg>; (c) <http://www.fjn.com.br/pt/
gerenciador//fckeditor/uploads/Image/geleiras.jpg>. Acesso em: 6 nov. 2009.

O ganho de água nos reservatórios se dá pelo inﬂuxo (por exemplo, o pluvial e o ﬂuvial),
e a perda de água pelos deﬂuxos (como a evaporação e o deﬂuxo ﬂuvial). Observe que se o
inﬂuxo for igual ao deﬂuxo o tamanho do reservatório permanece constante, mesmo quando
o dinamismo provoca continuamente a entrada e a saída da água.
Logo, você pode inferir quanto a esses ﬂuxos que nos reservatórios há uma permanência
de uma dada quantidade de água durante um certo tempo médio, chamado de tempo de
residência, ou seja, o tempo que um certo volume de água permanece em um reservatório a
despeito dos ﬂuxos.
Conceitualmente podemos considerar a Hidrologia como a ciência que aborda a água do
planeta, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e suas
relações com o meio ambiente, incluindo suas relações com a vida.

Aula 1
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A Hidrologia é uma ciência de extrema importância para o entendimento da formação
de rios, lagos e oceanos existentes na superfície terrestre. Os proﬁssionais de
Hidrologia também atuam na prospecção de poços de água e aquíferos.
Num tempo em que os recursos hídricos, principalmente de água doce, estão
ﬁcando cada vez mais raros, a Hidrologia torna-se uma ciência de grande
importância para o ser humano.
Fonte: Adaptado de <http://www.suapesquisa.com/o_que_e/hidrologia.htm>. Acesso em: 6 nov. 2009.

Atividade 1
1
2
3

Identiﬁque no seu município ou região os tipos de reservatórios
existentes e, em seguida, descreva suas características quanto aos
usos atribuídos pelo homem.

O que é tempo de residência?

Pesquise como está a situação da água no mundo. Que políticas no
Brasil estão sendo feitas para preservação e uso sustentável da água?

Dica: alguns dados podem ser acessados no site da Agência Nacional
de Águas, o <http://www.ana.gov.br/>.

14
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O ciclo hidrológico
A água da superfície do planeta e abaixo dela circula entre os diversos reservatórios,
numa dinâmica caracterizada por um movimento cíclico. Por exemplo: a água vai do oceano
para atmosfera pela evaporação, de volta para a superfície por meio da chuva e, então, para
os rios e aquíferos por meio do escoamento superﬁcial, retornando aos mares e oceanos.

Figura 5 – Ciclo da água
Fonte: <http://ga.water.usgs.gov/edu/graphics/watercycleportuguesehigh.jpg>. Acesso em: 6 nov. 2009.

Se você observar de forma mais detalhada essa dinâmica, vai chegar à constatação de
que o ciclo hidrológico é bastante complexo, já que envolve diversos processos que incluem:


A evaporação do mar, lagos e superfícies do planeta;



A transpiração da vegetação em crescimento;



A transferência de ar úmido na atmosfera, verticalmente por convecção ou lateralmente
pelos ventos;



A condensação do vapor de água atmosférico, originando precipitações sobre os mares
e as superfícies emersas;



O escoamento superﬁcial direto;



A inﬁltração da água que, depois, nas quebras de relevo, reemerge por meio das nascentes,
aumentando as correntes dos rios.
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Para uma melhor compreensão desse dinamismo, você pode visualizá-lo como tendo
início com a evaporação da água dos oceanos. O vapor resultante é transportado pelo
movimento das massas de ar e, sob determinadas condições, esse vapor é condensado,
formando as nuvens que, por sua vez, podem resultar em precipitação.
A precipitação de forma sólida ou líquida que ocorre sobre as superfícies é dispersa
de várias formas. A maior parte ﬁca temporariamente retida no solo próximo de onde caiu e
ﬁnalmente retorna à atmosfera por evaporação e transpiração das plantas. Uma parte da água
restante escoa sobre a superfície ou através do solo para os rios, enquanto que a outra parte,
penetrando profundamente a superfície, vai suprir o lençol de água subterrânea.

Atividade 2
1

Desenvolva uma sequência do dinamismo da água e elabore sua
respectiva representação através de um desenho, uma ﬁgura ou um
ﬂuxograma.

2

Aponte os processos envolvidos nos ciclos hidrológicos.

3
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Considerando o elemento motor que ocasiona o movimento da água no planeta, ou seja,
a energia advinda do Sol, bem como, a ação da gravidade, tanto o escoamento superﬁcial
como o subterrâneo são realizados em direção a cotas ou altitudes mais baixas. Enfatizamos
ainda que o regime hidrológico de uma região é determinado por suas características físicas,
geológicas, morfológicas e, evidentemente, por seu clima.
Neste ponto, você deve observar que os fatores climáticos mais importantes são a
precipitação, principal “input” ou entrada de água de uma região, sua distribuição e modo de
ocorrência. A evaporação é a responsável direta pela redução e escoamento superﬁcial, bem como
por retirar das superfícies líquidas uma grande quantidade de água, incorporando-a à atmosfera.
Outros fatores climáticos importantes são a temperatura, a umidade e o vento,
principalmente, pela inﬂuência que exercem sobre os outros fatores já citados.
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A bacia hidrográﬁca
O ciclo hidrológico tem uma aplicação prática no estudo de recursos hídricos. Tal aplicação
objetiva avaliar e monitorar a quantidade de água disponível em uma determinada região. Essa
região pode ser delimitada por fronteiras políticas, topográﬁcas ou arbitrariamente especiﬁcadas.
Tal estudo, geralmente, será feito a partir de uma unidade geográﬁca denominada bacia
hidrográﬁca ou bacia de drenagem (Figura 6), a qual pode ser deﬁnida como uma área de
captação de água de precipitação, drenada por um curso de água ou um sistema conectado de
cursos de água e demarcada por divisores topográﬁcos, onde toda a água captada converge
para um único ponto de saída. Este ponto é denominado exutório.
A bacia hidrográﬁca pode ser mensurada cartograﬁcamente a partir de seus divisores de
água, ou seja, das cotas mais elevadas, caracterizando uma delimitação espacial que propicia
a formatação de modelos os quais favorecem a aplicação do balanço da quantidade de água
na área abordada. A seguir, disponibilizamos um pequeno resumo da constituição hidrográﬁca
brasileira com suas localizações e características.

Figura 6 – Bacias hidrográﬁcas brasileiras

Fonte: <http://www.sapo.salvador.ba.gov.br/arq/recursos_arquivos/slide0148_image111.gif>. Acesso em: 6 nov. 2009.
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Principais Bacias Hidrográﬁcas do Brasil
Bacia Amazônica


Localizada na região norte do Brasil, é a maior bacia hidrográﬁca do mundo,
possuindo 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão (4 milhões
em território brasileiro).



O rio principal desta bacia é o Amazonas, que nasce no Peru e depois
percorre o território brasileiro.



Possui cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis.



Fazem parte desta bacia diversos aﬂuentes do rio Amazonas, como por
exemplo o rio Negro, Solimões, Branco, Juruá, Xingu, Japurá, entre outros.

Bacia do rio Paraná


Possui uma extensão de, aproximadamente, 900 mil quilômetros quadrados.



Localiza-se em grande parte na região sudeste e sul do Brasil (região de
maior desenvolvimento econômico do país).



Seu principal rio é o Paraná, que recebe as águas de diversos aﬂuentes,
como por exemplo o rio Tietê, Paranapanema e Grande.



Possui grande potencial gerador de energia elétrica. Nesta bacia encontram-se
as usinas hidrelétricas de Itaipu (maior do Brasil) e Porto Primavera.



A hidrovia Tietê-Paraná é uma importante rota de navegação nesta bacia.

Bacia do rio Paraguai


O principal rio desta Bacia é o Paraguai.



Grande parte desta bacia estende-se pela planície do Pantanal Mato-Grossense.



Os rios desta bacia são muito usados para a navegação.



O rio Paraguai drena a água de uma região de aproximadamente 1 milhão
de quilômetros quadrados.

Bacia do rio Parnaíba


Localiza-se na região nordeste, entre os estados do Ceará, Maranhão e Piauí.



Possui, aproximadamente, 340 mil quilômetros quadrados de extensão.



O principal rio é o Parnaíba, que recebe as águas de diversos aﬂuentes, sendo
os principais os rios Gurgueia, Balsas, Uruçuí-Preto, Poti, Canindé e Longa.
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A principal atividade econômica desenvolvida no rio Parnaíba é a piscicultura
(criação de peixes).

Bacia do Araguaia-Tocantins


Localiza-se nas regiões central e norte do Brasil, entre os estados de
Tocantins, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul.



Os dois rios principais que fazem parte desta bacia são o Araguaia e
o Tocantins.



O rio Tocantins possui bom potencial hidrelétrico; nele está instalada a usina
de Tucuruí.

Bacia do rio São Francisco


Localiza-se em grande parte no território nordestino, entre os estados da
Bahia, Sergipe e Alagoas. Porém, o trecho inicial da bacia está localizado
no norte de Minas Gerais.



Possui uma área de, aproximadamente, 650 mil quilômetros quadrados
de extensão.



O rio São Francisco é muito importante para a irrigação de terras em seu
percurso e também para a navegação.



Os principais aﬂuentes do São Francisco são os rios Pardo, Ariranha, Grande
e das Velhas.

Bacia do rio Uruguai


Situada na região sul do Brasil, esta bacia estende-se também pelo território
do Uruguai.



Possui cerca de 180 mil quilômetros quadrados de extensão.



Esta bacia apresenta importante potencial hidrelétrico, além de ser usado
para a irrigação nas atividades agrícolas.

Bacia do rio Paraíba do Sul


Localiza-se na região sudeste, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro
(maior parte).



Sua extensão é de, aproximadamente, 300 mil quilômetros quadrados.



O principal rio desta bacia é o Paraíba do Sul.
Fonte: <http://www.suapesquisa.com/geograﬁa/bacias_hidrograﬁcas.htm>. Acesso em: 6 nov. 2009.
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Atividade 3
Identiﬁque a qual bacia hidrográﬁca pertence o lugar que você habita e faça uma
descrição resumida desta bacia.

O balanço hídrico
A bacia hidrográﬁca se constitui em um sistema físico onde podemos mensurar o ciclo da
água. Esta análise quantitativa é feita pela seguinte equação geral do balanço hídrico, expressão
básica da Hidrologia:
P – E Q (±ΔS) = 0,
onde P corresponde ao volume de água precipitada sobre a área da bacia, E ao volume que
voltou à atmosfera por evaporação e transpiração e Q ao volume total de água escoado pela
bacia hidrográﬁca durante um intervalo de tempo ΔS.
O escoamento total Q representa a “produção” da água pela bacia medida pela vazão do
exutório durante o período de monitoramento. Já ΔS refere-se a variações positivas e negativas
devido ao armazenamento no interior da bacia.
Uma melhor explicação desse armazenamento no interior da bacia se dá pelo fato de
ocorrer variações da forma de retenção da água correspondente aos variados tipos de rochas
do subsolo, cujo ﬂuxo é muito mais lento do que o escoamento superﬁcial direto.
Considerando um monitoramento mais longo, como nos ciclos anuais, as diferenças
positivas e negativas de armazenamento de água numa bacia tendem a se anular, já que
os valores positivos ocorrem quando o escoamento total da bacia é alimentado pela água
subterrânea, no período de estiagem. Os valores negativos reﬂetem o período de recarga, ou
seja, a época de chuvas, quando parte da precipitação sofre inﬁltração, realimentando a água
subterrânea em vez de escoar diretamente da bacia.
Aqui, você deve ﬁcar atento à complexidade inerente aos cálculos envolvidos em um
balanço hídrico, pois além de se levar em consideração o tamanho e a forma da bacia, há
inúmeros aspectos advindos das rochas, solos e relevos que condicionam a intensidade do
dinamismo da água quando consideramos os fenômenos da precipitação, da inﬁltração, do
escoamento superﬁcial e da evaporação.
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Atividade 4
Descreva um aspecto ﬁsiográﬁco do seu município que tenha ligação direta com
o balanço hídrico correspondente à sua região.

Leituras complementares
Lembramos que o tema água ou corpos hídricos tem uma abordagem muito vasta, já que
engloba várias áreas do conhecimento cientíﬁco. Por exemplo, o dinamismo hídrico justiﬁca
invariavelmente um capítulo especíﬁco nos livros de Geologia e Geomorfologia. A Hidrologia
ainda pode ser abordada de forma bastante técnica, como é o caso dos livros de Hidrologia
Aplicada voltados a diversos ﬁns.
Quanto às possibilidades de consulta na internet, como você já deve ter constatado,
por se tratar de um assunto abrangente, qualquer sítio de busca e/ou pesquisa nos remete a
inúmeros endereços com as mais variadas temáticas. Dentre eles, indicamos o da Agência
Nacional de Águas <www.ana.gov.br>, bem como o da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo <www.cetesb.sp.gov.br>. Esta informação se estende às cinco aulas seguintes.

Resumo
Nesta aula você viu que o ciclo da água depende das fontes naturais de energia, já
que sofre inﬂuência direta do balanço energético atmosférico. Portanto, diferentes
climas produzem variações locais no equilíbrio entre evaporação, precipitação,
escoamento superficial e infiltração. Viu também que as reservas de água
superﬁciais são distribuídas de forma desigual no planeta e, como as águas doces
constituem uma porção ínﬁma do total da água da Terra, o suprimento deste bem
natural renovável se torna fundamental à atividade humana. Rios e lagos constituem
importantes reservas naturais de água, aos quais se devem adicionar as represas
construídas pelo homem com diversas ﬁnalidades. O controle e a mensuração de
tais reservas tornam imprescindíveis os dados obtidos a partir do balanço hídrico.
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Autoavaliação
1

Em um pequeno texto, descreva os aspectos pluviométricos de sua região e, em
seguida, aponte as respectivas implicações relacionadas às atividades ocupacionais.

2

De que maneira o dinamismo da água interage com a superfície do planeta?

3

Quais as grandezas associadas à disponibilidade hídrica?

4

Qual a importância do estudo da Hidrologia na sua formação? De que maneira, como
futuro professor, você poderá atuar a partir deste conhecimento?

Referências
GARCEZ, Lucas Nogueira; ALVAREZ, Guilermo Acosta. Hidrologia. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1988.
PINTO, Nelson L. de Souza et al. Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
TUCCI, José E. M. Carlos. Hidrologia: ciência e aplicação. 2. ed. Porto Alegre: UFRS; ABRH, 1997.
VILLELA, Swami Marcondes; MATTOS, Arthur. Hidrologia aplicada. São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 1975.

Anotações

Aula 1

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa23

Geograﬁa Física III

23

20/12/11 10:12

Anotações

24

Aula 1

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa24

Geograﬁa Física III

20/12/11 10:12

Água, sociedade e natureza

Aula

2

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa25

20/12/11 10:12

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa26

20/12/11 10:12

Apresentação

N

esta aula você vai estudar que a água, em seu curso para o mar, através da superfície e
subsuperfície da Terra, constitui-se no agente dominante da alteração da paisagem do
ponto de vista natural. A proporção de águas superﬁciais em relação às subterrâneas,
que alimentam os reservatórios, depende de fatores climáticos, geológicos, morfológicos e
pedológicos, entre outros.
No entanto, o homem, durante esse percurso, em seu dinamismo socioeconômico, atribui
múltiplos usos a essas águas e, em função de tal utilização, desenvolve técnicas e métodos
de abordagens referentes aos recursos hídricos. É este interessante mundo novo que você
vai ver nesta segunda aula.

Objetivos
1

Diferenciar os desaﬁos inerentes à quantidade e qualidade
da água.

2

Reconhecer os usos múltiplos das águas.

3

Entender a crescente complexidade associada à utilização
dos corpos hídricos.
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Água, sociedade e natureza
As civilizações do passado e do presente sempre dependeram de água para a sua
sobrevivência e desenvolvimento cultural e econômico. A água doce é essencial à sustentação
da vida e se constitui como um suporte às atividades do desenvolvimento humano. Entretanto,
amplia-se a percepção de que a água é um recurso ﬁnito, que há limites em seu uso; os custos
do tratamento estão cada vez mais elevados; além disso, os trabalhos voltados à recuperação
de lagos, represas e rios são crescentemente elevados.

O conhecimento
se volta para a água
Áreas outrora férteis transformadas em desertos, corpos de água poluídos, entre outros
inúmeros desastres ocorridos no mundo estão motivando uma mudança de atitude a partir
da constatação de que o atual modelo de gestão é insustentável. Esse contexto justiﬁca novos
caminhos, os quais apontam para uma abordagem holística em termos de pesquisa e formação.
Os conhecimentos e as tecnologias associados aos recursos hídricos englobam
basicamente três classes:

1)

aquela relacionada à quantidade de água;

2)

aquela voltada à qualidade da água e

3)

aquela inerente aos modelos institucionais.
Tal conjunto representa os atuais desaﬁos da sociedade quanto aos aspectos hídricos.

Desaﬁos relacionados à quantidade de água
Os desaﬁos relacionados à quantidade da água estão associados a fatos como a alocação
das disponibilidades entre usos competitivos, ou seja, como proceder em relação à distribuição
de água entre atividades que competem no sentido de terem prioridade de uso entre si, como
por exemplo, o suprimento de água para a irrigação, a indústria, o município, a geração de
energia, a recreação, a navegação, entre outros usos (Figuras 1 e 2). Este quadro é conﬂitante
e provoca tensionamento entre classes sociais.
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Figura 1 – Usos múltiplos da água
Fonte: <http://www.cesan.com.br/e107_
images/11-3.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Consumos de Água
23%
23

7%

70%

Humano - 469 milhões m3/ano
Industrial - 160 milhões m3/ano
Irrigação - 1.400 milhões m3/ano

Figura 2 – Gráﬁco do consumo de água
Fonte: <http://www.iepa.ap.gov.br/pnopg/Oﬁcinas/Qualidade%
20de%20Agua/ﬁgura/agua3.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Outro aspecto associado à quantidade de água é a necessidade de se manter uma vazão
ecológica mínima, já que a manutenção das populações de peixes e animais silvestres – dos
ecossistemas, de maneira geral – prescinde de um volume de água compatível com o equilíbrio
ecológico das espécies ali encontradas. Logo, a determinação de qual seria a vazão mínima
recomendável não é matéria fácil, visto que envolve o conhecimento de diversas áreas como
Biologia, Ecologia, Geograﬁa, entre outras.
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A propósito, se considerarmos o semiárido brasileiro, tal problemática é bem peculiar,
já que as bacias hidrográﬁcas caracterizadas por vazão intermitente apresentam, quando
possível, uma vazão mínima sustentada por reservatórios artiﬁciais. No caso, promove-se
uma grande mudança ambiental, e a questão da vazão ecológica deve ser reavaliada.
Aspectos relacionados à quantidade de água podem ser apontados ainda quanto ao
suprimento de áreas urbanas, de populações rurais, ou ainda, para a irrigação. Todas essas
demandas geram eﬂuentes e, em função destes, se não observarmos os cuidados necessários,
a tendência é poluir as águas próximas e consequentemente importar grandes volumes de
água de locais cada vez mais distantes.

Atividade 1
Identiﬁque e descreva sucintamente um aspecto de sua região que possa ser
associado aos desaﬁos relacionados com a quantidade de água.

Aspectos relacionados à qualidade da água
Sabe-se que grande parte da água doce do planeta já está ameaçada pela poluição em
consequência do mau uso dessa água e do solo. Podemos observar que diversas pesquisas já
se voltam para essa questão, pois visam diagnosticar, prognosticar e mitigar as consequências
da ação do homem quanto à qualidade da água.
Dentre os vários problemas relacionados a essa questão, destacamos a ocorrência da
precipitação ácida, pois se trata de um fato causado, principalmente, pela emissão de poluentes
advindos dos parques industriais e, em menos escala, pela descarga dos automóveis e
caminhões. Observe a Figura 3 a seguir, que representa um esquema de como o desmatamento
e a poluição afetam todo o ecossistema do planeta numa reação em cadeia.
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Figura 3 – Quadro sobre o ciclo da água considerando o desmatamento e a poluição
Fonte: <http://cema.pbworks.com/f/1176147849/GRUPO2.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Um desaﬁo para a formação do conhecimento diz respeito à avaliação das probabilidades
de ocorrência de chuvas ácidas e suas possíveis consequências aos mananciais hídricos em
um determinado espaço e suas vizinhanças.
Outro aspecto voltado à qualidade da água pode ser observado quando da poluição das
águas subterrâneas. Esse processo, frequentemente gerado por águas residuais, mostra-se
muito presente e tende a elevar o custo da água. Geralmente, pode ser mitigado com o avanço
da coleta e tratamento de esgoto sanitário.
Aqui, os estudos a serem promovidos vão em direção a aspectos institucionais que
viabilizem a formulação de modelos teóricos de gerenciamento das águas subterrâneas, bem
como de monitoramento da qualidade dessa água.
A poluição de fontes não pontuais também pode ser considerada, já que grande parte
das cargas poluidoras de corpos de água geralmente advém de fontes difusas ao longo dos
ambientes rurais e urbanos.
A avaliação desse tipo de poluição da água se dá através de estudos estatísticos, voltados
para os tipos e quantidades dos poluentes; no entanto, a solução do problema não é simples,
pois a poluição difusa advinda da ação humana está fortemente relacionada a aspectos culturais
locais. Tais mudanças dependem de campanhas educacionais e, portanto, demanda tempo até
que se chegue ao nível desejável.
Ainda quanto aos aspectos da qualidade da água, podemos apontar a eutroﬁzação dos
corpos de água, entendendo-se eutroﬁzação como a fertilização das águas por nutrientes como
nitrogênio e fosfato, o que ocasiona o crescimento de plantas aquáticas até níveis que podem
interferir nos usos desejáveis da água.
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Você deve estar se lembrando que a eutroﬁzação é um fenômeno natural. É verdade.
Porém, a atividade humana pode acelerar bruscamente esse fenômeno, diminuindo a
qualidade da água. Em níveis extremos, há a quebra do equilíbrio natural das cadeias tróﬁcas
ou alimentares.
A propósito, no semiárido nordestino esse problema é observado nos pequenos corpos
de água, que têm seus volumes reduzidos na estação seca e, por motivos diversos, continuam
recebendo eﬂuentes domésticos (Figura 4).

Figura 4 – A seca diminui o volume dos pequenos corpos d’água
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_H9uhmC3xaSc/SUYUdyZwoUI/
AAAAAAAACWw/Tqpx-aUl3WY/s1600-h/seca.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Atividade 2
1
2
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Considerando a área urbana e/ou rural de seu município, identiﬁque e
descreva, resumidamente, um aspecto associado à qualidade da água.

Fale sobre aspectos que inﬂuenciam na qualidade da água.

3

Com base na Figura 3, de que maneira fatores externos podem
prejudicar a qualidade da água subterrânea?

4

Na região onde você mora existem problemas relacionados à seca e à
redução do volume dos corpos d’água? Comente a respeito.
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Desaﬁos ligados ao modelo institucional
A partir da criação da Agência Nacional de Águas – ANA, com o objetivo de viabilizar,
institucionalmente, o gerenciamento dos recursos hídricos dentro de novos paradigmas,
o Brasil passou a uma nova e importante fase de mudanças institucionais, superando um
arcabouço conceitual que se mostrou insuﬁciente para solucionar os crescentes e cada vez
mais complexos problemas relativos à água.
Portanto, constatamos que novos conhecimentos em gestão ambiental e de recursos
hídricos são indispensáveis no enfrentamento, não somente dos atuais problemas, mas
também daqueles que se delineiam para o futuro. Assim, novas abordagens metodológicas
se fazem necessárias, uma vez que se constatam novas formas de administração e de uso da
água. Dessa forma, logicamente, devem também mudar as maneiras de estudar e visualizar a
problemática associada à água.
O atual desenvolvimento econômico e social impõe crescentemente a intensiﬁcação e a
diversiﬁcação das formas de uso da água. Tais usos múltiplos produzem inúmeras pressões
sobre o ciclo hidrológico, bem como sobre as reservas de águas superﬁciais e subterrâneas.

Usos múltiplos
das águas superﬁciais
Na abordagem dos inúmeros usos das águas superﬁciais, é importante começarmos
a partir dos aspectos naturais do dinamismo hidrológico, no caso, evidenciando a conexão
direta de como a precipitação afeta o escoamento dos rios, por exemplo, quando as previsões
climáticas anunciam inundações rápidas depois de chuvas torrenciais.
Essa relação nos mostra que em áreas de baixa precipitação somente uma pequena
fração da água da chuva acaba com o escoamento superﬁcial. Em regiões secas, boa parte
da precipitação é perdida pela evaporação e inﬁltração. No caso, o escoamento superﬁcial só
acontece a partir da saturação da superfície.
Aqui vale a pena salientar uma particularidade do semiárido nordestino, que se caracteriza
em sua maior parte pela existência de rochas cristalinas, as quais diﬁcultam a inﬁltração,
potencializando, assim, a evaporação e o escoamento.
Já nas áreas úmidas, uma proporção muito maior da precipitação escoa superﬁcialmente
para os rios. Observe que um grande rio pode carregar uma enorme quantidade de água de
uma área chuvosa para uma de pouca precipitação. É o caso do rio São Francisco (Figura 5),
que nasce numa área com boa distribuição pluviométrica para carregar suas águas através
do semiárido nordestino.
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Figura 5 – Vista aérea da foz do rio São Francisco, importante distribuidor de águas para a região Nordeste
Fonte: <http://farm3.static.ﬂickr.com/2267/2439485394_95ef892ec0.jpg>.
Acesso em: 9 nov. 2009.

Quanto ao armazenamento do escoamento superﬁcial, constata-se que se dá nos
corpos de águas naturais, lagos, lagoas, entre outros. As terras úmidas, como pântanos e
banhados, também atuam como depósitos de armazenagem do escoamento superﬁcial. A ação
antrópica, da mesma forma, propicia armazenagem das águas de escoamento, sendo o caso
do represamento por grandes reservatórios artiﬁciais como barragens e açudes.

Jusante
Lado da corrente contrário
ao da nascente, para onde
correm as águas.

Entre várias utilizações possíveis dessas barragens artiﬁciais, destacamos o fato de que
tais construções suavizam os efeitos das vazões sazonais ou anuais do escoamento superﬁcial
e regularizam a vazão da água rio abaixo, ou seja, ajudam a controlar as inundações à jusante
de tais construções.
Agora, enfocando mais os aspectos antrópicos, constatamos que o consumo de água
nas atividades humanas varia muito entre as diversas regiões. No entanto, geralmente
o desenvolvimento ocupacional promovido pelo homem remove ou altera os sistemas
responsáveis pela retenção da água do ciclo hidrológico.
Aqui, destacamos o caso da expansão urbana, a qual, devido à pavimentação, concentra
e acelera o escoamento. Ao remover a vegetação, inﬂui diretamente na capacidade natural de
inﬁltração, comprometendo a recarga dos aquíferos.
Os usos múltiplos da água inﬂuem, além da irrigação e da utilização doméstica, a
navegação, a recreação e o turismo. Destacam-se, também, o uso intensivo da água na
mineração e a diversiﬁcada e múltipla série de processos na indústria. Tais usos, evidentemente,
causam distintos impactos aos aspectos hidrológicos dos espaços ocupados, com implicações
pontuais, regionais ou até mesmo globais.
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Figura 6 – Gráﬁco sobre o consumo da água
Fonte: <http://www.planetaorganico.com.br/images/aguagraf2.
gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Atividade 3
1
2

Identiﬁque e descreva os principais usos da água em sua região.

Pesquise em sites da internet quais as várias formas de utilização da
água nos centros urbanos.
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Usos múltiplos
das águas subterrâneas
Os reservatórios subterrâneos se formam quando as gotas de chuva se inﬁltram no solo
e atingem a porosidade das rochas subjacentes, penetrando até mesmo em rochas duras e
fendas do substrato rochoso. As águas ali armazenadas são extraídas pela perfuração de poços
e bombeamento para a superfície.
Nas regiões com climas úmidos, sabemos que é mais provável encontrar um bom estoque
de água subterrânea se as rochas que contêm porosidade expressiva, areias e arenitos estiverem
localizadas próximas à superfície. Essas camadas rochosas que armazenam e transmitem a
água subterrânea em quantidade suﬁciente para abastecimento são chamadas de aquíferos.
Os aquíferos podem ser, de acordo com o armazenamento da água, livres (de formação
geológica mais permeável e parcialmente saturados de água) ou cativos (que acumulam e
promovem a circulação da água através de duas camadas de formação geológica impermeável).
Lembrando que a profundidade a partir da qual a água começa a surgir no solo é denominada
de nível hidrostático ou freático. Você verá mais detalhes na Figura 7 adiante.
Devemos observar que historicamente esses recursos de água subterrânea vêm sendo
extraídos desde as formas mais rústicas, como a escavação de poços rasos, cacimbões, cacimbas,
entre outros, ou pelo armazenamento da água que ﬂui para a superfície em olhos d’água.
Aqui é importante resgatarmos os conceitos de permeabilidade e porosidade a partir da
constatação de como a água ﬂui através do solo e das rochas. Vejamos: quando a água se
move para e através do substrato, o que determina onde e em que taxa ela ﬂui?
Com exceção das cavernas, não existem grandes espaços no substrato rochoso; no
entanto, todo tipo de rocha e solo apresenta porosidade, ou seja, a quantidade de espaços vazios
existentes nas rochas e solos. A porosidade se mostra variável e depende da porcentagem de
volume total que é ocupada pelos poros. Depende, portanto, do tamanho e da forma dos grãos
e de como eles estão conjuntamente empacotados.
Logo, a existência de maior ou menor porosidade é fundamental para a retenção de água
nos substratos. Seguindo o raciocínio, a água se desloca no material poroso com uma trajetória
sinuosa entre os grãos e através das ﬁssuras em função do efeito da gravidade. Portanto,
quanto menores os espaços porosos e quanto mais tortuoso for o caminho, mais lentamente
a água o percorre. Então, conclui-se que a permeabilidade é a capacidade que um sólido tem
de deixar que um ﬂuido atravesse seus poros.
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Figura 7 – Esquema de porosidade e permeabilidade do solo em relação aos aquíferos livre e cativo
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/_fs4X2Qr4o3s/Sga-I5ZpvcI/AAAAAAAABJI/NsjoQak61l4/s400/aquiferos2.png>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Tanto a porosidade como a permeabilidade são fatores importantes na caracterização
de um reservatório de água subterrânea. Geralmente, um bom reservatório se constitui por
um corpo de rocha, sedimento ou solo com alta porosidade, de modo que possa reter grande
quantidade de água, e também uma alta permeabilidade, de maneira que a água possa ser
bombeada dele facilmente.
Como podemos constatar, os tipos de rochas e solos condicionam a existência e as
dimensões dos reservatórios de água subterrânea. No caso do semiárido nordestino, com
exceção dos aluviões, as demais áreas cristalinas não favorecem tais reservas hídricas.
Com o crescimento populacional, a demanda por água subterrânea só tem aumentado,
em particular onde a irrigação é intensamente usada. Atualmente, muitos aquíferos apresentam
o seguinte quadro: suas taxas de recarga estão sendo largamente superadas pelas excessivas
explorações, causando, assim, uma diminuição considerável em suas dimensões, tornando a
exploração da água cada vez mais onerosa e inviabilizando certas práticas humanas.
Outro problema associado aos reservatórios subterrâneos diz respeito não à quantidade
da água, mas à sua qualidade. Trata-se da contaminação desses reservatórios naturais por
esgotos domésticos. Como exemplo, temos a cidade de Natal/RN, a qual se abastece de água
subterrânea; no entanto, a qualidade da água vem sendo progressivamente comprometida por
contaminação de nitrato e nitrito, oriundos da falta de saneamento adequado.
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Atividade 4
Identiﬁque a existência ou não de extração de água subterrânea em sua região e
explique, resumidamente, os seus possíveis usos.

Resumo
Nesta aula, você estudou que temos que o aumento populacional e a aceleração
da economia ampliam os usos múltiplos das águas superﬁciais e subterrâneas.
Porém, aspectos associados ao desenvolvimento cultural fazem com que outras
necessidades sejam incorporadas, resultando em impactos diversiﬁcados e de
maior amplitude.

Autoavaliação
1
2

Diferencie os desaﬁos relativos à quantidade e à qualidade da água.

3

Quais podem ser os múltiplos usos das águas?

4
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Considerando os desaﬁos inerentes à quantidade e à qualidade da água, escreva
um pequeno texto apontando a crescente complexidade associada à utilização dos
corpos hídricos.

Para você, qual a complexidade existente no uso dos corpos hídricos? Comente
sua resposta.
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A crise da água
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Apresentação

A

o contemplarmos a história da humanidade enfatizando a exploração dos recursos
hídricos, deparamo-nos com um conjunto de ações antrópicas que progressivamente
está se tornando complexo. Este fato decorre do progressivo aumento da demanda
por água, como consequência da expansão populacional e do crescente grau de urbanização
do planeta.
Nesta terceira aula, abordaremos os aspectos associados à deterioração da água, bem
como de que forma os recursos hídricos estão se tornando indisponíveis.

Objetivos
1

Reconhecer as várias dimensões da deterioração da água

2

Entender as inúmeras relações da água com a saúde
humana

3

Identiﬁcar e diferenciar as formas de indisponibilidade
dos recursos hídricos
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A crise da água
A crise da água, conforme você pode constatar, já faz parte do atual contexto, uma vez que
o aumento acelerado da população e da urbanização, assim como os problemas de qualidade
e escassez de água, agravados pela presença de resíduos e substâncias tóxicas, caracterizam
uma complexa sinergia.

Figura 1 – Situação da água no mundo
Fonte: <http://www.eco-wbrasil.com.br/images/crise_agua.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Tal sinergia envolve fatores como o desmatamento indiscriminado, o despejo de inúmeros
tipos de substâncias na água e o descarte de esgoto sem tratamento em corpos hídricos, além
dos fatores descritos na Figura 1.
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Atividade 1
Como base na Figura 1 e nas informações das outras aulas que você já estudou nesta
disciplina, faça um texto apontando soluções ou possíveis soluções para a crise da água que
está presente em escala global. Insira argumentos e justiﬁque cada solução apontada por você.
Se achar necessário, faça uma pesquisa na internet ou converse com amigos, estudantes e/
ou professores para fazer seu texto.

Dimensões da deterioração da água
A observação da variada gama de impactos produzidos pelas inúmeras atividades humanas
sobre os ecossistemas hídricos nos dá uma real dimensão da deterioração da água. Além
disso, podemos melhor visualizar o comprometimento dos “serviços” realizados por esses
ecossistemas, bem como termos ideias dos custos do tratamento e da recuperação de tais danos.
Assim, para que você possa melhor compreender essas dimensões, apontaremos cinco
consequências advindas diretamente do aumento populacional com seu respectivo dinamismo
socioeconômico. São elas:

a)

o aumento do material em suspensão,

b)

o declínio do nível de água,

c)

a contaminação tóxica,
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d)

a eutroﬁzação,

e)

a acidiﬁcação.

EUTROFIZAÇÃO
Nutrientes em excesso provocam crescimento anormal nas plantas

PLANTAS
INFERIORES
(fitoplâncton)

ALGAS COM
RAÍZES
(perifiton)

PLANTAS
SUPERIORES
(macrófitas)

Figura 2 – Esquema da eutroﬁzação
Fonte: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/
acidentes/eut.htm>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Todas, invariavelmente, levam ao desaparecimento de ecossistemas e da biota.
Por exemplo, a construção de represas em um rio impacta o ecossistema em função da
alteração do ﬂuxo das águas, modiﬁcando o transporte de nutrientes e sedimentos, e ainda
interfere na migração e reprodução de peixes. Há, portanto, o risco de alteração do habitat,
com consequências variadas.
O aumento do material em suspensão, ou melhor, da carga de sedimentos em suspensão
em um corpo hídrico pode ter várias causas. Destaca-se o uso intensivo do solo, provocando
erosão e tendo como consequência a alteração dos padrões de drenagem. Como efeito, temos
a inibição da recarga natural de corpos de água e um aumento da sedimentação, o que provoca
assoreamento.
Ainda, a quantidade de material em suspensão inﬂui diretamente no grau de turbidez da
água, alterando o equilíbrio ecológico que dá sustentação a variadas espécies.
Já o declínio do nível da água por causas diversas provoca a concentração de sais, afeta
o volume dos recursos hídricos, o suprimento de água, o transporte, a produção elétrica, a
agricultura, entre outros.
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Figura 3 – Esquema de represa de rios para beneﬁciamento de estação de energia
Fonte: <http://alfarrabio.di.uminho.pt/lindoso/images/Barragem/esquema_barragem_1.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Quanto à contaminação tóxica, constata-se uma grande ameaça ao homem, pois
substâncias químicas voltadas ao controle de doenças ou à produção de alimentos,
ironicamente, ao serem jogadas em ambiente aquoso, tornaram-se uma ameaça à saúde
humana e a biodiversidade.

Figura 4 – Água contaminada quimicamente com substâncias tóxicas
Fonte: <http://graphics8.nytimes.com/images/2009/01/07/us/07sludge_600.JPG>.
Acesso em: 9 nov. 2009.
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A poluição das águas com chumbo, produzida pelos processos industriais, dá-se quando
esse elemento é lançado na atmosfera e, então, quando o vapor de água se condensa, o chumbo
é incorporado às gotas da chuva, as quais o transportam para a superfície, contaminando os
corpos hídricos.
No caso da eutroﬁzação, temos a natural, que resulta da descarga normal de nitrogênio e
fósforo nos sistemas aquáticos, e a provocada pelo homem, proveniente dos despejos de esgotos
domésticos e industriais, como também da descarga de fertilizantes usados na agricultura.

Figura 5 – Exemplos de eutroﬁzação
Fonte: <http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/algas.jpg>.
Acesso em: 9 nov. 2009.

Geralmente a eutroﬁzação provocada pelo homem acelera o processo de enriquecimento
das águas, consistindo no rápido desenvolvimento de plantas aquáticas, as quais produzem
substâncias tóxicas que podem afetar a saúde humana, causar mortalidade de animais e, além
disso, nos estágios mais avançados, resulta em crescimento excessivo de aguapé.
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Um outro aspecto dimensional na deterioração da água é observado a partir da
acidiﬁcação. Trata-se de um fenômeno que pode derivar de descarga de esgotos industriais,
de centrais elétricas, ou ainda, da poluição atmosférica.
A acidiﬁcação da água devido aos maiores níveis de dióxido de carbono na atmosfera se
constitui em uma terrível ameaça aos recifes de corais. Tal fenômeno acontece porque o gás
carbônico absorvido pelas águas transforma-se em ácido carbônico, tornando a água menos
alcalina, ou seja, diminui o seu pH, tornando-a mais ácida.

Figura 6 – Desenho alusivo a esgoto industrial
Fonte: <http://www.daee.sp.gov.br/cobranca/cartilha/imagens/Image35.gif>.
Acesso em: 9 nov. 2009.
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Atividade 2
Identifique o principal tipo de deterioração da água em sua região e faça uma
pequena descrição.

A água e a saúde humana
A água pode ser um elemento de transporte de substâncias químicas sintéticas, uma vez
que a composição química da atmosfera tem sido alterada e, através da água, o homem acaba
se contaminando direta ou indiretamente.
Além da ameaça de câncer advinda do acúmulo de tais substâncias no corpo humano,
podemos apontar outros problemas de saúde relacionados às sustâncias químicas sintéticas,
como por exemplo, o comprometimento do sistema imunológico e efeitos negativos à
reprodução dos seres humanos.
Os sistemas endócrinos dos seres humanos podem se descontrolar pela ação de doses
ínﬁmas dessas substâncias na água (partes por trilhão). Tais substâncias químicas sintéticas
se acumulam nas redes alimentares e vêm dissolvidas na água, passando por alimentos e,
ﬁnalmente, para o homem, causando problemas endócrinos irreparáveis.
Por outro lado, a poluição da água através de resíduos advindos dos seres vivos,
principalmente do homem, pode caracterizar os corpos hídricos como verdadeiros
propagadores patogênicos. Eles passam a ser o meio de transporte de bactérias, vírus,
protozoários ou organismos multicelulares, causando inúmeras doenças, dentre as quais
destacamos as gastrointestinais.
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Figura 7 – Poluição de rios por matéria orgânica e resíduos humanos
Fonte: <http://aprenderbrincando.no.sapo.pt/images/P_rio.JPG>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Destacamos o fato de que as doenças de veiculação hídrica aumentam de intensidade
e distribuição quando se considera uma alta concentração populacional, a qual favorece o
despejo nos corpos de água de patógenos. Muitos desses patógenos apresentam maior ou
menor persistência que depende da concentração de matéria orgânica e da capacidade de
autodepuração do ecossistema aquático.

Figura 8 – Doenças de veiculação hídrica
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_z6X51FQQwYs/R0Rc5mIK-ZI
/AAAAAAAAACU/oZKQ8ffW768/s400/doen2.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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Neste ponto, é importante a constatação de que manter a água limpa sairia mais barato
do que tratar vítimas de contaminações veiculadas pelos corpos hídricos. Ainda devemos
enfocar o fato de que as substâncias nocivas à saúde humana encontradas nas águas podem
ser agrupadas em duas categorias: as não persistentes e as persistentes.
As primeiras são constituídas por compostos que podem ser “quebrados” por reações
químicas quando tratados e formarem substâncias não poluentes. É o caso dos esgotos
domésticos, dos fertilizantes e de alguns resíduos industriais.
O segundo grupo, formado por substâncias que levam décadas para se degradar ou
simplesmente não desaparecem, causando danos irreparáveis ao meio ambiente, tem como
principais representantes alguns pesticidas, o escorrimento de aterro sanitário, o petróleo e
derivados, as dioxinas, os materiais radioativos e os metais como chumbo, mercúrio e cádmio.

Atividade 3
Identiﬁque na sua região a ocorrência ou não de alguma doença cuja veiculação patológica
se dê pela água e explique tal fenômeno.
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A indisponibilidade dos recursos hídricos
Sendo a água um recurso de fundamental importância e com múltiplos usos, como você
observou na aula anterior, podemos aﬁrmar que a água disponível para as atividades humanas
está longe de ser um bem abundante, já que grande parte da mesma está armazenada em
locais de difícil acesso do ponto de vista geográﬁco.
Veja o caso do Brasil, um dos países com maior reserva hídrica, representando cerca de
10% da água doce existente no planeta. Porém, tais recursos não estão bem distribuídos em
seu território, visto que a região Norte possui 64% desse total, com apenas 7% da população
brasileira, enquanto que a região Nordeste conta apenas com 3% da água doce do país e possui
29% da população. A seguir, apresentamos um pequeno texto publicado em 2007 que traça
um resumo da situação dos recursos hídricos no Brasil.

Brasil tem as maiores reservas
hídricas, mas poucos motivos para comemorar
Rio de Janeiro, 21 mar (EFE) - O Brasil, que se vangloria de ser o país mais rico
do mundo em reservas hídricas, com mais de 13% da água doce disponível no
planeta, tem poucos motivos para celebrar o Dia Mundial da Água, asseguram
grupos ambientalistas.
Mais de 80% do principal recurso natural está concentrado em estados pouco
povoados da Amazônia e na bacia do rio Tocantins, enquanto outras regiões
do Nordeste sofrem com intensas secas e escassez de sistemas de irrigação,
segundo reﬂetem os relatórios da Agência Nacional de Águas (ANA) do Brasil.
Aos desequilíbrios regionais se une a poluição das águas por resíduos urbanos
e industriais em rios, lagoas e mares, assim como o desperdício de água
principalmente nas grandes cidades.
No entanto, a ONU considera o modelo brasileiro de gestão de água um exemplo
pelos grandes avanços feitos pelo país em políticas de recursos hídricos, embora
também advirta que há ainda um longo caminho a percorrer.
Segundo relatório divulgado por ocasião do Fórum Mundial da Água, celebrado
no México no ano passado, 57 milhões dos 190 milhões de brasileiros não têm
acesso à água potável.
Fonte: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/03/21/ult1809u11015.jhtm>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Além das reservas mundiais de água doce serem relativamente reduzidas, podemos
constatar que fatores como a poluição e os investimentos precários em saneamento básico
vêm contribuindo para que o problema da indisponibilidade hídrica não esteja relacionado
apenas à quantidade, mas também à qualidade desses recursos.
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Figura 9 – Volumes de água na Terra
Fonte: <http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v15n43/24f2.gif>.
Acesso em: 9 nov. 2009.

Outro aspecto que contribui com a indisponibilidade hídrica está associado ao desperdício.
Sabemos que o desperdício é a marca do nosso tempo, já que a sociedade moderna constitui,
na atualidade, a cultura do consumo desenfreado.
Estudos recentes apontam que no Brasil as redes de distribuição de água desperdiçam,
por vazamento, de 30% a 65% do volume destinado ao abastecimento populacional urbano.
Em média, as grandes metrópoles perdem diariamente 40% da água disponibilizada para o
consumo populacional.
Ainda em termos ocupacionais, o homem contribui diretamente com a indisponibilidade
hídrica ao construir fossas e sumidouros domésticos que propiciam ligação direta com o lençol de
água de subsuperfície, quando fazem ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais,
ou ainda, quando usam lixões construídos em locais inadequados, potencializando a poluição.
Outro problema que se agrava é a ocupação irregular de áreas de proteção de mananciais,
sobretudo aquelas que ﬁcam próximas a terrenos já habitados e, potencializando tal quadro, os
problemas sociais por trás dessas ocupações tornam a situação ainda mais difícil de se resolver,
pois a maioria das famílias que vão parar em loteamentos clandestinos não teria mesmo onde
morar se fosse expulsa. Você pode visualizar esta situação na Figura 10 a seguir, que mostra
uma ocupação ilegal numa área de manancial.
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Figura 10 – Ocupação irregular da Represa de Guarapiranga, na cidade de São Paulo
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/_IS2M2QfkIgE/RaQa20aBVlI/AAAAAAAAAHY/TQRRTP4-2-M/s320/
Angela%2520Garcia%2520-%2520Represa%2520de%2520Guarapiranga.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Ao abordarmos a literatura correspondente ao problema da indisponibilidade hídrica,
constatamos que o consumo excessivo e o uso irracional da água estão geralmente por trás
desse fato. Aqui, podemos evidenciar esse aspecto de forma global e pontual.
Globalmente, podemos citar como exemplo um rio conhecido como “a tristeza da China”,
o rio Amarelo (Figura 11), graças a sua longa história de inundações catastróﬁcas.

Figura 11 – Rio amarelo - Huang-Ho
Fonte: <http://www.gramadomagazine.com.br/
coluna/fotos/6636.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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Atualmente, o rio Amarelo não passa de um riachinho na parte baixa de seu curso. E não é
só ele – outros rios antes poderosos, como o Nilo, na África, o Ganges, na Índia, e o Colorado,
nos Estados Unidos mal conseguem chegar até o mar na estação seca.
Acompanhe o seguinte raciocínio com base em dados do Instituto Brasileiro de Serviços
Terceirizados em Habitação. Os vasos sanitários representam cerca de um terço do consumo
de água de uma casa. Atualmente no país há 100 milhões de bacias sanitárias antigas, que
gastam de 30 a 40 litros por descarga.
Como em uma residência com 4 pessoas se aciona descarga sanitária em média 16 vezes
por dia, pode-se consumir 14.400 litros por mês. As bacias novas no mercado consomem de
6 a 9 litros de água.
Isso signiﬁca que se trocarmos as bacias sanitárias, cada casa pouparia 11.520 litros
por mês. Na soma nacional, o total economizável atinge a casa dos 575 bilhões de litros de
água. Esse volume é comparável ao do rio São Francisco, e seria o suﬁciente para encher, por
exemplo, o lago da usina hidrelétrica de Itaipu com a água poupada. A seguir, você pode ver
um gráﬁco que informa o destino do consumo doméstico de água.

5%
10%

35%
Ducha e banho
Descarga sanitária
Lavanderia
Pia de cozinha

20%

Limpeza

30%

Figura 12 – Consumo doméstico de água
Fonte: <http://www.planetasolar.com.br/bracsystems/Brac%20Systems%20Grey%20Water%20
Recycling_arquivos/pie-chart.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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Atividade 4
1
2

Identiﬁque e descreva alguns aspectos associados com o uso irracional da água no
seu bairro ou local de residência.

Ao saber destas novas informações, que postura você vai assumir no consumo
de água na sua casa? Faça um texto colocando o antes e o depois e o consumo
aproximado. Caso tenha dúvida do quanto você consome, procure na internet a
média de consumo de água no banho, para irrigação, para dar descarga etc. Veja o
exemplo a seguir:

“Meu costume era ir ao banheiro X vezes e dar descarga, além de gastar uma média de
XX litros de água com banho. Agora meus hábitos são de ir XXX vezes e tenho tentado
reduzir meu consumo de água....”
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A literatura nos mostra que com a irrigação em grande escala, com o desenvolvimento
industrial e a explosão demográﬁca, a população mundial passou a usar 45 vezes mais água
do que há três séculos.
A irrigação, que consome em torno de 70% da água usada pelo homem, produz 40%
dos alimentos mundiais. No entanto, as projeções apontam que nessa primeira metade do
século XXI em torno da metade da população do planeta conviverá com algum fator limitante
ou simplesmente a escassez de água.

Figura 13 – Irrigação
Fonte: <http://www.aceav.pt/blogs/rogerfernandes/Lists/Fotograﬁas/
AGRICULTURA/Irriga%C3%A7%C3%A3o.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Resumo
Nesta aula, você viu que as estatísticas sobre a água podem ser enganadoras, já
que elas fazem grandes classiﬁcações por país ou região, quando os problemas,
em geral, são mais localizados. Desta maneira, você entendeu que na verdade,
o dilema está em equilibrar as necessidades humanas com as exigências de
sistemas naturais vitais para a sustentação da vida em nosso planeta. Assim,
entre as inúmeras soluções possíveis, voltando à crise da água, a mais vantajosa
consiste, simplesmente, na conservação desse recurso.
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Autoavaliação
1

A partir do tema indisponibilidade hídrica, proponha uma explicação para o seguinte
questionamento:
Por que, em nosso país, apesar dos conhecimentos técnicos, problemas de saúde
advindos do uso da água não foram superados?

2

Quais as várias dimensões da deterioração da água?

3

Quais são algumas das inúmeras relações da água com a saúde humana?

4

Identiﬁque e diferencie as formas de indisponibilidade dos recursos hídricos.

5

Com base no que você estudou nesta aula, aponte soluções para o problema do
consumo da água.
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A qualidade da água
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Apresentação

A

noção de desenvolvimento sustentável nos remete a um modelo que busca satisfazer as
necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir
suas próprias necessidades, ou seja, devemos utilizar os recursos sem comprometer sua
produção, fazer proveito da natureza sem devastá-la e, ainda, buscar a melhoria da qualidade
de vida da sociedade.
Consequentemente, falar da qualidade e conservação da água implica não só em se voltar
para a água consumida pelo homem, mas também em levar em consideração o papel da água
do ponto de vista ecológico. É esta relação sobre a qualidade da água que vamos ver nesta aula.

Objetivos
1
2
3

Relacionar a qualidade da água e o equilíbrio ecológico.

Identiﬁcar variáveis da qualidade da água.

Entender a relação existente entre o tratamento da água
potável e o meio onde a mesma é captada.

Aula 4

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa63

Geograﬁa Física III

63

20/12/11 10:13

A qualidade da água
Abordar a qualidade da água sob a ótica do desenvolvimento sustentável, considerando
o equilíbrio entre a interação humana e o meio ambiente, implica numa postura ética em
relação à natureza.

Figura 1 – Desenvolvimento sustentável
Fonte: <http://api.ning.com/ﬁles/W4fffPjwla1S7zDV3yWzen7-xKCwkHkxAeWPGb6UgBFE6dM9BJDVn4IQwCZQtYCSlnUsWHvMqUt2olSaaGhocUyo0A
68ABm/recicle_planeta.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.

O sociólogo alemão Roberto Kurz, ao analisar os impactos causados pelo homem moderno
no meio ambiente, desenvolve a tese da “objetivação da natureza”. Esta tese considera que
“tal como o Estado moderno reduz o indivíduo vivo a uma abstração jurídica, tal como a lógica
da economia exige que a sociedade seja reduzida à matéria morta do dinheiro, assim também
a ciência reduz os processos naturais a um nexo mecânico”.

Figura 2 – Degradação do meio ambiente em virtude do capital
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_zBWqgHfcjRg/SjgvyXfgbJI/AAAAAAAAmRQ/aAD0KqBySc/s320/charge0.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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Dessa forma, podemos traduzir essa forma de enxergar os processos naturais como uma
visão mecanicista de mundo. Dito de outra maneira, os elementos naturais passam a ser deﬁnidos
como “objetos hostis de manipulação”, o que sintetiza o conceito de “objetivação da natureza”.
Portanto, voltar-se contra tal visão é adotar um procedimento ético em relação à natureza.
Atualmente, o que se constata, lamentavelmente, é que a globalização neoliberal,
através das empresas transnacionais, cooptou o discurso ambiental de participação e da
sustentabilidade, reduzindo, assim, as possibilidades de soluções possíveis para os problemas
da degradação ambiental.

Figura 3 – Capitalismo e degradação
Fontes: <http://www.biinternational.com.br/aluno/fabiocarmo/ﬁles/2009/04/sustentabilidade-lixo.
jpg>; <http://3.bp.blogspot.comz/_Aa_v-Vh45JE/SWQiWgcGgLI/AAAAAAAAC0I/vZXtcN7vX94/s400/
globaliza%C3%A7%C3%A3o1.bmp>. Acesso em: 9 nov. 2009.

Logo, contrariar tal prática passa pela capacidade de desenvolver raciocínio crítico, no
sentido de promover a qualidade de vida; no caso, abordamos a qualidade da água considerando
todas as dimensões envolvidas.
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A água e a Ecologia
A Ecologia nos mostra que todo organismo é submetido, no meio onde vive, às ações
simultâneas dos variados agentes naturais e bióticos. Portanto, considera como fator ecológico
todo elemento do meio suscetível de agir diretamente sobre os seres vivos, ao menos durante
uma fase do seu ciclo de desenvolvimento.
A maneira pela qual os fatores ecológicos atuam sobre os seres vivos pode ser:
Primeiro: a eliminação de certas espécies dos territórios cujas características climáticas ou
físico-químicas não lhes convêm e, por conseguinte, intervêm em sua distribuição geográﬁca.
Segundo: modiﬁcando as taxas de fecundidade e a de mortalidade das diversas espécies,
atuando sobre a densidade das populações.
Terceiro: favorecendo o aparecimento de modiﬁcações adaptativas.
Lembremo-nos do conceito de ecossistema, que é a unidade funcional de base em
Ecologia, porque inclui ao mesmo tempo os seres vivos e o meio onde vivem, com todas
as interações possíveis entre esse meio e os organismos.
Sabemos que os ecossistemas da Terra podem ser agrupados em três grandes grupos:
as comunidades terrestres, as comunidades marinhas e as comunidades de água doce.
Aqui, devemos enfatizar a água como um elo universal, o elemento que interliga todos
os instantes do desenvolvimento da vida nesse planeta singular. A água, de acordo com a
literatura, esteve e está presente onde a vida ﬂoresce.
Ter noção desse fato implica em se conscientizar de que as questões relacionadas com
a preservação da água certamente condicionam a continuação da história do homem, pois os
fatores ecológicos, em termos de equilíbrio, estão diretamente associados à qualidade da água.

Atividade 1
Aponte um corpo hídrico existente em sua região e o descreva considerando o equilíbrio
ecológico.

66

Aula 4

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa66

Geograﬁa Física III

20/12/11 10:13

Variáveis da qualidade da água
A qualidade da água está diretamente associada às seguintes variáveis: as físicas, as
químicas, as microbiológicas, as hidrobiológicas e as ecotoxicológicas.
Dentre as variáveis físicas, destacam-se:
A coloração, pois a cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução
da intensidade que a luz sofre ao atravessá-la devido à presença de sólidos dissolvidos
(principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico).
Resíduo total, pois os resíduos sólidos nas águas correspondem a toda matéria que
permanece como resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra, em uma
temperatura preestabelecida durante um tempo ﬁxado.
A temperatura, já que variações de temperatura são parte do regime climático normal, e
corpos de águas naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratiﬁcação
vertical. A temperatura superﬁcial é inﬂuenciada por fatores tais como latitude, longitude,
estação do ano, período do dia, taxa de ﬂuxo e profundidade.
A turbidez, já que se ela trata do grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessar a água, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas
inorgânicas e detritos orgânicos.
Quanto às variáveis químicas, podemos citar:
Alumínio, que é o principal constituinte de um grande número de componentes
atmosféricos. Logo, o aumento da concentração de alumínio se associa com o período de
chuvas. O acúmulo de alumínio no homem tem sido associado ao aumento de casos de
demência senil do tipo Alzheimer.
Bário, que pode ocorrer naturalmente na água na forma de carbonato em algumas
fontes mineral. Decorre das atividades industriais e da extração de bauxita. Não possui efeito
cumulativo; no entanto, é fatal para o homem a partir de 550mg.
O Cádmio se apresenta na água a partir de eﬂuentes industriais, nos inseticidas e na
queima de combustíveis fósseis. Apresenta efeito crônico no fígado, nos rins e no pâncreas;
doses acima de 9,0 gramas podem levar à morte.
O Chumbo advém de várias fontes, desde eﬂuentes industriais até usos indevidos de
tintas. Constitui veneno acumulativo com efeitos sobre o sistema nervoso central.
O Cobre pode ocorrer naturalmente em corpos hídricos; porém, em concentrações
elevadas é prejudicial à saúde, além de conferir sabor às águas.
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O Cromo possui concentrações muito baixas em águas doces. Na forma trivalente,
o cromo é essencial ao metabolismo humano, e sua carência causa doenças. Já na forma
hexavalente, é tóxico e cancerígeno.
A Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO de uma água, é a quantidade de oxigênio
necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma
forma inorgânica estável.
A Demanda Química de Oxigênio, a DQO, é a quantidade de oxigênio necessária para
oxidação da matéria orgânica através de um agente químico.
Outras variáveis químicas associadas à atividade humana têm relações diretas com a
qualidade da água, dentre as quais citamos os fenóis, ferro total, manganês, mercúrio, níquel,
potássio, sódio, zinco, graxos e óleos, dentre outros.
As variáveis microbiológicas associadas à qualidade da água têm nas bactérias
do grupo coliforme sua melhor representação, já que estas são consideradas os principais
indicadores de contaminação fecal.
A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro
indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela
transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como cólera, febre tifoide e disenteria.

Figura 4 – Campanha da Unicef que retrata a preocupação mundial com a poluição da água
Fonte: <http://i88.servimg.com/u/f88/13/48/77/97/unicef10.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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Quanto às variáveis hidrobiológicas, destacamos:
Cloroﬁla A, que se trata de um dos pigmentos responsáveis pelo processo de fotossíntese;
assim, a cloroﬁla A é considerada a principal variável indicadora do estado tróﬁco ou nutricional
dos ambientes aquáticos.
Comunidades: o emprego de comunidades biológicas confere caráter ecológico à rede
de monitoramento, subsidiando decisões relacionadas à preservação da vida aquática e
do ecossistema como um todo. As comunidades podem se constituir de ﬁtoplânctons, de
zooplânctons e bentônicas.
As variáveis ecotoxicológicas objetivam o aprimoramento das informações referentes
à qualidade das águas. Trata-se de ensaios que consistem na determinação de efeitos tóxicos
causados por uma mistura de agentes químicos, sendo tais efeitos detectados por respostas
ﬁsiológicas de organismos aquáticos. Portanto, esses ensaios expressam os efeitos adversos
nos organismos, resultantes da interação das substâncias presentes na amostra analisada.
Aqui, é importante salientar que nem sempre os valores de concentração máxima
permitida referentes às variáveis de qualidade da água são coincidentes, devido às diferenças
de teores de concentrações inerentes às legislações normativas de alguns países.

Atividade 2
1

A partir das informações da conta de água de sua residência ou
condomínio, descreva as características da água disponibilizada em seu
bairro, a partir dos parâmetros monitorados pela distribuidora de água.

2

Faça uma comparação entre no mínimo dois rótulos de águas minerais
de regiões diferentes e, a partir de suas respectivas composições,
elabore sua constatação.
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A água potável
Como você já sabe, as águas estão em constante circulação, estando presentes tanto na
atmosfera, sob a forma de vapor, quanto sob a forma líquida, na superfície do solo, ou ainda
no interior do subsolo, constituindo lençóis freáticos.
Devemos ainda ressaltar que as águas, em seu dinamismo, não se mostram puras, pois se
apresentam sob a forma de uma dissolução aquosa de vários sais, ácido carbônico e matérias
orgânicas, em função das reações físico-químicas inerentes às substâncias constituintes desde
a atmosfera ao substrato rochoso.
Logo, constatamos que a água potável, ou seja, a água que o homem pode beber pode
apresentar uma variada gama de compostos químicos, que dependem do meio onde ela é
explorada. Portanto, em vários países, inclusive no Brasil, existe legislação normatizando a
concentração máxima permitida de compostos ligados à qualidade da água.
O sistema de abastecimento de água de uma cidade, de forma resumida, apresenta as
seguintes etapas:

Figura 5 – Ciclo da água nos centros urbanos
Fonte: <http://www.aguaonline.co.pt/imagens/cicloagua.gif>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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A captação, local de onde a água é explotada, podendo ser superﬁcial nos rios, nas
lagoas, nas barragens ou açudes.
A adução, correspondente ao transporte da água através de tubos, dutos e canais.
O tratamento, que tem por objetivo remover, eliminar ou diminuir impurezas físicas,
químicas ou biológicas.
A reservação, que corresponde ao armazenamento da água para garantir fornecimento
contínuo.

Explotada
Explotar: Tirar
proveito ﬁnanceiro da
exploração da área por
meio de seus recursos
naturais.

A distribuição, que se trata do encaminhamento da água tratada até os imóveis através
de tubulações.
Já o processo de tratamento, normalmente realizado nas estações de tratamento, pode
se apresentar, dependendo da qualidade da água captada em um corpo hídrico, de forma
completa ou simpliﬁcada.

Figura 6 – Maquete de uma estação de tratamento
Fonte: <http://www.practicamaquetes.com.br/blog/wp-arquivos/blog-galvao-1.jpg>. Acesso em: 9 nov. 2009.
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As faces ou intervenções inerentes a um ciclo de saneamento correspondem a duas
etapas: o tratamento da água e o tratamento dos esgotos ou eﬂuentes. São as seguintes:
Na limpeza química, joga-se cloro, sulfato de alumínio e cal. O primeiro para desinfecção,
o segundo para agrupar partículas e o terceiro para corrigir acidez.
Na ﬂoculação, um produto químico coagulante é adicionado para juntar as partículas
suspensas presentes na água bruta; portanto, o movimento da água faz as partículas se
aglutinarem em ﬂocos.
A decantação é o processo onde as partículas em suspensão se precipitam para o fundo
do tanque, ou seja, a água ﬁca sem movimento, os ﬂocos afundam e são removidos.
Na ﬁltração, o que resta de impureza é retido por um ﬁltro de três estágios, ou seja, há a
retenção das partículas menores, não removidas nas fases anteriores, através de ﬁltros com
camadas de areia e carvão.
A desinfecção, dependendo da limpeza química já efetuada, pode não se fazer necessária,
ou o contrário, a limpeza química pode acontecer nesta fase. Trata-se da aplicação de dosagens
de cloro que eliminam os germes nocivos à saúde, garantindo a qualidade da água durante o
armazenamento do sistema de abastecimento.
Os imóveis recebem a água a partir da rede de distribuição urbana e, após os vários usos,
produzem os respectivos eﬂuentes que devem se captados por uma rede coletora de esgotos,
a qual apresenta as etapas a seguir:
O gradeamento, um sistema de grades que tem por objetivo reter objetos maiores nos
dejetos como folhas, gravetos e lixo em geral.
Na desarenação, a areia é decantada e deixa a estação de tratamento livre para tratar os
resíduos menores.
No tratamento primário, decantadores e peneiras ﬁltram impurezas em suspensão.
No tratamento de aeração, os microrganismos benéﬁcos consomem as impurezas
orgânicas.
No tratamento secundário, decantadores separam microrganismos e lodo, liberando a
água bruta no ambiente.
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Atividade 3
1

2

Considerando o consumo de água de seu bairro, identiﬁque e descreva
as características do tratamento da água, bem como do tratamento do
esgoto. No caso da inexistência de um ou de ambos os tratamentos,
explique os danos causados ao meio ambiente e à população.

Quais as etapas de um sistema de abastecimento de água de uma
cidade? Descreva cada um deles.

Resumo
Nesta aula, você observou que a qualidade da água pode ser abordada do ponto
de vista do consumo humano ou considerando-se os mais diversos usos. No
entanto, o equilíbrio ecológico se mostra fundamental dentro de uma visão
mais ampla a respeito do tema abordado. Da mesma maneira, você viu que
as principais variáveis voltadas à qualidade dos corpos hídricos são as físicas,
químicas, microbiológicas, hidrobiológicas e ecotoxicológicas.

Autoavaliação
1
2
3
4

A partir do tema qualidade da água, proponha uma explicação para as consequências
nos corpos hídricos ao considerarmos o desequilíbrio de um ecossistema.

Qual a relação entre a qualidade da água e o equilíbrio ecológico? Justiﬁque sua resposta.

Quais as variáveis da qualidade da água? Identiﬁque cada uma delas e descreva o
processo qualitativo.

Qual a relação existente entre o tratamento da água potável e o meio onde ela é captada?
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O arcabouço legal da água
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Apresentação

N

esta aula, vamos conhecer o arcabouço legal da água. É importante destacar que a
Constituição Federal de 1988 considera como bens da União os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos de seu domínio, os que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias ﬂuviais.
Você verá que estão inclusas entre os bens dos Estados as águas superﬁciais ou
subterrâneas, ﬂuentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso na forma da lei,
as decorrentes de obras da União.

Objetivos
1
2
3

Identiﬁcar os principais aspectos da Política Nacional dos
Recursos Hídricos.

Reconhecer o papel da Agência Nacional de Águas.

Descrever as atribuições do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.
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O arcabouço legal da água

A

constatação de que sem evolução na legislação e sem novas formas de administração
e organização por parte dos órgãos que planejam e gerenciam os recursos hídricos,
tornando praticamente impossível implantar os avanços da tecnologia e da participação
da comunidade, levou inúmeros países a uma nova proposição em termos da legislação
normatizadora voltada para os recursos hídricos.
Mecanismos inovadores na gestão da água foram implantados, produzindo novos cenários
e alternativas adequadas para uma gestão integrada, participativa, preditiva e descentralizada,
caracterizando uma tendência mundial.
As conferências produzidas pelas Nações Unidas, desde 1992, apontam princípios básicos
para o gerenciamento seguro dos recursos hídricos, dentre os quais destacamos:


O fato de se considerar a água como um bem essencial à vida;



Uma abordagem integrada quando ao gerenciamento hídrico;



A necessidade de valoração da água;



A proteção dos corpos hídricos com a participação direta dos interessados.

Esta agenda promoveu uma alteração conceitual no processo de planejamento e gestão
de recursos hídricos. A Agenda 21 reconhece que a água doce se constitui em um recurso
ﬁnito e indispensável para a sobrevivência de todas as espécies. Aﬁrma, ainda, que nenhum
desenvolvimento humano pode ocorrer sem o uso eﬁciente dos recursos hídricos, devendo a
reciclagem e o tratamento de esgotos serem práticas correntes.

Fonte: <http://www.portalclick.com.br/portalclick/wp-content/uploads/2009/04/21local.jpg>.
Acesso em: 10 nov. 2009.

A Agenda 21 propõe os seguintes pontos como forma de potencializar a organização e
gestão da água:
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Desenvolvimento e gerenciamento integrado de recursos hídricos;



Provisão de água potável de qualidade adequada e saneamento básico para
toda a população;



Água para a produção de alimento sustentável e desenvolvimento rural;



Proteção dos recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos continentais
e da qualidade da água;



Promoção de tecnologia e ações que integram setor público e privado no
desenvolvimento e na inovação tecnológica.

No caso do Brasil, o arcabouço jurídico, ou seja, a Lei Nacional para o Gerenciamento
de Recursos Hídricos deﬁne a política de recursos hídricos e cria o Sistema Nacional para o
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A política nacional
de recursos hídricos
A ideia ou compartilhamento de responsabilidade entre os diversos segmentos envolvidos
na gestão das águas ganhou força em nosso país a partir da Conferência do Rio de Janeiro
em 1992 (ECO-92). Tal evento resultou no aprimoramento de nosso arcabouço jurídico e
institucional, com a criação da Secretaria de Recursos Hídricos no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, em 1995.

Figura 1 – Capas da revista Veja de junho de 1992, ano da Conferência do Rio de Janeiro, e de agosto de 2002:
após dez anos, os problemas discutidos continuavam incomodando
Fonte: <http://veja.abril.com.br/210802/imagens/capa380.jpg>; <http://veja.abril.com.br/busca/imagens/capa/1992/
JPG380x490/1238.jpg>. Acesso em: 10 nov. 2009.
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Com a promulgação da Lei Federal 9.433, em 1997, e com a criação da Agência Nacional
de Águas, em 2000, bem como com a implementação e evolução das legislações estaduais de
recursos hídricos, concretiza-se de fato uma política inerente aos aspectos hídricos no Brasil.
A Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como a Lei das Águas, normatiza a
Política Nacional de Recursos Hídricos e, em seus fundamentos, aﬁrma que:
 A água é bem de domínio público;
 A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
 Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
 A gestão hidrográﬁca é a unidade territorial para a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos;
 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do poder público, dos usuários e das comunidades.

Atividade 1
É hora de navegar!!! Para que você conheça um pouco mais sobre a legislação
nacional que trata sobre os recursos hídricos, e para entender melhor o que
vamos abordar no restante desta aula, pedimos que acesse a internet e pesquise
um pouco sobre a lei 9.433/97.Quais as suas facilidades em lê-la? O que você
achou? Em que proposições você entende que a lei não foi muito clara?

Quanto aos objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a lei aponta a
necessidade de assegurar à atual e às futuras gerações a necessidade de água, em padrões
de qualidade adequados aos respectivos usos, assim como a utilização racional e integrada
dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável. Objetiva, ainda, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos.
A política em apreço se constitui de seis instrumentos, os quais abordaremos a seguir:

a)
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b)

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da
água. Visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que
foram destinadas, bem como diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante
ações preventivas permanentes e, ainda, o estabelecimento de classes de corpos de água
conforme legislação ambiental.

c)

A outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos tem como objetivo assegurar o
controle qualitativo e quantitativo dos usos de água e o efetivo exercício dos direitos
de acesso à água. Neste ponto, enfatizamos que a outorga é compreendida como o ato
administrativo mediante o qual o poder público outorgante (União, Estado ou Distrito
Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, por prazo
determinado, nos termos e nas condições expressas no ato administrativo.

d)

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos signiﬁca o pagamento pelo uso da água,
objetivando reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário uma indicação do seu
real valor e ainda incentivar a racionalização do uso da água, assim como obter recursos
ﬁnanceiros para o ﬁnanciamento dos programas e intervenções contemplados nos Planos
de Recursos Hídricos.

e)

A compensação a municípios: este inciso da lei foi vetado em nível federal; no entanto,
pode ser contemplado pela legislação em nível estadual.

f)

Do sistema de informações sobre os recursos hídricos: trata-se de um sistema de coleta,
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão.

Atividade 2
1

Identiﬁque e comente aspectos da legislação nacional sobre as águas
que estejam em consonância com a tendência mundial.

2

A aplicação da Lei 9.433, a Lei das Águas, já se faz notar em sua região?
Explique.
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A agência nacional de águas
A criação da Agência Nacional de Águas – ANA se deu através da Lei 9.984, de julho de
2000. Trata-se de uma entidade federal cujo objetivo consiste na implementação da Política
de Recursos Hídricos.

Figura 2 – Site da Agência Nacional de Águas
Fonte: <http://www.ana.gov.br/>. Acesso em: 10 nov. 2009.

A ANA é uma autarquia com autonomia administrativa e ﬁnanceira, vinculada ao Ministério
do Meio Ambiente, cabendo-lhe:
 Supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do
cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;
 Disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o
controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;
 Outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos
em corpos de água de domínio da União;
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 Elaborar estudos técnicos para subsidiar a deﬁnição, pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos
de domínio da União;
 Estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacias
Hidrográﬁcas;
 Implementar, em articulação com os Comitês da Bacia Hidrográﬁca, a cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;
 Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio de cobrança pelo
uso de recursos hídricos da União;
 Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas
ou inundações, no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil,
em apoio aos Estados e Municípios;
 Promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos
ﬁnanceiros da União em obras e serviços de regulação de cursos de água, de
alocação e distribuição de água, e de controle da poluição hídrica, em consonância
com o estabelecido nos Planos de Recursos Hídricos;
 Deﬁnir e ﬁscalizar as condições de operações de reservatórios por agentes
públicos e privados, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos,
conforme estabelecido nos Planos de Recursos Hídricos das respectivas
bacias hidrográﬁcas;
 Promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede
hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas
ou privadas que a integram, ou que delas sejam usuárias;
 Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre
recursos hídricos;
 Estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de
recursos hídricos;
 Prestar apoio aos Estados na criação os órgãos gestores de recursos hídricos;
 Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e estabelecimento de
incentivos, inclusive ﬁnanceiros, à conservação qualitativa e quantitativa de
recursos hídricos.
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Figura 3 – Exemplos de trabalhos coordenados pela Agência Nacional das Águas
Fonte: <http://www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/CDOC/CatalogoPublicacoes_2009.asp>.
Acesso em: 10 nov. 2009.

Atividade 3
1

Identiﬁque e explique, quanto ao domínio federal ou estadual, corpos
de água em sua região.

2

Qual o papel da ANA em uma transposição de um rio? Tome como
exemplo o caso do rio São Francisco.

3
4
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respectivamente.
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O conselho nacional
dos recursos hídricos
O Decreto nº 4.613, de maio de 2003, cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Trata-se de um órgão consultivo e deliberativo e integra a estrutura regimental do Ministério
do Meio Ambiente. Entre suas competências, destacamos:

 Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários.
 Arbitrar, em última instância administrativa, os conﬂitos existentes entre
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.
 Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas
repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados.
 Deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacias
Hidrográﬁcas.
 Avaliar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos
e à Política Nacional de Recursos Hídricos.
 Estabelecer diretrizes complementares para a implantação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
 Aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacias Hidrográﬁcas e
estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos.
 Deliberar sobre recursos administrativos que lhe foram interpostos.
 Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos
e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas.
 Estabelecer critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos
hídricos e para a cobrança por seu uso.
 Deliberar sobre as acumulações, derivações, captações e lançamentos de
pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de
direitos de uso de recursos hídricos da União.
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Quanto aos mecanismos criados para a condução das políticas estaduais de recursos
hídricos, no caso do Rio Grande do Norte, podemos observar que a Lei Estadual nº 6.908/96
explica a instituição do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, cuja estrutura
organizacional compreende o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a Secretaria Estadual
de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias Hidrográﬁcas.

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_8Us7czZwmqg/R-2Nz46RFjI/AAAAAAAAAiw/
sxcXa9qQx9E/s1600-h/charge-acudesangrou.jpg>. Acesso em: 10 nov. 2009.

Atividade 4
Considerando uma situação hipotética de conﬂito em relação a um corpo hídrico
de sua região, explique como se daria o envolvimento das esferas arbitrais.
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A legislação em vigor, que trata que do planejamento e gestão das águas, adota como
princípio básico os seguintes elementos: a Bacia Hidrográﬁca é tomada como unidade
básica para o planejamento, permitindo realizar com maior precisão o confronto entre as
disponibilidades e as demandas de água no território nacional.
Considera, ainda, que os múltiplos usos da água como parâmetro de referência,
estabelecendo que todos os setores usuários de água têm igual acesso ao uso dos recursos
hídricos; reconhece que a água é um bem renovável, mas que pode se tornar indispensável, e
que por esse motivo precisa ser preservada.
Estabelece a ﬁlosoﬁa da gestão descentralizada e participativa, signiﬁcando dizer que
tanto os usuários quanto a sociedade organizada, juntamente com os órgãos das esferas
administrativas, podem inﬂuenciar diretamente no processo de tomada de decisão sobre os
corpos hídricos.

Resumo
Nesta aula você estudou os aspectos legais dos recursos hídricos no Brasil.
Aprendeu a identiﬁcar a Política Nacional de Recursos Hídricos e qual o papel
da ANA - Agência Nacional de Águas. Além disso, você realizou uma série de
atividades que tiveram como objetivo fazer você entender a aplicação da Lei
Nacional sobre recursos hídricos e as atribuições do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos.
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Autoavaliação
1

Proponha uma explicação para o paradoxo entre a vigência de um avançado
arcabouço legal das águas em nível nacional e a realidade inerente ao uso dos
corpos de água em sua região.

2

Quais os principais aspectos da Política Nacional de Recursos Hídricos?

3

Descreva 4 atribuições do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

4

Cite 5 atribuições da Agência Nacional de Águas.

5

Depois de saber um pouco sobre a legislação acerca da água no Brasil, que melhorias
ou que proposições você faria para melhorar o uso da água no nosso país? Para
isso, faça um pequeno texto colocando suas argumentações. Caso ache necessário,
use a lei como base desta atividade.

Referências
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Conjunto de normas
legais/Ministério do Meio Ambiente. 3. ed. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos, 2004.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1989.
SOUTO FILHO, João de Deus. Pedagogia da água. Natal: Ed. do autor, 2008.
TUNDISI, José Galízia. Água no século XXI: enfrentando a escassez. 2. ed. São Carlos:
RIMA, 2005.
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Planejamento e gestão das águas
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Apresentação

N

esta aula você vai ver que, ao considerarmos globalmente a quantidade de água
disponível em nosso planeta, constatamos que é muito superior à necessária aos
diversos usos da população. No entanto, como você já sabe, além da distribuição
irregular e das perdas, devemos considerar também a crescente degradação dos recursos
hídricos, resultante da ação antrópica, tornando parte da água imprópria e indisponível aos
mais diversos ﬁns.
Desta maneira, você vai constatar que o controle dos múltiplos usos da água, bem como das
perdas e desperdícios deve ser exercido não só pelo poder público, mas também por empresas
privadas e pela população em geral. Logo, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos
constituem um tema relevante na atualidade. Por esta razão, são os temas de nossa sexta aula.

Objetivos
1

Descrever a relação de interdependência entre uma bacia
hidrográﬁca e o planejamento e gestão das águas.

2

Identiﬁcar os serviços ofertados aos homens pelos ecossistemas.

3

Compreender a abrangência do gerenciamento integrado de
corpos hídricos.
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Planejamento e gestão das águas

A

o enfocarmos o planejamento e o gerenciamento dos corpos hídricos, é fundamental
considerar a mudança de paradigma de um sistema que aborda o tema água de forma
setorial e local para uma visão integrada e que engloba o nível ecossistêmico. Esta
visão mais abrangente da problemática deve, invariavelmente, incorporar a dimensão social e
econômica no ato de planejar e gerenciar água.
Quanto aos inúmeros usos atribuídos aos recursos hídricos, tais ações de planejamento
podem se dar sob a forma de dois planos de desenvolvimento.
No primeiro, situam-se os objetivos, as opções e a zonação em larga escala das prioridades
nos múltiplos usos da água em uma unidade mensurável, que é a bacia hidrográﬁca. Já no
segundo, destaca-se a capacidade de gerenciar conﬂitos resultantes dos mais diversos usos
e a interpretação de informações existentes de forma a possibilitar a montagem de cenários
de longo prazo incorporando as perspectivas de desenvolvimento sustentável, dos impactos,
bem como da conservação e recuperação da água.
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A bacia hidrográﬁca
como unidade de referência
O ciclo hidrológico, como você viu, tem um aspecto geral e, se considerado de maneira
global, pode ser visto como um sistema hidrológico fechado, já que a quantidade de água
disponível no planeta é ﬁnita e indestrutível. Entretanto, subsistemas abertos são abundantes,
e estes são normalmente os tipos analisados pelos proﬁssionais da área.

Figura 1 – Bacia hidrográﬁca
Fonte: <http://www.abagrp.org.br/monitoramento/areas/hidrograﬁa/hidro1.jpg>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Desprezado a natureza do sistema, um balanço de área pode ser desenvolvido para
avaliar os componentes do ciclo hidrológico para uma região hidrologicamente determinada.
No entanto, tais regiões podem ser delimitadas por limites políticos, por limites topográﬁcos
ou arbitrariamente especiﬁcadas.
Dentre as regiões hidrológicas de importância prática, destacam-se as bacias
hidrográﬁcas, por causa da simplicidade que oferecem na aplicação do balanço da água e,
em função dessa característica, muitos modelos de estudo de recursos hídricos têm sido
conduzidos em bacias hidrográﬁcas.
Nos últimos anos, a concepção de que a bacia hidrográﬁca é a unidade mais apropriada
para o gerenciamento, a otimização de usos múltiplos e o desenvolvimento sustentável
consolidou-se de forma a ser largamente adotada.
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A constatação de que se faz necessário cuidar dos mananciais e das fontes de
abastecimento de água potável nos leva à compreensão de que o gerenciamento de tais
mananciais deve incluir o percurso que vai da fonte à torneira do consumidor ﬁnal, assim
como tratar de todo o sistema de produção da água.

Figura 2 – Área de manancial
Fonte: <http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/espacodageograﬁa.spaceblog.com.br/
images/gd/1225733201/Mananciais-Ana-Flavia-e-Ana-Gabriele.gif>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Logo, o sistema de planejamento e gerenciamento das águas deve considerar os
processos conceituais, os quais englobam a bacia hidrográﬁca como unidade de planejamento
e gerenciamento com a respectiva interação econômica e social; os processos tecnológicos,
ou seja, o uso adequado de técnicas de proteção, conservação, recuperação e tratamento; e
os processos institucionais, que consideramos como fundamental à integração institucional
em uma unidade ﬁsiográﬁca.
Aqui, devemos salientar o contraste existente entre uma abordagem do ponto de vista da
ciência ecológica e o ambientalismo. A não observação dessas formas de procedimento provoca
visões contraditórias entre gerenciamento proﬁssional e ativismo ambiental não proﬁssional.
Evidentemente, não estamos descartando a importância desse ativismo ambiental; porém,
o planejamento não pode ser desprovido de embasamento técnico, bem como da capacidade
de solução de problemas.
A bacia hidrográﬁca, por ser facilmente delimitada, propiciando a mensuração do balanço
hídrico, torna-se uma unidade muito bem caracterizada e permite a integração multidisciplinar
entre diferentes sistemas de gerenciamento, estudo e atividade ambiental.
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Figura 3 – Bacias hidrográﬁcas no Brasil
Fonte: <http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/PlanejHidrologico/imgs/ﬁgura11.gif>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Considerando a abordagem sistêmica voltada a uma unidade de planejamento
correspondente à bacia hidrográﬁca, destacamos as seguintes vantagens decorrentes deste
procedimento e que viabilizam um estudo multidisciplinar:



Sendo uma unidade física, a bacia hidrográfica apresenta fronteiras
delimitadas, podendo-se considerar variadas escalas espaciais ou mesmo
subdividi-la;



Trata-se de um sistema hidrologicamente integrado, com componentes e
subsistemas interativos, não podendo ser estudado de forma desassociada;



Propicia visão sistêmica adequada para o gerenciamento, facilitando uma
forma racional de organização de dados;



A compreensão dimensional da unidade de planejamento oferece oportunidade
para o desenvolvimento de parcerias e a resolução de conﬂitos, bem como
estimula a participação dos usuários nos mais diversos usos da água.
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Esta forma de abordagem sistêmica propicia a interação de cientistas, gerentes e
tomadores de decisão com o público em geral, permitindo que trabalhem juntos em uma
unidade física com limites deﬁnidos.
Portanto, a abordagem sistêmica de uma unidade de planejamento e gestão correspondente
a uma bacia hidrográﬁca se constitui na melhor maneira de superação das barreiras advindas
das esferas administrativas em nível federal, estadual e municipal ou até entre países, já que
a visualização da unidade física extrapola as demais delimitações antrópicas.

Atividade 1
1
2

Descreva sucintamente os aspectos ﬁsiográﬁcos da bacia hidrográﬁca
que abastece a sua cidade ou região.

O que você entende por bacia hidrográﬁca?

Os serviços dos ecossistemas
Os “serviços” prestados pelos ecossistemas são visualizados a partir de uma unidade de
planejamento físico, no caso, uma bacia hidrográﬁca.
Qualquer projeto de recuperação e conservação da água deve considerar como ponto
fundamental os “serviços” dos ecossistemas, uma vez que as principais interações entre os
diversos componentes do sistema terrestre e aquático mostram os recursos hídricos em uma
posição central em relação à biodiversidade.
A compreensão do signiﬁcado de tais “serviços” se dá a partir do resgate do conhecimento
de que um ecossistema apresenta certa homogeneidade topográﬁca, climática, hidrológica e
geoquímica. Portanto, as trocas de matéria e energia entre seus constituintes se fazem com
intensidade característica.
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Um ecossistema é consequência do curso de uma longa evolução, derivando de processos
adaptativos entre as espécies e o meio ambiente. Os ecossistemas são, portanto, dotados de
autorregulação e capazes de resistir, pelo menos dentro de certos limites, às modiﬁcações
do meio ambiente e às bruscas variações de densidade das populações que as constituem.
Um ecossistema completo compreende as substâncias abióticas orgânicas e inorgânicas
do meio ambiente, organismos produtores autotróﬁcos capazes de sintetizar a matéria
orgânica partindo do meio inorgânico, organismos consumidores heterotróﬁcos e, enﬁm,
decompositores que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Portanto, tal
“serviço” não tem preço, sendo imprescindível ao equilíbrio ecológico.

Figura 4 – Funcionamento de um ecossistema
Fonte: <http://biologiacesaresezar.editorasaraiva.com.br/navitacontent_/userFiles/File/Biologia_Cesar_Sezar/Bio3_329.jpg>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Considerando, assim, os “serviços” dos ecossistemas no que diz respeito ao gerenciamento
de corpos hídricos, tornam-se fundamental os seguintes conhecimentos analíticos:
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Tecnologias de controle de processo de emissão de poluentes e das
caracterizações qualitativas e quantitativas de eﬂuentes;



O conhecimento de fontes não pontuais de poluentes que afetam descargas
químicas;



Conhecimento especializado em processos aquáticos, incluindo efeitos de
substâncias tóxicas;



As características físicas e químicas dos corpos de água, incluindo
mecanismos de dispersão de poluentes, eutroﬁzação e interações entre os
sedimentos e a água.

Atividade 2
Considerando que o planejamento e gestão dos recursos hídricos visam, de
forma geral, a minimização de impactos e a otimização dos usos múltiplos
da água, aponte e descreva uma atividade antrópica que vai de encontro ao
equilíbrio ecológico do ecossistema inerente ao corpo hídrico que abastece
a sua cidade.
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O gerenciamento
integrado da água
O Gerenciamento Integrado dos recursos hídricos aborda uma visão de planejamento
abrangente no que diz respeito às políticas públicas, tecnológicas e educacionais, com a
ﬁnalidade de promover um processo de longo prazo. Reﬂete a participação de autoridades
até o público em geral, bem como a integração entre as pessoas e as instituições, os usos
múltiplos e os “serviços” dos ecossistemas aquáticos. A seguir, você poder entender como
funciona o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Para entender melhor como acontece a gestão nas regiões hidrográficas
brasileiras é preciso conhecer um pouco da estrutura de apoio do Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.

Fonte: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 13 nov. 2009.
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SRH – Secretaria Nacional de Recursos Hídricos: responsável por formular a
Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando a gestão da água com a gestão
ambiental do País. A Política Nacional trata do conjunto de intenções, decisões,
recomendações e determinações do governo, considerando o aproveitamento
múltiplo, o controle e a conservação dos recursos hídricos. Ela se concretiza
por meio de planos e programas governamentais, cabendo a cada Estado ou
município elaborar seus planos especíﬁcos. Em 2005, o Plano Nacional de
Recursos Hídricos, que deﬁnirá as estratégias de conservação e gestão das águas
nos próximos vinte anos, começou a ser elaborado.
ANA – Agência Nacional de Águas: responsável pela execução e implementação
da Política Nacional de Recursos Hídricos e pela implementação do Sistema
Nacional de Recursos Hídricos, disciplinando a utilização dos rios, mediando
conﬂitos e ﬁscalizando a utilização dos recursos hídricos no país, de forma a
evitar a poluição e o desperdício para garantir a boa qualidade da água.
CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos: é composto por representantes
dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República, dos Conselhos
Estaduais de Recursos Hídricos, de organizações civis e dos usuários dos setores
da agricultura, das indústrias, das concessionárias de energia elétrica, da pesca,
do lazer e turismo, da prestação de serviço público de abastecimento de água
e esgotamento sanitário e das hidrovias. Ele promove a articulação entre os
planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários, acompanha
a execução do Plano Nacional dos Recursos Hídricos e determina as providências
para o cumprimento de suas metas por meio de Resoluções e Moções.
Fonte: <http://cadernoaguas.wwf.org.br/index.php?cap=7&pag=3&est=3>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Tal complexidade impõe um procedimento analítico cujo contexto varia do local ao
global e propicia uma ferramenta de planejamento que potencializa a resolução de conﬂitos,
a otimização de usos múltiplos de corpos de água e a promoção de bases cientíﬁcas sólidas
voltadas ao diagnóstico da água.
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Figura 5 – Proposições para melhor uso do ecossistema na geração de energia

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_5f8TWVrIi64/SfD3-vn_QvI/AAAAAAAABgU/COXYxJWZq9o/s400/fonte-de-energia-renovavel.gif>. Acesso em: 13 nov. 2009.

A crescente necessidade do homem bem utilizar, controlar e preservar os recursos hídricos
disponíveis de forma cada vez mais exígua torna a Hidrologia uma ciência cujo conhecimento
e aplicação se mostram em profundidade crescente.
Na Hidrologia Aplicada, as várias mensurações que partem das características físicas de
uma bacia hidrográﬁca implicam em inúmeras utilidades, dentre as quais se destacam:


As análises voltadas à previsão de enchentes, destacando-se os métodos de Foster, de
Gumbel e o de Füler, especíﬁcos para cálculos de vazão;



As análises voltadas à propagação de enchentes em rios e canais, bem como através de
reservatórios;



Os cálculos inerentes ao volume de reservatórios, da regulação de vazões e controle
de estiagem;



Medições de erodibilidade de canais, transporte de sedimentos e assoreamento
de reservatórios.
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Dentre as técnicas que viabilizam o conjunto de metodologias que promovem a
recuperação de bacias hidrográﬁcas e a capacidade de autossustentação do sistema, levando
em conta os custos de recuperação e conservação e a relação custo/benefício, destacamos:
O reﬂorestamento de bacia hidrográﬁca com o objetivo do aumento da capacidade de
retenção de sedimentos e nutrientes;


Conservação e recuperação de áreas alagadas como sistema de reciclagem biogeoquímica
e de controle de volume e de enchentes;



Introdução de corredores de ﬂorestas de espécies nativas na bacia hidrográﬁca;



Gerenciamento e adequação da aplicação de fertilizantes, pesticidas e herbicidas na bacia
hidrográﬁca, a ﬁm de diminuir e controlar a eutroﬁzação e toxicidade;



Controle de erosão para diminuir assoreamento;



Tratamento de esgotos domésticos, eﬂuentes industriais e reutilização da água;



Proteção das áreas de alta biodiversidade na bacia hidrográﬁca.

Há, ainda, outros métodos voltados a tecnologias de baixo custo implementadas com
uma visão de funcionamento dos ecossistemas. São os chamados métodos ecotecnológicos,
ou seja, que visam promover a utilização de mecanismos, os “serviços” dos ecossistemas.
Destacamos, aqui, algumas medidas voltadas ao gerenciamento ecotecnológico para
corpos de água. São tecnologias simples, que não agridem o meio ambiente:


Mistura artiﬁcial e oxigenação para controlar e inativar o fósforo de carga interna;



Remoção, aeração e cobertura de sedimentos;



Biomanipulação, controle do ﬁtoplâncton e da eutroﬁzação;



Redução da cuminosidade para controle de ﬂorescimento do ﬁtoplâncton;



Controle de macróﬁtas para a redução da carga interna.

Ainda quanto às metodologias aplicadas ao gerenciamento de corpos hídricos, destacamos
o monitoramento como uma atividade fundamental para o planejamento e a gestão das águas.
É o efetivo gerenciamento das águas que implica na constante avaliação da qualidade
e da quantidade da água simultaneamente, com a ﬁnalidade de que se conheça o estado dos
corpos de água, seu potencial e os possíveis problemas agregados de contaminação e poluição.
Além disso, o monitoramento sinaliza ou apresenta e identifica locais com baixa
contaminação nos corpos hídricos e, portanto, dá indicações seguras sobre o que conservar
e qual o custo dessa conservação.
Logo, o monitoramento é um importante passo para a elaboração de um banco de dados
conﬁável e adequado voltado ao planejamento e gestão das águas.
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Lembramos, ainda, que com a convergência tecnológica atual, as técnicas de automação
estão sendo muito mais utilizadas em razão da necessidade de se obter respostas rápidas e
em tempo real. Sensores existentes já permitem a análise automática de variáveis de forma
permanente nos locais de interesse.
Portanto, há uma tendência de que os métodos de coleta e amostragem serem
substituídos, na maioria dos casos, por sistemas automáticos acoplados a computadores
para transmissão de dados em tempo real e em curtos períodos de tempo, potencializando as
formas de planejamento e gerenciamento das águas.

Figura 6 – Exemplo de nova tecnologia para o controle e gerenciamento de águas

Fonte: <http://www.farolcomunitario.com.br/img_jpg/greenpeace_caetite_uranio.jpg>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Atividade 3
Pesquise e descreva sucintamente o método de gerenciamento e gestão das
águas distribuídas em sua cidade.
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A escassez e a distribuição irregular dos recursos hídricos têm conduzido à necessidade
do uso racional da água e de que sejam buscadas outras formas de obtenção da mesma,
inclusive através do reuso.
Portanto, o uso racional dos corpos hídricos, o controle de perdas e desperdícios e o reuso
das águas são tão importantes quanto a construção de reservatórios ou de outras obras hídricas,
pois signiﬁcam, também, o aumento da oferta desse escasso líquido, cuja disponibilidade é
potencializada pelos métodos e técnicas de planejamento e gerenciamento das águas.

Figura 7 – Esquema simpliﬁcado de uma alternativa para
reutilização da água do chuveiro para vasos sanitários em uma casa

Resumo
Nesta aula você viu que, apesar da água existir em nosso planeta de forma
abundante, a ação antrópica acaba por interferir na distribuição deste recurso,
tornando-o impróprio ou insuﬁciente para consumo. Você também entendeu
a importância das bacias hidrográﬁcas e de seus ecossistemas, assim como a
necessidade de implementar programas de planejamento e gerenciamento para
que o homem possa continuar fazendo uso dos “serviços” oferecidos por esses
ecossistemas. Por ﬁm, você viu que a sustentabilidade dos recursos hídricos é
responsabilidade não só do poder público, mas também da iniciativa privada e
da população em geral.
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Autoavaliação
1
2
3

Qual a relação de interdependência entre uma bacia hidrográﬁca e o planejamento
e gestão das águas?

Quais os serviços ofertados aos homens pelos ecossistemas?

Faça um pequeno texto descrevendo a abrangência do gerenciamento integrado de
corpos hídricos. Releia a aula, veja as etapas que colocamos no texto e, se sentir
necessidade, acesse outros meios de pesquisa, como a biblioteca do seu polo ou a
internet. O importante é você relatar que soluções existem para gerenciamento dos
nossos recursos hídricos.
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Anotações
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Sistemas naturais
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Apresentação

E

stamos iniciando a segunda parte da disciplina Geografia Física III. Nesta fase,
estaremos envolvidos com a análise mais uniﬁcada do meio natural do Brasil. Nas
disciplinas anteriores, Geograﬁa Física I e Geograﬁa Física II foram apresentados os
componentes do meio natural, rochas, relevo, solos, atmosfera e clima de maneira um tanto
independentes, inclusive com sua espacialização para o Brasil. Uma das maneiras de analisar
o componente meio natural do espaço envolve sua delimitação em unidades espaciais e
homogêneas denominadas domínios morfoclimáticos. Portanto, além de caracterizar esse
tipo de compartimentação do meio natural, iremos nos debruçar sobre cada um dos domínios
morfoclimáticos brasileiros, observando suas características, a área de distribuição e como
cada um desses domínios está representado no território.
Para uma melhor compreensão, tomaremos como base autores conceituados da
Geograﬁa, como Aziz Nacib Ab’Saber e Jurandyr Luciano Sanches Ross, além de artigos
cientíﬁcos, textos disponíveis na internet e demais leituras complementares, as quais você
deverá conhecer para aprimorar sua formação. Vamos separar as leituras em aulas com
exercícios, indicações de sites e leituras extras.
Nesta primeira aula, retomaremos o conceito de sistema e de geossistema e sua expressão
espacial através dos conceitos de paisagem e de domínio morfoclimático. Veremos como o
conceito de paisagem envolve, de maneira integrada, os diferentes componentes que constroem
o espaço natural e suas relações com o homem. Veremos também como esse conceito pode
ser materializado e identiﬁcado estrutural e espacialmente. Na sequência, entraremos em
contato com o conceito de domínio morfoclimático.

Objetivo
Descrever alguns conceitos de integração dos elementos do
meio natural, como geossistema e ecossistema, e como aplicá-los
na segmentação do espaço através dos conceitos de paisagem e
de domínio.
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A diversidade natural brasileira
Não precisamos de grandes esforços para saber que o Brasil apresenta uma diversidade
muito grande de espaços naturais. As vastas ﬂorestas úmidas e quentes da Amazônia estão
constantemente na mídia em função do desmatamento acelerado que vêm sofrendo (Figura 1).

Figura 1 – Desmatamento e queimada na Amazônia
Fonte: Foto de Margi Moss. <http://www.riosvoadores.com.br/
margi/downloads/imagens_imprensa/derrubada_e_queimada_
foto_margi_moss.jpg>. Acesso em: 18 nov. 2009.

Basta a estação seca se estender por algumas semanas a mais para que as notícias sobre
a quebra na safra agrícola no sul do país se espalhem rapidamente. Quando a seca se agrava,
é o sertão semiárido nordestino que ocupa o noticiário. Esses são exemplos da magníﬁca
diversidade em que se constitui o espaço territorial brasileiro.
Essa diversidade é decorrência da extensão territorial e da variedade de elementos que
compõem esse espaço e da forma como ele é construído. Conhecer e compreender essa
diversidade é importante se quisermos entender como se dá o processo de ocupação e de
exploração do espaço pelo homem.
Para conhecer e compreender a diversidade natural, muitas vezes não basta conhecer
a diversidade de cada elemento separadamente. Assim, não basta conhecer, por exemplo, os
diferentes tipos de rocha, de relevo, de solo e de vegetação de um determinado lugar para
que possamos compreender como se dá a ocupação e a utilização desses elementos para a
construção do espaço. Essa análise precisa ser feita de maneira integrada, mesmo porque
esses diferentes elementos (rochas, relevo, clima, solos, plantas e animais) se relacionam
permanentemente e uns interferem sobre os outros de maneira mais ou menos intensa, de
forma a construir um todo que, se analisado com essa visão de integração, pode fornecer
informações bastante importantes para que possamos compreender essa diversidade e como
ela vem sendo ocupada historicamente pelo homem.
Várias são as maneiras de analisar o espaço natural de maneira integrada, destacando-se
os conceitos de geossistema, ecossistema, paisagem e domínio morfoclimático.
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Sistema, geossistema
e ecossistema
Uma maneira de analisar de forma uniﬁcada um conjunto de elementos é através
da aplicação do conceito de sistema. Nas Aulas 1 (Abordando o planeta) e 7 (A interação
geossistêmica) da disciplina Geograﬁa Física I, o conceito de sistema já foi apresentado. Para
relembrar, é conveniente dizer que Ludwig (1977) foi um dos pioneiros a apresentar o conceito
de maneira elaborada e clara, indicando sua aplicabilidade na investigação cientíﬁca.
De maneira sintética, sistema é um conjunto de elementos de cuja interação resultam
características e propriedades diferentes e mais complexas do que aquelas dos seus elementos
isoladamente; características e propriedades essas chamadas de propriedades emergentes. Um
exemplo bastante simples de sistema é um televisor que, funcionando corretamente, reproduz
som e imagem. Se, porém, apenas juntarmos as peças que compõem o aparelho dentro de
uma caixa, não teremos um televisor. Essas duas propriedades – imagem e som – que são
próprias do sistema televisão só vão aparecer quando todas as peças que compõem o aparelho
estiverem conectadas adequadamente e funcionando de maneira integrada. Assim, imagem e
som são duas propriedades emergentes, que só ocorrem a partir da interação dos diferentes
elementos que compõem o sistema que denominamos televisor.
Podemos utilizar o conceito de sistema para analisar os espaços naturais, na tentativa
de compreender a natureza não apenas a partir dos elementos que a compõem (diversidade),
mas também de como esses elementos estão arranjados (estrutura), como se relacionam
(interação e funcionamento), quais funções desempenham no sistema e como ele, o sistema,
evolui ao longo do tempo (dinâmica).
Os espaços naturais enquanto sistemas podem ser analisados a partir da perspectiva
dos seres vivos – e aí tratamos com ecossistemas – ou da ótica dos elementos abióticos – e
aí consideramos o espaço natural como geossistema.
Os ecossistemas são sistemas naturais resultantes da interação entre componentes
bióticos (plantas, animais, fungos, bactérias) e abióticos (energia e matéria), cujas propriedades
emergentes envolvem a organização dos seres vivos em teias tróﬁcas, a partir das quais se
estabelecem outras propriedades emergentes como ciclo de materiais (Figura 2) e ﬂuxo de
energia, todas passando pelos seres vivos. Já os geossistemas também são sistemas naturais
resultantes da interação entre componentes bióticos e abióticos, só que aqui a ênfase na
análise recai sobre as interações entre os diferentes componentes do meio abiótico, como as
rochas, o relevo, o clima.
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Figura 2 – Esquema simpliﬁcado de um ecossistema
Fonte: <http://biologiacesaresezar.editorasaraiva.com.br/navitacontent_/userFiles/File/Biologia_Cesar_Sezar/
BIO1_033.jpg>. Acesso em: 19 nov. 2009.

Podemos dizer, então, que ecossistema e geossistema envolvem os mesmos elementos
constituintes, e que a maneira como analisarmos as interações entre esses elementos é que
difere um do outro. Se a ênfase está nos seres vivos, procurando conhecer, por exemplo,
quantas espécies compõem a comunidade, de que forma as espécies estão relacionadas entre
si, qual o papel que desempenham na comunidade, quais as adaptações que os vegetais têm
com relação às condições climáticas, então estaremos analisando esse espaço sob a ótica
ecossistêmica. Por outro lado, se estivermos preocupados em saber de que forma a água da
chuva atua nos processos de transporte de partículas do solo, qual o papel da vegetação no
processo de formação desse solo, de que maneira o desmatamento provocado pelo homem
está interferindo na qualidade da água do rio, então estaremos analisando esse espaço como
um geossistema. Assim, o conceito de ecossistema é biológico, enquanto o geossistema é
um conceito geográﬁco, com ênfase, sobretudo no meio físico.
Pelo exposto, podemos considerar que o conceito de geossistema é mais amplo do
que o conceito de ecossistema, pois enquanto este está centrado num único elemento da
natureza, o componente biológico, o geossistema é policêntrico, envolvendo a totalidade
dos componentes naturais na perspectiva de suas conexões, inter-relações e aspectos
funcionais (Figura 3). Isto signiﬁca dizer que podemos analisar os diferentes componentes
do geossistema, como o relevo, o clima e a água sob o ponto de vista geossistêmico, desde
que estejamos interessados em conhecer as relações de cada um desses componentes com os
demais componentes do mesmo espaço. É importante notar que no conceito de geossistema,
o homem, enquanto sociedade, também é um de seus elementos, inﬂuenciando e sendo
inﬂuenciado pelos demais componentes.
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Geossistema

Ecossistema

C
C

A

B

A

B

Seres
vivos
R

S

R

S

PL

PL

Figura 3 – Esquemas estruturais de geossistema e ecossistema.
A: água, B: biosfera, C: clima, PL: pedosfera e litosfera, R: relevo, S: sociedade
Fonte: Christifoletti (1999, p. 42).

Atividade 1
1
2
3

Deﬁna o que é sistema e o que é propriedade emergente.

Quais são as características a partir das quais podemos analisar o
espaço natural sob a perspectiva sistêmica?

Podemos analisar qualquer conjunto de elementos sob a perspectiva
sistêmica. Para isso, é importante dar atenção às suas propriedades
emergentes. Podemos, por exemplo, considerar uma cadeira como
sistema. Neste caso, cite pelo menos duas propriedades emergentes
do sistema cadeira.

4

O que difere o geossistema do ecossistema?

5

Por que se diz que o conceito de geosssitema é policêntrico?
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A paisagem
A forma mais comum de aplicação do conceito de geossistema envolve um termo bastante
abrangente e, por conseguinte, de difícil compreensão, uma vez que pode ser observado sob
diferentes visões, como a do artista, do arquiteto, do geógrafo...
Do ponto de vista geográﬁco, devemos considerar a opinião de Milton Santos que, em
sua obra A Natureza do Espaço, aﬁrma que
tudo aquilo que nós vemos, que nossa visão alcança é a paisagem. Esta pode ser deﬁnida
como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes,
mas também de cores, movimentos, odores, sons. A dimensão da paisagem é a dimensão
da percepção, o que chega aos nossos sentidos [...], a percepção é sempre um processo
seletivo de apreensão (SANTOS, 1999, p. 83).

Assim, podemos dizer que a paisagem é a expressão local do geossistema, numa escala
espacial relativamente grande, onde os elementos estão postos e apresentam uma relação
entre si. Podem ser considerados dois tipos de paisagem. A paisagem artiﬁcial é a paisagem
transformada pelo homem, e a paisagem natural ainda não foi mudada pela ação humana. De
maneira geral, entretanto, como aﬁrma Milton Santos, “a paisagem é um conjunto de formas
naturais e artiﬁciais, formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor,
utilidade ou por qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea”. Segundo Ross
(2006, p. 33), “o tempo da paisagem é aquele do cultural, do patrimônio, da identidade e das
representações. É o tempo do ressurgimento do simbólico, do mito e do rito. A paisagem, uma
noção mais que conceito, permite ao geógrafo acessar o mundo das representações sociais e da
natureza, assegurando uma ligação de conveniência com os objetos naturais na sua dimensão
geossistêmica. Segue na direção de uma relação multidirecional e interativa entre o natural
e o social”. Segundo aﬁrma Sotchava (1978 apud ROSS, 2006, p. 25), “[...] as paisagens
antropogênicas nada mais são do que estados variáveis de primitivos geossistemas naturais [...]”.
Como o geossistema é objeto da análise geográﬁca, ele envolve não apenas as relações
entre elementos naturais, mas também destes com a sociedade humana. Segundo Ross (2006,
p. 50), “É preciso tratar e apreender esses diversos lugares, diante de suas diversidades
naturais e sociais, no contexto de sua totalidade, ou seja, no âmbito do ‘espaço total’” de
Milton Santos.
Para Zonneveld (1989 apud ROSS, 2006, p. 37),
a paisagem é uma parte do espaço, na superfície da terra, que consiste de um complexo
sistema formado pelas atividades das rochas, da água, ar, plantas, animais e homem e é
uma entidade que tem ﬁsionomia e forma reconhecível.

A análise da paisagem sob o ponto de vista geossistêmico nos encaminha a observar
características como diversidade de elementos, estrutura, interação e funcionamento, funções
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e dinâmica. Na Figura 4 a seguir, que você viu na Aula 11 (Geomorfologia ambiental) da
disciplina Geograﬁa Física I, podemos ver a paisagem da praia de Ponta Negra (Natal/RN) em
dois momentos distintos.

Figura 4 – O antes e o depois da praia de Ponta Negra (Natal/RN), com o Morro do Careca ao fundo
Fonte: (a) Foto de Jaeci Emerenciano (1970?). (b) <http://farm3.static.ﬂickr.
com/2049/2093099363_40f39372c0.jpg>. Acesso em: 13 nov. 2009.

Observando a figura, podemos analisar cada momento isoladamente e encontrar
seus elementos constituintes (água marinha, vegetação, morros, atmosfera, solo arenoso,
ocupações humanas térreas...), estruturados segundo uma disposição característica (enseada
de costa oriental, coberta em grande parte por elementos naturais e poucas residências e
desmatamento na imagem superior e ocupação humana mais intensa na imagem de baixo, sob
clima tropical e estação seca marcante), onde a vegetação, o vento intenso e os sedimentos
arenosos desestruturados interagem formando montes elevados de areias (dunas); a
percolação da água da chuva é garantida pela alta permeabilidade da areia e pela vegetação,
e, caso a vegetação seja removida, o vento intenso e a chuva podem provocar movimentação
intensa das areias, com diversas consequências (funcionamento, dinâmica).
A comparação entre as duas imagens permite estabelecer a dinâmica que culminou
nessas duas paisagens. Na parte terrestre predominantemente natural, ao fundo pode-se
observar a redução da cobertura vegetal nos ﬂancos das dunas. Qual a razão? A resposta poderá
auxiliar na compreensão do comportamento dos elementos constituintes e nas fragilidades
das estruturas e da intensidade das relações. É notável, também, a intensidade da ocupação
humana, com construções que se estenderam amplamente. Ao mesmo tempo em que retira
o componente vegetal protetor do solo, a cobertura com construções pode assegurar uma
maior estabilidade do solo contra erosões, por exemplo, mas diminuir a inﬁltração das chuvas.
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A arborização também pode reduzir a incidência de radiação solar sobre o solo,
amenizando as temperaturas mais elevadas... e poderíamos discorrer ainda sobre muitas
outras interações. Como podemos perceber, a análise integrada dos elementos que formam
a paisagem permite uma análise abrangente e indica que conhecer as interações é muito
importante, tanto na descrição quanto na compreensão do funcionamento, das restrições, das
potencialidades e das formas de construção do espaço geográﬁco.

Atividade 2
Encontre uma imagem de paisagem natural ou de paisagem artiﬁcial e procure
descrevê-la a partir de seus elementos constituintes, das suas interações e da
dinâmica, seguindo o esquema de geossistema da Figura 3 e do exemplo aplicado
à praia de Ponta Negra da Figura 4.

A espacialidade
dos sistemas naturais
Ecossistema e geossistema são conceitos sem expressão espacial deﬁnida. Isto quer
dizer que o conceito pode ser aplicado a superfícies de diferentes tamanhos, desde que nelas
possam ser observadas propriedades emergentes decorrentes da interação de seus elementos
constituintes e desde que tenham uma homogeneidade relativa em relação a esses elementos.
O conceito de ecossistema pode ser aplicado desde a escala planetária até o nível mais
restrito onde se possa identiﬁcar uma comunidade, como em uma carcaça em decomposição,
por exemplo. Em nível planetário, quando consideramos a Terra como um ecossistema, damos
a ela o nome de Ecosfera. Em nível regional, a espacialização do ecossistema recebe o nome
de bioma. E nível mais local pode relacionar o ecossistema com o tipo de vegetação ou
de ambiente, como um tipo de ﬂoresta ou de lago, por exemplo (Figura 5) . Na disciplina
Ecossistemas Brasileiros, os diferentes ecossistemas em análise referem-se justamente às
unidades espaciais delimitadas em biomas.
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Figura 5 – Diferentes magnitudes espaciais de ecossistema: a ecosfera e um lago no meio da ﬂoresta
Fonte: (a) <http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/imatges/terra1.jpg>;
(b) <http://www.baixaki.com.br/imagens/wpapers/BXK84299_bariloche-lago800.jpg>. Acesso em: 19 nov. 2009.

Quanto ao geossistema, Bertrand (1971) apresenta uma escala de magnitude espacial
que envolve, em ordem decrescente: zona, domínio, região natural, geossistema, geofácie
e geótopo. Ross (2006, p. 31) ressalta a confusão que surgiu na aplicação dessas classes,
visto que geossistema, além de ser a categoria de análise, também correspondia a uma
unidade dessa categoria. O mesmo autor, entretanto, cita Bertrand (1971, p.19) na tentativa de
esclarecer o impasse: “A solução mais fácil consiste em designar o geossistema pela vegetação
correspondente, que representa muitas vezes a melhor síntese do meio”. A vegetação é, então,
uma espécie de suporte para identiﬁcar os geossistemas.

Resumo
Nesta aula ﬁzemos uma revisão mais aprofundada sob a forma de analisar o
espaço, sobretudo seu componente natural, a partir de uma visão integradora.
Neste contexto, os conceitos de sistema, de ecossistema e de geossistema são
bastante adequados. Vimos também como aplicar esse conceito utilizando a
paisagem como elemento de análise. Na próxima aula, aprofundaremos a
deﬁnição de domínio, mais especiﬁcamente domínio morfoclimático, e sua
aplicação no território brasileiro.
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Autoavaliação
1

O que é geossistema?

2

Paisagem geográﬁca e geossistema são a mesma coisa? Explique sua resposta.

3

Como a aplicação do conceito de geossistema pode contribuir na análise do espaço
geográﬁco?
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Apresentação
Vimos na aula anterior que a paisagem é a maneira pela qual o geossistema se materializa,
isto é, nós podemos utilizar o conceito de geossistema para analisar o meio natural concreto a partir
da integração de seus elementos, quais sejam: as rochas, o relevo, o clima, a sociedade, a biota.
Vimos também que a espacialização do geossistema pode se dar em diferentes escalas
espaciais. Os geosssitemas mais abrangentes espacialmente são as zonas, e em ordem
decrescente de magnitude, domínios, regiões naturais, geossistemas, geofácies e geótopos.
Nesta aula, nós iremos trabalhar com a noção de domínio, mais especiﬁcamente com
domínio morfoclimático, e enumerar seus diversos padrões para o Brasil. Em seguidas, vamos
estudar as principais características do domínio Amazônico, suas características paisagísticas,
morfológicas, climáticas, hidrológicas e como essas características vão determinar o tipo de
vegetação predominante e a forma de ocupação desse espaço pelo homem.

Objetivos
Caracterizar domínio morfoclimático.

1
2

Descrever as características naturais do domínio morfoclimático
Amazônico.

3

Conhecer como o homem vem formando o espaço no domínio
Amazônico.
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Domínio morfoclimático

O

domínio refere-se ao segundo nível taxonômico do sistema de classiﬁcação das
paisagens proposto por Bertrand (1971), logo abaixo do nível taxonômico zona e antes
do nível taxonômico região natural. O clima e o relevo são os principais elementos a
distinguir domínios diferentes, daí porque Ab’Sáber (1970) os denominou para o Brasil de
domínios morfoclimáticos.
Clima e relevo são os principais agentes a determinar os domínios morfoclimáticos
porque é, sobretudo, o clima que determina a natureza e a intensidade dos processos de
intemperismo, orientando na formação do solo e no modelado do terreno. Evidentemente que,
como foi visto na disciplina Geograﬁa Física I, o relevo é função de outros fatores, como, por
exemplo, a natureza do embasamento rochoso e sua estrutura. Entretanto, quando levamos
em consideração os aspectos geológicos de caráter amplo na caracterização e na delimitação
dos espaços naturais, no que chamamos de domínios morfoestruturais (ver aula 12 – Domínio
geomorfológico do Brasil - de Geograﬁa Física I), estamos trabalhando numa magnitude
geológica de tempo na casa dos milhões de anos.
Os domínios morfoclimáticos, por sua vez, ao levarem em consideração a relação do
relevo com o clima, consideram a evolução que esses espaços naturais tiveram em períodos
geológicos mais recentes, além da sua interação com os seres vivos. Assim, como aﬁrmam
Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 100):
As heranças remotas dos domínios morfoclimáticos vêm do Terciário Médio. Entretanto,
seu desenvolvimento e evolução deram-se, principalmente, durante o Pleistoceno sob
vigência alternada de processos extremamente complexos e variados que deﬁniram as
áreas nucleares como setores regionais, caracterizados como áreas clímax do ponto de
vista ﬁtogeográﬁco (cerrado, caatinga, campo e diversos tipos de ﬂorestas).

O domínio morfoclimático é, portanto, o resultado, ao longo da história recente do planeta,
da interação dos elementos que se relacionam de maneira mais estreita e intensa (clima e
relevo) e que tem na vegetação a expressão dessas interações, visto que a vegetação é reﬂexo
do clima, do solo, do relevo... Assim, como aﬁrmam Bigarella, Becker e Santos (1994, p.
98), “Os domínios morfoclimáticos baseiam-se em grande parte nos grandes quadros de
distribuição da vegetação, isto é, nos seus aspectos ﬁtogeográﬁcos”. A vegetação é, portanto,
o elemento “aglutinador” que pode fornecer uma indicação das áreas nucleares dos diferentes
domínios morfoclimáticos, conforme indica Ab’Sáber (1970).
Podemos, portanto, deﬁnir domínio morfoclimático como grandes extensões de espaço
relativamente homogêneo no que se refere ao clima, às formas de relevo, à cobertura
vegetal natural, aos solos, às condições hidrológicas, aos padrões de paisagens, bem
como às diferentes ﬁsiologias paisagísticas. A ﬁsiologia paisagística refere-se à intensidade,
velocidade e temporalidade das interações entre os diferentes elementos componentes da
paisagem, enﬁm, ao seu metabolismo, ao seu funcionamento.
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Atividade 1
1

Como podemos deﬁnir domínio morfoclimático?

2

Quais são os dois elementos da paisagem determinantes de um
domínio morfoclimático?

3

Quais as diferenças entre domínio morfoestrutural e domínio
morfoclimático?
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Domínios morfoclimáticos
brasileiros
Para países de proporções continentais e de composição natural tão variada e complexa,
como é o Brasil, a identiﬁcação e a delimitação espacial dos domínios morfoclimáticos tornase uma tarefa complexa. Ab’Sáber (1970) foi o pioneiro nessa empreitada, baseando-se em
trabalhos de diversos outros autores.
Para Ab’Sáber (1970), e nas palavras de Bigarella, Becker e Santos (1994, p. 101):
cada domínio morfoclimático é deﬁnido pelos aspectos vegetais e feições morfoclimáticas
generalizadas, compreendendo fatores geomórﬁcos, climáticos, e pedológicos, os quais
conferem certa homogeneidade a um conjunto paisagístico. Não resta dúvida que a
vegetação constitui, em última análise, a melhor expressão dos elementos climáticos.
Estes influenciam fundamentalmente a natureza dos processos morfoclimáticos.
Desta forma, a limitação das divisões morfoclimáticas baseia-se nas grandes zonas
ﬁtogeográﬁcas. As áreas nucleares dos grandes domínios relacionam-se a regiões bem
deﬁnidas do ponto de vista climático, botânico, pedológico, hidrológico e ﬁtogeográﬁco.

E acrescenta a seguir:
Não existe qualquer relação entre as áreas nucleares e as províncias geológico-estruturais.
Assim, uma área nuclear pode estender-se sobre terrenos de idades variadas, pertencentes
tanto aos escudos cristalinos como às bacias sedimentares

Ab’Sáber (1970) propôs seis domínios morfoclimáticos fundamentais para o Brasil, os
quais já foram apresentados de maneira resumida na aula 12 da disciplina Geograﬁa Física
I. Esses domínios apresentam os seguintes nomes genéricos: Amazônico, Cerrado, Mares
de Morros, Caatingas, Araucária e Pradarias. A cada nome genérico utilizado de maneira
mais ampla, corresponde um nome mais técnico, mais preciso quanto às características
dominantes (Quadro 1). Cada domínio possui uma área nuclear, onde as características do
domínio se apresentam de maneira mais homogênea e distinta (Figura 1). Separando as áreas
nucleares estão as faixas de transição, onde os domínios se interpenetram, diferenciam ou se
misturam em mosaicos de complexidade variada, sendo, portanto, de caracterização muito
mais complicada.
Na sequência da disciplina estudaremos em detalhe cada um dos seis domínios
morfoclimáticos brasileiros.
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Nome genérico

Nome técnico

Domínio Amazônico

Domínio das terras baixas equatoriais, extensivamente ﬂorestadas
da Amazônia

Domínio do Cerrado

Domínio dos chapadões tropicais recobertos por cerrados e penetrados
por ﬂorestas de galeria
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Domínio dos Mares de Morros

Domínio das regiões serranas, tropicais úmidas, ou dos “mares de
morros” extensivamente ﬂorestados

Domínio das Caatingas

Domínio das depressões interplanálticas semi-áridas do Nordeste

Domínio da Araucária

Domínio dos planaltos de Araucária

Domínio das Pradarias

Domínio dos campos das coxilhas subtropicais do Rio Grande do Sul

Quadro 1 – Relação entre nomes genérico e técnico dos domínios morfoclimáticos brasileiros
Fonte: Ab’Sáber (1970).

Figura 1 – Domínios morfoclimáticos do Brasil
Fonte: Ab’Sáber (1970).
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Atividade 2
1

Antes de tudo, para realizar esta atividade é interessante você estudar novamente a
aula 12 da disciplina Geograﬁa Física I.

2

Quais são os domínios morfoestruturais brasileiros?

3

Quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros?

4

Preencha o quadro abaixo com as características mais marcantes de cada domínio
morfoclimático brasileiro

Domínino morfoclimático

Clima

Relevo

Vegetação natural

Domínio Amazônico
Domínio do Cerrado
Domínio dos Mares de Morros
Domínio das Caatingas
Domínio da Araucária
Domínio das Pradarias

Domínio Amazônico
Caracterização Geral
O domínio Amazônico, que também é conhecido como o domínio das terras baixas
ﬂorestadas equatoriais, é o maior domínio morfoclimático brasileiro, com 3,3 milhões de
quilômetros quadrados. Ocupa 40% do território nacional, estendendo-se por todo o norte
do país, pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará e parte de
Maranhão, Tocantins e Mato Grosso (Figura 1). Nas palavras de Ab’Sáber (2003, p. 67), o
domínio compreende “o grande contínuo de ﬂorestas biodiversas que se estende desde o
nordeste do Pará aos sopés dos Andes, dos arredores da Serra dos Carajás às encostas do
Pico da Neblina e serranias ocidentais de Roraima”. É o território das águas e terras baixas
com ﬂorestas exuberantes em todos os aspectos, que durante séculos impõe resistência
impiedosa à ocupação humana.
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Aspectos paisagísticos
A Amazônia é o mundo das águas. Toda a paisagem do domínio é resultado da ação
intensa do clima quente e muito úmido moldando o relevo de terras baixas e relativamente
planas, o solo profundo, arenoso e pobre em nutrientes, a vegetação ﬂorestal, a hidrograﬁa
densa e caudalosa e a ação humana apoiada no extrativismo.

O clima
A posição intertropical do domínio determina um aporte de energia solar abundante, de
massas de ar oceânicas úmidas e de grande nebulosidade. Essas condições vão ocasionar
uma baixa amplitude térmica anual e a ausência de estações secas intensas na maior parte do
domínio (Figura 2). Chove na Amazônia entre 1.700 mm e 3.500 mm ao ano, com até três
meses de seca na porção centro-oriental. As temperaturas médias anuais oscilam entre 24oC
e 26oC, as temperaturas mínimas absolutas estão acima de 8oC e as máximas absolutas,
abaixo de 40oC. As variações térmicas dioturnas são maiores do que as anuais (Nimer, 1989).
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Embora considerado como um dos mais homogêneos e de ritmo anual mais constante
de todo o Brasil tropical, o clima amazônico apresenta algumas variações regionais. Na porção
centro-ocidental da Amazônia ocorrem as maiores precipitações e não existe estação seca,
conﬁgurando um clima constantemente quente e úmido ao longo de todo o ano (Nimer, 1989).
A transição para climas com sazonalidade pluvial ocorre em direção à periferia do domínio
nas direções norte, sul e leste, o que vai provocar a substituição das terras ﬂorestadas por
ambientes savânicos, já determinando outros biomas.
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Figura 2 – Diagrama climático para a cidade de Tefé (AM). Os polígonos cinza e preto indicam o período úmido e
superúmido, respectivamente. A linha contínua inferior refere-se ao caminhamento da temperatura média mensal,
e a linha superior, ao da precipitação média mensal.

Fonte: dados obtidos de DNMET (1992).
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Hidrograﬁa
Os elementos hidrográﬁcos que caracterizam a Amazônia são sempre superlativos,
razão pela qual se considera a Amazônia o domínio das águas. Calcula-se que a área total da
bacia, estendendo-se por outros países além do Brasil, supere os 6 milhões de quilômetros
quadrados, por onde circulam 20% de toda a água doce do planeta, por mais de 20 mil
quilômetros de cursos d’água navegáveis (Ab’Sáber, 2003, p. 67).
O número elevado de rios que drenam a Amazônia promove interações complexas entre
geossistemas terrestres e aquáticos (Mantovani, 2003, p. 373), transportando sedimentos,
nutrientes e matéria orgânica das porções elevadas para o interior de rios e igarapés. O terreno
relativamente plano faz com que os processos de deposição e de erosão das margens dos
rios sejam regulados pelas cheias, determinando que em muitos locais se formem ilhas de
extensão considerável, ou que os rios sejam frequentemente meandrantes (Figura 3), o que
impõem diﬁculdades para a navegação ﬂuvial.

Figura 3 – Rio Tamitatoala, próximo ao Parque Indígena do Xingu (MT), no domínio Amazônico, onde se pode
observar a presença de muitos meandros e de braços de rio isolados
Fonte: foto de Margi Moss. <http://www.riosvoadores.com.br/margi/downloads/imagens_imprensa/rio_tamitatoala.jpg>. Acesso em: 10 nov. 2009.

A rede hidrográﬁca é caracterizada por rios de águas brancas, como Juruá, Purus, Madeira
e Tapajós, drenando os espaços à direita do rio Amazonas, e por rios de águas negras, Japurá,
Negro e Trombetas, localizados na porção norte da bacia (Figura 4).
Os rios de águas brancas na verdade apresentam águas barrentas e amareladas devido
ao transporte de uma grande carga de sedimentos ﬁnos (argilas e siltes), decorrentes da
erosão das terras mais elevadas, principalmente do Planalto Central brasileiro. Esses rios
arrastam também areia na base da sua coluna d’água, alternando os processos de transporte
e de deposição, conforme as águas se desloquem mais ou menos rapidamente, muitas vezes
formando extensos meandros, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 4 – Hidrograﬁa da bacia Amazônica
Fonte: <http://www.tudook.com/brasil/images/bcamazonica.jpg>. Acesso em: 2 dez. 2009.

Os rios de águas negras, por sua vez, drenam as áreas mais ﬂorestadas da Amazônia.
São rios que transportam porções mínimas de sedimentos, mas que apresentam grandes
quantidades de substâncias orgânicas dissolvidas, provenientes da decomposição da matéria
orgânica no chão da ﬂoresta. As águas são ácidas e pobres em minerais, indicando que os
terrenos por eles drenados são formados por solos pobres em nutrientes para os vegetais.
Segundo Ab’Sáber (2003, p. 70), os rios de águas brancas sempre foram considerados
mais ricos em peixes do que os rios de águas negras, da mesma forma que a fertilidade das
terras ribeirinhas das planícies ﬂuviais dos rios de águas brancas é maior.

Relevo
A formação da bacia amazônica começou, provavelmente, há mais de dois bilhões
de anos, quando África e América do Sul, ainda unidos, formavam um único continente, o
Gondwana. A depressão que corresponde à bacia Amazônica originou-se numa zona frágil
do escudo Pré-Cambriano, do qual são resquícios ainda hoje o escudo do Brasil Central e o
escudo das Guianas.
Quando a separação da América do Sul da África começou, os rios da parte ocidental
da bacia Amazônica desaguavam no oceano Pacíﬁco, mas a parte oriental já corria para o
oceano Atlântico.
Foi só com o surgimento dos Andes, no processo de separação dos dois continentes, a
partir do Mioceno, desde há 20 milhões de anos, que o sentido da drenagem atual se formou.
Autores supõem que inicialmente um grande mar interno surgiu e, ao romper na região de
Óbidos (AM), o rio Amazonas tomou sua direção atual.
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O domínio Amazônico apresenta-se com mais de 90% de sua superfície em altitudes
inferiores a 200 m, compreendendo planaltos e depressões, geralmente com declividade suave
e topos aplanados.

Diversos mapas temáticos do Brasil, inclusive o de relevo, podem ser obtidos no
site do IBGE <http://www.ibge.gov.br/mapas_ibge>.

Solos
Embora exista uma variedade de solos compondo o domínio Amazônico, predominam
aqueles solos formados e mantidos por temperaturas elevadas e precipitações abundantes,
que são caracterizados pela baixa fertilidade, pela acidez elevada e por serem arenosos. São
solos, portanto, que não se prestam à exploração agrícola intensiva sem que haja uma grande
mobilização de insumos para a produção.
A exuberância da ﬂoresta tropical foi relacionada durante muito tempo com solos férteis.
Entretanto, para a Amazônia, ﬂorestas altas e densas não indicam que os solos também sejam
férteis. As diversas tentativas de substituição da ﬂoresta por agricultura terminaram em
fracassos, visto que o estoque de nutrientes não está no solo, mas na ﬂoresta. A remoção da
ﬂoresta, geralmente por fogo, disponibiliza prontamente no solo, através das cinzas, grande
quantidade de nutrientes nos primeiros anos, porém, sob precipitações intensas os solos
arenosos e bem drenados, perdem rapidamente os nutrientes por lixiviação, restando solos
pobres, cobertos parcialmente por ervas e muito susceptíveis à erosão. Como a agricultura
não se sustenta nessas condições, vastas áreas desmatadas acabam sendo utilizadas para a
pecuária extensiva e de baixa produtividade.

Atividade 3
1
2
3
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Como é caracterizado o clima do domínio Amazônico?

Qual é a provável hipótese para o surgimento da planície amazônica?

Por que a exploração agrícola da maior parte da Amazônia não
é recomendada?
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Aspectos biológicos
É no domínio Amazônico que se encontra a maior biodiversidade do planeta. Estimase que mais de um milhão de espécies de vegetais e de animais vivam no domínio, o que
representa a metade das espécies registradas em todo o planeta. São cerca de 2.500 espécies
de peixes, 2.500 de pássaros e 3.500 de árvores com troncos com mais de 30 cm de diâmetro.
Essa biodiversidade é uma importante reserva estratégica de plantas alimentícias e medicinais,
muitas das quais ainda nem são conhecidas. Apesar da grande variedade de animais e
plantas, esse ecossistema é extremamente sensível à interferência do homem que, através do
desmatamento, tem colocado em risco de extinção e mesmo exterminado um número cada
vez maior de espécies.

Vegetação
A vegetação predominante no domínio Amazônico é conhecida genericamente como
ﬂoresta pluvial tropical. Trata-se da ﬂoresta mais exuberante do planeta, que se estendia
originalmente por mais de 3,3 milhões km2, cerca de 40% do território brasileiro. Essa enorme
extensão associada ao fato de ocorrerem em um espaço pouco povoado, com paisagens
naturais pouco alteradas, garante que essa ﬂoresta contenha a maior quantidade de espécies
de plantas e animais dos biomas terrestres. A ﬂoresta pluvial tropical envolve um conjunto
variado de ﬂorestas, agrupadas em ﬂorestas de terra ﬁrme, que não sofrem alagamento, e
ﬂorestas de igapó, que ocorrem nas margens dos rios e planícies aluviais e são inundadas
durante o período das cheias.
A ﬂoresta amazônica foi explorada de forma extrativista desde o século XVIII, na busca de
minérios, escravos e, principalmente, produtos da ﬂoresta, como plantas e ervas medicinais,
aromáticas e alimentícias (Mantovani, 2003, p. 374). No entanto, é a partir da expansão agrícola
nas décadas de 1980 e 1990 que a investida sobre a ﬂoresta torna-se maior, conﬁgurando o
“arco do desmatamento”, que se estende numa faixa mais ou menos contínua desde Rondônia,
Mato Grosso e Pará, até o Maranhão.

Ocupação humana
Ocupado ainda hoje pela maior população indígena do país, que desde há milênios
estabeleceu-se na região e aprendeu a conviver com a natureza local, o domínio Amazônico
experimentou desde o descobrimento sucessivos tipos de apropriação e utilização de seus
espaços. Inicialmente, conforme destaca Ab’Sáber (2003, p. 77), nos séculos XVII e XVIII, a
ocupação foi marcadamente pontual e estratégica e envolveu o enquadramento territorial da
Amazônia pela dominação portuguesa. Segue-se, a partir de meados do século XVIII, um tipo de
ocupação linear, ao longo das margens dos rios, que tem na extração da borracha seu destaque,
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suscitando uma onda migratória a partir da região Nordeste e a ocupação a partir da pequena
produção agrícola e da caça e da pesca; atividades que não exigem a derrubada da ﬂoresta.
Com o declínio da produção de borracha na década de 1960, devido à expansão dos
seringais plantados na Malásia a partir de sementes levadas da Amazônia, segue-se uma
ocupação desordenada nas bordas da Amazônia oriental e meridional. Agora, o modelo seguido
é o do desmatamento para o aproveitamento da madeira e para a implantação de modelos
agropecuários de baixa produtividade. Segundo Mantovani (2003, p. 375), a história recente
de devastação de grandes áreas de ﬂoresta amazônica está estreitamente ligada às políticas
estabelecidas pelos governos militares, a partir de 1964, com o Plano de Integração Nacional,
em resposta às secas do Nordeste e ao vazio demográﬁco da Amazônia.
São dessa época os incentivos ﬁscais à ocupação da Amazônia, em Mato Grosso e no
Pará, por meio de grandes projetos agropecuários de, em média, 47 mil hectares, assim
como os projetos agrícolas de assentamento em Rondônia, no Pará, no Acre e no Mato
Grosso. Também foram destinados incentivos à construção de grandes vias de acesso, como
a fracassada rodovia Transamazônica, ao redor da qual se propunha o assentamento de
70 mil famílias, o que não ocorreu.
Até o ﬁnal do século passado, em apenas 20 anos, segundo Ab’Sáber (2003), eliminaramse de 10 a 12% da ﬂoresta primitiva, o que conduziu o Brasil a lugar de destaque entre os países
destruidores de ﬂorestas e de emissores de gás carbônico do efeito estufa.

Atividade 4
Faça uma síntese do processo de ocupação humana no domínio Amazônico.
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Resumo
Nesta aula, nós deﬁnimos o que é domínio morfoclimático e veriﬁcamos que no
Brasil existem seis domínios morfoclimáticos: Amazônico, Cerrado, Caatinga,
Mares de Morros, Araucária e Pradarias. Vimos, com certo detalhe, características
do domínio Amazônico, o qual é também conhecido como o domínio das Terras
Baixas Florestadas, onde os rios e as ﬂorestas que se desenvolvem em planaltos e
depressões de baixas altitudes sob um clima quente e úmido determinam o tipo de
paisagem. Vimos também que ainda não temos um modelo adequado de ocupação
da Amazônia e que o modelo atual, baseado no desmatamento e na agropecuária
extensiva, é extremamente predatório e degradador do meio ambiente.

Autoavaliação
1

A partir do que você estudou nesta aula, deﬁna domínio morfoclimático.

Quantos e quais são os domínios morfoclimáticos existentes no Brasil?

2
3

Descreva de maneira resumida as características do domínio Amazônico em termos
de clima, relevo, hidrograﬁa, solo e vegetação.

4

Quais são as etapas pelas quais passou e ainda passa o processo de ocupação do
espaço amazônico?
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O domínio morfoclimático do Cerrado

Aula

9

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa143

20/12/11 10:13

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa144

20/12/11 10:13

Apresentação

N

esta aula você vai conhecer um pouco mais sobre um dos mais antigos domínios
morfoclimáticos brasileiros, o domínio dos chapadões tropicais recobertos
por cerrados e penetrados por ﬂorestas de galerias, que também é conhecido
simplesmente como domínio do Cerrado. Vamos estudar suas características principais no
que diz respeito a seus aspectos físicos e morfológicos e como essas características se reﬂetem
na vegetação. Veremos, ainda, como o homem ocupa esse espaço.

Objetivos
1

Conhecer a área de localização do Cerrado brasileiro.

2

Descrever as características naturais do domínio morfoclimático
do Cerrado.

3

Identiﬁcar as principais formas de ocupação do espaço do domínio
pelo homem.
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Caracterização geral
O domínio do Cerrado, cujo nome técnico é domínio dos chapadões tropicais recobertos
por cerrados e penetrados por ﬂorestas de galerias, é o segundo maior domínio morfoclimático
brasileiro, com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e menor somente do que o
domínio Amazônico. Ocupa a região central do Brasil e faz limites com os domínios Amazônico,
das Caatingas e dos Mares de Morros (Figura 1). Perceba que ele está assentado quase
totalmente sobre o Planalto Central Brasileiro e apresenta duas estações bem marcadas: inverno
seco e verão chuvoso. É nesse domínio que se encontram as nascentes das três maiores bacias
hidrográﬁcas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), resultando em
um elevado potencial aquífero, que favorece a sua variada biodiversidade e a ocupação humana,
baseada, sobretudo, na pecuária e no agronegócio da soja.

Figura 1 – Mapa da distribuição do domínio morfoclimático do Brasil.
Especial destaque para o domínio do Cerrado
Fonte: <http://oguiageograﬁco.ﬁles.wordpress.com/2008/11/
dominios-morfoclimaticos-brasileiros.png>. Acesso em: 16 nov. 2009.
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Aspectos paisagísticos
Os planaltos tropicais da porção Centro-Oeste do país constituem por si só um domínio
de paisagens morfológicas e ﬁtogeográﬁcas inteiramente diferentes do que se observa na
paisagem dissecada dos mares de morros ﬂorestados, assim como é igualmente diverso do
quadro de paisagens das depressões intermontanas colinosas semiáridas. Quando se atingem
as áreas interiores de Goiás e Mato Grosso, ao invés de encontrar ﬂorestas por todos os níveis
de topograﬁa, como é o caso do Brasil de Sudeste, ou de encontrar caatingas extensas nas
rasas depressões interplanálticas, como seria o caso do Nordeste semiárido, deparamo-nos
com o arranjo clássico, homogêneo e monótono da paisagem peculiar às áreas de savanas
(Figura 2).

Figura 2 – Vista de paisagem típica do domínio do Cerrado, na chapada dos Veadeiros, em Goiás
Fonte: <http://www.sianis.blogger.com.br/Chapada%20dos%20Veadeiros-GO.jpg>. Acesso em: 16 nov. 2009.

Lixiviados

As formações vegetais não são homogeneamente savânicas, mas o arranjo e a estrutura
de paisagens constituem uma amostra perfeita dos quadros paisagísticos zonais, que
caracterizam essa unidade tão frequente no cinturão intertropical do globo (AB’SÁBER, 2003).
Trata-se, portanto, das paisagens mais antigas da América do Sul, que se estabeleceram desde
milhões de anos atrás a partir da ação continuada de temperaturas ambientes relativamente
elevadas associadas à sazonalidade das precipitações, moldando um relevo monótono, de
solos profundos e lixiviados e vegetação savânica.
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Lixiviação é a “lavagem”
do solo pela chuva, que
provoca a remoção de
minerais solúveis em água
como fósforo, cálcio e
nitrogênio, ocasionando o
empobrecimento do solo
em nutrientes utilizados
pelas plantas.
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A drenagem é perene e os rios são acompanhados de ﬂorestas de galeria. Os vales são
pouco ramiﬁcados e bastante espacejados entre si, o que determina interﬂúvios bastante
extensos, os quais são recobertos por vegetação de cerrado. Vegetação ﬂorestal é encontrada
em áreas de solos mais ricos, ou nas vertentes, onde o microclima e a umidade do solo são
favoráveis (BIGARELLA; BECKER; SANTOS, 1994). A ﬂoresta de galeria caracteriza os fundos
de vale que, próximo às nascentes, formam as veredas onde a palmeira buriti impõe beleza e
elegância singulares à paisagem (Figura 3).

Figura 3 – Paisagem do domínio do Cerrado marcada pela presença de veredas dominadas por buritis
Fonte: <www.kasa.org.br/Fotos/ChapadaVeadeiros010.jpg>. Acesso em: 16 nov. 2009.
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Clima do Cerrado
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O clima predominante no domínio do Cerrado é o Tropical sazonal, com inverno seco e
temperaturas relativamente elevadas ao longo do ano. O diagrama climático da Figura 4 é a
expressão gráﬁca do caminhamento das médias mensais de temperatura e precipitação ao
longo do ano para a cidade de Brasília (DF), que está localizada na área nuclear do Cerrado,
representando, portanto, o clima típico do domínio. No diagrama podemos observar a
sazonalidade marcante da precipitação e uma pequena variação das temperaturas médias em
torno de 20 oC.
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Figura 4 – Diagrama climático para a cidade de Brasília (DF). O polígono cinza claro indica o período seco e os
polígonos cinza mais escuro e preto indicam o período úmido e superúmido, respectivamente. A linha contínua mais
ﬁna refere-se ao caminhamento da temperatura média mensal, e a linha mais grossa, da precipitação média mensal

Fonte: Dados contidos em DNMET (1992).

A temperatura média anual no domínio está em torno de 22-25oC, sendo que as médias
mensais apresentam pequena estacionalidade, variando menos de 5 oC entre o mês mais
quente e mês mais frio, como foi visto para o caso de Brasília, na Figura 4. As máximas
absolutas no verão podem chegar a mais de 40 oC, enquanto as mínimas absolutas, se são
elevadas no verão, podem atingir valores próximos ou até abaixo de zero entre os meses de
maio e agosto, sobretudo na porção mais austral do domínio.
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Em geral, a precipitação média anual ﬁca entre 1.300 e 1.800 mm. Ao contrário da temperatura,
a precipitação média mensal apresenta uma grande estacionalidade, concentrando-se
nos meses de primavera e verão (outubro a abril), que é a estação chuvosa. Curtos períodos
de seca, chamados de veranicos, podem ocorrer em meio a essa estação, criando sérios
problemas para a agricultura. No período de maio a setembro, os índices pluviométricos
mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a zero. A estação seca pronunciada é
responsável pela baixa umidade do ar durante esse período, quando a umidade relativa pode
atingir valores inferiores a 10%, o que é muito baixo e pode causar problemas respiratórios
para as pessoas devido ao ressecamento das mucosas. Além disso, a baixa umidade do ar
pode facilitar o surgimento espontâneo do fogo e a propagação de incêndios, queimando a
vegetação. Essa situação é muito comum durante o inverno no cerrado e provocou a adaptação
de várias espécies vegetais a essa condição.
A radiação solar no domínio do Cerrado é geralmente bastante intensa, podendo reduzirse devido à alta nebulosidade, nos meses excessivamente chuvosos do verão. Por esta razão,
outubro, quando a nebulosidade ainda não é muito alta, costuma ser mais quente do que
dezembro ou janeiro. Como o inverno é seco, quase sem nuvens, a radiação solar nesta época
também é intensa, aquecendo bem o solo nas horas do meio do dia, com o declínio rápido
da temperatura a partir do ﬁnal da tarde. Em agosto/setembro a intensidade da radiação pode
se reduzir um pouco em virtude da abundância de névoa seca produzida pelos incêndios e
queimadas da vegetação, tão frequentes neste período do ano.
No cerrado, a ocorrência de calmarias, quando o ar ﬁca quase parado, é normal, não sendo
comum a ocorrência de ventos fortes e constantes. Em agosto, porém, costumam ocorrer
ventanias, que são rajadas de vento que levantam poeira e cinzas de queimadas a grandes
alturas, através de redemoinhos que se podem ver de longe.
O clima do cerrado apresenta bom potencial para a prática agrícola, visto que a estação seca
associada ao inverno é um fator positivo, pois determina uma estação quente e chuvosa bastante
extensa – quando se pode cultivar o solo intensivamente. A incerteza quanto à ocorrência de
veranicos durante a estação chuvosa é um problema que muitas vezes causa prejuízos.
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Atividade 1
Vamos exercitar um pouco?

1

Nesta aula estamos falando sobre o domínio morfoclimático do Cerrado.
Faça um texto com suas palavras informando as características gerais
deste domínio no que se refere ao seu aspecto paisagístico e climático.

2

Pesquise em outras fontes (na internet e na biblioteca do seu polo)
outras características do domínio do Cerrado em relação aos demais
domínios no Brasil, informando suas particularidades. Por exemplo:
“No Cerrado, quanto ao clima temos..... o que não acontece em outros
domínios, pois....” Boa sorte!!!

Relevo
O relevo do domínio do Cerrado é, em geral, bastante plano ou suavemente ondulado,
estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões e superfícies de pediplanação do Brasil
Central, com relevos residuais (inselbergs) e envolvendo parcialmente a depressão central.
Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ﬁcam entre 300 e 600 m acima do nível
do mar e apenas 5,5% vão além de 900 m.
A região nuclear dos Cerrados ocupa, predominantemente, maciços planálticos de
estrutura complexa, dotados de superfícies aplainadas de cimeira, com terrenos cristalinos e
sedimentares compartimentados.
As formas de terreno são, em sua maioria, similares tanto nas áreas de solos cristalinos
aplainados como nas áreas sedimentares mais elevadas, transformadas em planaltos típicos. Na
paisagem observada pelo homem, predominam interﬂúvios e vertentes suaves dos diferentes
tipos de planaltos regionais cobertos por cerrados e cerradões. As ﬂorestas de galeria, algumas
vezes, ocupam apenas os diques marginais do centro das planícies de inundação, em forma
de corredor contínuo de matas; outras vezes, quando o fundo aluvial é mais homogêneo e
alongado, ocupa toda sua calha, sob a forma de corredores ﬂorestais (AB’SÁBER, 2003).
O clima do Cerrado é um importante elemento a conformar o relevo desse domínio,
determinando a forma e a velocidade de intemperismo, predominantemente químico, das
rochas, de formação do solo e da atuação dos processos erosivos. Amplas estações quentes
e úmidas favorecem a decomposição dos minerais e sua lixiviação, o que determina solos
profundos, arenosos e pobres em minerais.
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Solos do Cerrado
Os solos do Cerrado são solos antigos, fruto da atuação milenar dos elementos climáticos,
como temperatura e chuva. São solos geralmente profundos, de cor vermelha ou vermelha
amarelada, porosos, permeáveis, bem drenados e, por isto, intensamente lixiviados. Em
sua textura predomina, em geral, a fração areia, vindo em seguida a argila e por último o
silte. Eles são, portanto, predominantemente arenosos, areno-argilosos, argilo-arenosos ou,
eventualmente, argilosos. Sua capacidade de retenção de água é relativamente baixa. O teor
de matéria orgânica desses solos é pequeno, ﬁcando geralmente entre 3 e 5%. Como o clima
é sazonal, com um longo período de seca, a decomposição do húmus é lenta.

Seixo, areia, silte e argila são as partículas que formam os solos, assim
classiﬁcadas conforme seu diâmetro, de acordo com a seguinte tabela:
Classiﬁcação

Diâmetro dos grãos

Argila

menor que 0,002 mm

Silte

entre 0,06 e 0,002 mm

Areia

entre 2,0 e 0,06 mm

Seixo

maior que 2,0 mm
Fonte: ABNT NBR 6502/95

O pH dos solos é ácido, variando de 4,3 a 6,2. Além disso, possuem elevado conteúdo
de alumínio, que chega a ser tóxico para as plantas. Esses dois fatores, associados à intensa
lixiviação a que foram submetidos ao longo do tempo, determinam a baixa disponibilidade
de nutrientes, tratando-se, portanto, em sua grande maioria de solos com baixa fertilidade.
As características edáﬁcas, ou seja, do solo do cerrado impuseram durante muito tempo
fortes limitações à ocupação agrícola do domínio, onde predominava até os anos 1970 a
pecuária, geralmente praticada de forma extensiva. Com a interiorização da capital brasileira,
em 1960, o sistema de transporte atingiu o Cerrado e permitiu o acesso da região a corretivos
do pH do solo (calcário) e a adubos químicos a preços compensadores, bem como possibilitou
o escoamento de produtos da região. Associado e essa nova situação, o relevo relativamente
plano, os solos profundos favoráveis à mecanização e os preços relativamente baixos das
terras formaram um cenário favorável para o desenvolvimento da agricultura e da agropecuária
intensivas e de alta tecnologia. Na década de 1990 a expansão da soja e da pecuária de corte
nos cerrados foi um fator importante para que o Brasil se consolidasse no agronegócio como
grande exportador desses produtos.
A substituição da vegetação nativa por pastagens e pela agricultura praticadas de forma
ampla e intensiva tem provocado prejuízos ambientais sérios no domínio, com a intensiﬁcação
da erosão e com a perda acelerada da cobertura vegetal nativa e da biodiversidade.
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Atividade 2
1

2

Pesquise na internet ou em livros sobre a Chapada dos Veadeiros e faça
um texto sobre ela que contenha pelo menos as seguintes informações:
localização, extensão, altitude, tipo de clima, de embasamento
geológico, de relevo, de vegetação e das atividades humanas lá
realizadas (meios de sobrevivência e de produção).

Quais são as características dos solos do Cerrado que impõem
restrições à atividade agrícola no domínio? E como foram resolvidos
esses problemas?

Aspectos biológicos
Apesar da monotonia relativa da paisagem do Cerrado, existe uma grande diversidade
de habitats, os quais determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes tipos
de vegetação. Essa condição colabora para que o domínio apresente uma rica diversidade
biológica, com extrema abundância de espécies endêmicas. Trata-se da savana mais rica do
mundo no que diz respeito à biodiversidade, abrigando mais de 6.500 espécies de plantas já
catalogadas, sendo 44% da ﬂora endêmica, isto é, que só ocorre nesse domínio.
Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende cerca
de 837 espécies. Os números de peixes (1.200 espécies), répteis (180 espécies) e anfíbios
(150 espécies) são elevados. O Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas
e 23% dos cupins dos trópicos.
Inúmeras espécies de plantas e animais, contudo, correm risco de extinção. Estima-se
que 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que pelo
menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção.
Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, o Cerrado é o domínio que
possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção integral, com apenas 6,77% de seu
território legalmente protegido em unidades de conservação.
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Vegetação do Cerrado
Apesar de emprestar seu nome ao domínio, a vegetação conhecida como cerrado não é
uniforme e homogênea. Ribeiro e Walter (2008) reconhecem 11 tipos principais de vegetação
compondo o bioma cerrado (Figura 5), bioma esse que faz parte do domínio do Cerrado.
O conjunto de tipos de vegetação conhecido como Cerrado (sentido restrito) compreende
quatro tipos de vegetação savânica, distintos em função do maior ou menor adensamento
dos arbustos e árvores. O Cerrado no seu sentido mais amplo envolve, além das formações
savânicas, as formações campestres campo sujo e campo limpo e a formação ﬂorestal cerradão.
Vereda, mata de galeria e mata seca são alguns exemplos de representantes de outros tipos de
vegetação locais. Ao contrário das matas galeria e veredas, que ocupam os fundos úmidos dos
vales, o Cerrado situa-se nos interﬂúvios, não ultrapassando, em geral, os 1.100 m de altitude;
acima disso, principalmente em terrenos quartzíticos, são encontrados os campos rupestres.

Lembrete: Não se deve confundir domínio com bioma. O domínio é o dos chapadões
tropicais, que são recobertos por vegetação de cerrado e por ﬂorestas de galerias.
Toda a vegetação e a fauna interagindo entre si e com os demais elementos, como
solo, atmosfera, clima e relevo são considerados como bioma (veja a Aula 7,
Sistemas naturais).

Figura 5 – Perﬁl vertical dos diversos tipos de vegetação presentes no bioma Cerrado, no Cerrado em seu sentido
mais amplo, que envolve vegetação ﬂorestal, savânica e campestre, e no Cerrado em seu sentido restrito, apenas
com savanas
Fonte: Ribeiro e Walter (2008, p. 165).
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O mosaico de vegetação do domínio é determinado pelo mosaico de manchas de solo
pouco mais pobres ou pouco menos pobres, pelo relevo, pela irregularidade dos regimes e
características das queimadas de cada local (frequência, época, intensidade) e pela ação humana.
De um modo geral, podemos distinguir dois estratos na vegetação do Cerrado: o estrato
lenhoso, constituído por árvores e arbustos, e o estrato herbáceo, formado por ervas e
subarbustos (Figura 6). Ambos são curiosamente helióﬁlos, isto é, vivem a pleno sol. Ao
contrário do caso de uma ﬂoresta, o estrato herbáceo não é formado por espécies de sombra,
umbróﬁlas, plantas que ﬁcam na sombra das árvores de grande porte, dependentes do estrato
lenhoso. O sombreamento lhe faz mal, prejudica seu crescimento e desenvolvimento. O
adensamento da vegetação lenhosa acaba por eliminar em grande parte o estrato herbáceo.

Figura 6 – Vegetação de cerrado típico, com um estrato herbáceo
bem desenvolvido e um estrato arbustivo/arbóreo esparso
Fonte: <http://wara.nativeweb.org/cerradoemataciliar.jpg>. Acesso em: 16 nov. 2009.

As espécies herbáceo-subarbustivas e as espécies arbustivo-arbóreas estão em intensa
competição, procurando, cada qual, ocupar o espaço de forma independente, individual.
Aqueles dois estratos não comporiam comunidades harmoniosas e integradas, como nas
ﬂorestas; elas diferem entre si não só pela forma de vida, mas também pelas suas ﬂoras,
pela profundidade de suas raízes e forma de exploração do solo, pelo seu comportamento em
relação à seca, ao fogo etc. Enﬁm, por toda a sua Ecologia.
O sistema subterrâneo das árvores, dotado de longas raízes pivotantes, permite a
estas plantas atingir 10, 15 ou mais metros de profundidade, abastecendo-se de água em
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Raízes pivotantes
Raiz principal bem
desenvolvida e com
poucas ramiﬁcações
secundárias que avança
em profundidade no solo.
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Bulbo
Sistema caulinar
subterrâneo. Ex: cebola,
lírio, alho.

camadas permanentemente úmidas do solo, até mesmo na época seca, o que determina o seu
caráter perenifólio. Já a vegetação herbácea e subarbustiva, formada também por espécies
predominantemente perenes, possui órgãos subterrâneos de resistência, como bulbos,
xilopódios, sóboles etc., que lhes garantem sobreviver à seca e ao fogo. Suas raízes são
geralmente superﬁciais, indo até pouco mais de 30cm. Os ramos aéreos são anuais, secando
e morrendo durante a estação seca.

Xilopódio
Órgão subterrâneo
ligniﬁcado de origem
caulinar, radicular
ou mista.

Sóbole
Broto que surge na
superfície do solo a partir
de caule subterrâneo.

Ocupação humana
Há mais de 4 mil anos o Brasil Central é ocupado pelos povos indígenas, cultivando o
milho e o feijão, caçando e pescando com o timbó, um cipó tóxico que entorpece os peixes. No
domínio do Cerrado são registradas queimadas há mais de 10 mil anos, as quais podem ser de
origem natural ou antrópica. Segundo Mantovani (2003), a caça praticada pelos indígenas nos
cerrados está associada à queima de áreas delimitadas na região, com consequente rebrota de
plantas herbáceas, principalmente gramíneas, que atraem diversos animais herbívoros para
o pastejo. Essa prática chegou aos nossos dias incorporada pelos colonizadores como uma
forma de estimular o crescimento de pastagens jovens para o gado criado extensivamente.
Já no século XIX, a pecuária extensiva, baseada na pastagem natural, havia se instalado no
Brasil Central, prática que se estende ainda hoje pela porção norte do domínio. Em sua porção
sul, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, a atividade pecuária
e a agricultura da soja, da citricultura e da cana-de-açúcar são voltadas para a exportação,
altamente tecniﬁcadas, desenvolvendo o agronegócio de maneira eﬁciente (Figura 7).

Figura 7 – Coleta de soja e plantio simultâneo de milho no município de Sorriso, no Mato Grosso/MT. A atividade
agrícola altamente tecniﬁcada é uma característica da ocupação recente do domínio do Cerrado
Fonte: <http://www.mochileiro.tur.br/mt%20sorriso%20colheita%20de%20soja%20
e%20plantio%20de%20milho%20grupo%20pinesso.jpg>. Acesso em: 23 nov. 2009.
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A ocupação do cerrado teve seu maior incentivo com a mudança da capital do Brasil para
Brasília, em 1960, e pelo estímulo à agricultura ligado à adoção de estratégias e políticas de
desenvolvimento e investimentos em infraestrutura entre 1968 e 1980.
Segundo Mantovani (2003, p. 393),
Foi notadamente em meados da década de 1980 que houve expansão acentuada da
agropecuária nas regiões ocupadas por Cerrado, a partir de Mato Grosso do Sul, Goiás
e Minas Gerais, chegando, em seguida, a Mato Grosso, Tocantins, Sul do Piauí e Oeste
da Bahia.

A prática da política de créditos subsidiados incorporou cerca de 2,4 milhões de hectares
à agricultura.
Ainda segundo Mantovani (2003, p. 393),
pode-se dividir o cerrado em relação às atividades agropecuárias em três categorias: a)
área de agricultura comercial moderna (Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, centro,
sudoeste e sudeste de Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais,
sendo a maior produtora de soja, milho, café e feijão desse domínio), b) agricultura
periférica em expansão, em partes de Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Bahia, além dos
municípios de Barra do Garças, Nova Xavantina, Canarana e Água Boa (Mato Grosso) e
c) agropecuária incipiente, nos estados de Maranhão e Piauí, e partes de Mato Grosso
e Tocantins”.

Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas
populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, ribeirinhos,
babaçueiras, vazanteiros e comunidades quilombolas que, juntas, fazem parte do patrimônio
histórico e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade.
Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações
com a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando
incrementar a produção de carne e grãos para exportação, tem havido um progressivo
esgotamento dos recursos naturais da região. Nas três últimas décadas, o Cerrado vem sendo
degradado pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, esse bioma é palco de
uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso para produção de carvão
para ﬁns industriais, siderúrgicos ou de olarias, principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goiás. Atualmente, a vegetação nativa ocupa apenas 20% de sua extensão
original, dos quais apenas 1,8% do seu território é protegido em unidades de proteção integral.
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Atividade 3
1

O que determina a heterogeneidade da vegetação que ocorre no
domínio do Cerrado?

2

Quais são e onde ocorrem predominantemente as categorias de
atividade agropecuária no domínio do Cerrado?

Leituras complementares
Para saber mais sobre o Cerrado, separamos alguns links de sítios para você consultar.
De maneira geral, eles mostram o que você aprendeu nesta aula, mas é importante que você
consulte outras fontes, navegue um pouco, aprenda mais sobre este conteúdo e sobre outros
domínios, se lhe interessar:

<http://www.dcs.uﬂa.br/Cerrados/Portugues/CPrincipalP.htm>
<http://eco.ib.usp.br/cerrado/>
<buscar cerrado no site http://www.ambientebrasil.com.br>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado>.
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Resumo
Nesta aula você entrou em contato com o domínio dos chapadões tropicais
recobertos por cerrados e penetrados por ﬂorestas de galerias, mais comumente
conhecido como domínio do cerrado. Você estudou que o segundo maior domínio
brasileiro tem sua área nuclear no Planalto Central, onde estão as nascentes de
importantes rios brasileiros. Você também viu que o solo e o clima regionais
possibilitaram, a partir da construção de vias de acesso, o desenvolvimento da
pecuária e da agricultura intensivas na região. Se essas atividades permitiram o
crescimento econômico regional, provocaram também a destruição da vegetação
nativa e seus ecossistemas associados, que hoje apresentam cerca de 20% da
área primitiva.

Autoavaliação
1
2
3

Qual a importância do domínio do Cerrado para o desenvolvimento do Brasil?

Qual a área de localização do Cerrado brasileiro?

Quais as suas características em termos de clima e solo?

4

Descreva as características naturais do domínio morfoclimático do Cerrado,
especialmente a vegetação e o relevo.

5

Quais as principais formas de ocupação do espaço do domínio pelo homem? Discorra
sobre estas formas de ocupação.
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O domínio morfoclimático
das Caatingas
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Apresentação

N

as duas últimas aulas, você aprendeu um pouco sobre ambientes quentes e úmidos
e não tão úmidos assim. Nesta aula, você vai conhecer um outro ambiente, também
quente, porém, mais seco que os anteriores e que, devido a essa semi-aridez, apresenta
condições ambientais bastante distintas dos domínios anteriores, seja no ambiente natural,
seja na maneira de exploração pelo homem. Trata-se do domínio das Caatingas, também
conhecido como o domínio das depressões interplanálticas semiáridas do Nordeste, ao
qual estamos um pouco mais acostumados, pois vivemos nele, ou bem próximo a ele. Esse
é um domínio de grande diversidade ambiental e de fortes contrastes sociais. Corresponde a
70% da região Nordeste brasileira e, pelo menos culturalmente, determina o caráter da região
sócio-econômica, visto que para a maior parte dos habitantes de outras regiões brasileiras
o Nordeste está associado com o ambiente semiárido do sertão. Nesta aula, veremos as
principais características desse domínio no que diz respeito a seus aspectos físicos e como
essas características se reﬂetem na vegetação e na ocupação do espaço.

Objetivos
1

Conhecer a abrangência espacial do domínio das
Caatingas.

2

Descrever as características naturais desse domínio.

3

Saber como se deu o processo de ocupação desse espaço
pelo homem.
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Caracterização geral
O domínio morfoclimático das caatingas, com uma extensão de aproximadamente 1,1
milhão de km², inclui, na região Nordeste, todo o estado do Ceará e partes dos estados da
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, e no Sudeste
abrange parte do norte de Minas Gerais. É o único domínio morfoclimático exclusivamente
brasileiro, isto é, que não se estende por outros países da América do Sul. Limita-se com o
domínio do Cerrado a oeste e a sul, com o domínio dos Mares de Morros a leste e com o Oceano
Atlântico ao norte (Figura 1). Sua característica principal é o clima semiárido, que inﬂuencia nos
processos morfogenéticos e pedogenéticos e determina o tipo de biota, com suas adaptações
voltadas ao enfrentamento dos longos períodos anuais de seca. Na maior extensão desse
ambiente, a ocupação humana é diﬁcultada pela escassez de água. O polígono das secas, criado
em 1936 como estratégia governamental de combate às secas através de políticas públicas,
abrange todo o domínio e a faixa de transição desse com os domínios limítrofes.
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Figura 1 – Mapa da distribuição dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Observar a localização do domínio
das Caatingas no nordeste
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Aspectos paisagísticos
O domínio das Caatingas é um dos dois espaços semiáridos da América do Sul (os outros
são a região de Guajira, na Venezuela e na Colômbia, e a grande depressão chaquenha, no norte
da Argentina, no Paraguai e na Bolívia). É um dos domínios de natureza de excepcionalidade
marcante no contexto climático e hidrológico de um continente dotado de grandes e contínuas
extensões de terras úmidas. O contraste destaca-se também no Brasil, onde 92% do espaço
são dominados por climas úmidos e subúmidos intertropicais e subtropicais.
O domínio das Caatingas, cujo nome técnico é domínio das Depressões Interplanálticas
Semi-áridas do Nordeste, tem suas características ambientais sintetizadas no próprio nome.
Trata-se de uma área de clima quente e com uma estação seca muito longa, na qual predominam
os relevos intermediários entre os planaltos e as planícies. Como já foi dito anteriormente,
é o clima semiárido, de estação seca muito maior do que a estação úmida, que inﬂuencia
nos processos de modelagem do relevo e de formação dos solos, e que determina o ciclo
intermitente dos rios e as adaptações da fauna e da ﬂora para o enfrentamento dos longos
períodos secos. A escassez de água determina também uma ocupação humana bastante
esparsa repleta de privações (Figura 2).

Figura 2 – Paisagem típica do domínio das Caatingas
Fonte: Foto de Roberto Paulo. <www.semiaridobahia.ﬁles.wordpress.com>.
Acesso em: 23 nov. 2009.
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Sem dúvida, é o clima que vai impor sua marca na paisagem local. As chuvas fortes
e concentradas durante um curto período do ano impõem processos erosivos intensos,
determinando a conformação de um relevo com extensas áreas de pediplanação nas depressões
interplanálticas, onde ainda permanecem chapadas de extensão variável, morros e incelbergs.
Os longos períodos secos vão determinar uma resposta drástica da vegetação, que perde
totalmente a folhagem, emprestando uma coloração acinzentada à paisagem, daí o nome
caatinga, originário da língua indígena tupi (caa (mata) + tinga (branca) = mata branca). Tão
logo as primeiras chuvas se fazem presentes e a vegetação imediatamente repõe suas folhas,
a paisagem reveste-se quase instantaneamente de uma coloração verde intenso.

Clima
O clima predominante no domínio das Caatingas é o semiárido, o que signiﬁca dizer que
durante o ano o período seco é maior do que o período úmido. De fato, na maior parte da área
o período úmido não ultrapassa os cinco meses, com exceção das porções altimetricamente
mais elevadas e da borda do domínio. Além de escassas, as chuvas são mal distribuídas, tanto
temporal quanto espacialmente. Isso quer dizer que a quantidade de chuvas varia de ano para
ano, ocasionando frequentemente grandes secas, e varia também de local para local, pois as
chuvas locais, em geral, abrangem pequena extensão territorial. Outra característica das chuvas
do semiárido é a torrencialidade, isto é, grandes quantidades concentradas em poucas horas
ou mesmo poucos minutos, provocando desequilíbrios ambientais, como erosão intensa do
solo e cheias rápidas nos pequenos córregos. As médias anuais de precipitação são inferiores
a 1.000 mm, podendo descer a pouco mais de 300 mm no interior da Paraíba (Nimer, 1989).
As temperaturas são elevadas durante todo o ano, com médias anuais variando entre
20 C e 28oC (Figura 3). Em virtude das médias térmicas anuais serem altas, a evaporação no
solo é elevada e a transpiração dos vegetais também, ocasionando um déﬁcit hídrico bastante
severo durante o período seco.
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Figura 3 – Diagrama climático para a cidade de Cruzeta (RN), localizada no interior do domínio das Caatingas. O
polígono cinza claro indica o período seco e os polígonos cinza mais escuro e preto indicam o período úmido e
superúmido, respectivamente. A linha contínua mais ﬁna refere-se ao caminhamento da temperatura média mensal,
e a linha mais grossa, da precipitação média mensal
Dados contidos em DNMET (1992).
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Hidrograﬁa
A escassez de chuvas faz com que a maior parte dos rios do domínio das Caatingas seja
intermitente, correndo e transportando sedimentos durante o período das chuvas e secando
em superfície durante o período de estiagem.
Os principais rios que drenam para o norte são o Parnaíba, o Jaguaribe, o Apodi e o
Piranhas-Açu. O São Francisco é o principal rio que desemboca no litoral leste. Desses, o
Parnaíba e o São Francisco são perenes, enquanto os demais foram perenizados em função da
construção de grandes barragens, regulando a vazão. Regionalmente, dentro do domínio, todos
esses rios desempenham papel fundamental para a população. Além de servirem de meio de
transporte para pessoas e bens, apresentam amplas várzeas utilizáveis na agricultura. Somese ainda o papel principal, que é fornecer água, geralmente em abundância, em locais onde,
durante a estiagem, não existem outras fontes. Essa água é utilizada tanto para o consumo
humano como para a prática da agricultura irrigada, como se observa no médio São Francisco
e no Piranhas-Açu, por exemplo.
A chapada Diamantina, a chapada do Araripe, o planalto da Borborema e a Serra de
Ibiapaba, com solos de erodibilidade média a elevada, constituem os principais divisores
pediplanados e fontes naturais de sedimentos para a rede de drenagem principal (GUERRA;
CUNHA, 2001).

Relevo
A maior parte das caatingas ocorre nas depressões interplanálticas, porém, há algumas
exceções, como a chapada baixa do Raso da Catarina, na Bahia, a faixa da Borborema, de
Pernambuco ao Rio Grande do Norte, e a chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, onde a
vegetação de caatinga é encontrada não apenas nas depressões, mas também nos planaltos.
No geral, o domínio estende-se ao longo de pediplanos ondulados, com altitude variando
até 600 m.
Geologicamente, a região é composta de vários tipos diferentes de rochas. Nas áreas
de planície, as rochas sedimentares prevalecentes têm origem na era Cenozoica (do ﬁm do
período Terciário e início do período Quaternário), as quais se encontram cobertas por uma
camada de solo bastante profunda, com aﬂoramentos rochosos ocasionais.
Um grande processo de pediplanação ocorreu durante o Terciário Superior e Quaternário
Inferior para descobrir as superfícies atuais de rochas cristalinas do Pré-Cambriano (gnaisses,
granitos e xistos), deixando apenas vestígios isolados das superfícies mais jovens por toda
a parte das caatingas. Esses remanescentes são caracterizados por inselbergs, serras ou
chapadas em ordem de erosão decrescente (LEAL et al, 2005), como mostra a Figura 4.
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Figura 4 – Em Quixadá (CE), existe uma grande concentração de inselbergs que determinam uma paisagem
importante do domínio das Caatingas
foto de François Bértard. <http://francois.betard.free.fr/galerie.htm>. Acesso em: 25 nov. 2009.

Atividade 1
1
2

3
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Polígono das secas e domínio morfoclimático das Caatingas são a
mesma coisa? Explique por que.

Observe a Figura 2 e faça uma descrição dessa paisagem, levando em
consideração os aspectos naturais e a inserção do homem, com suas
interferências.

Elabore um mapa com os principais rios da rede hidrográﬁca do domínio
das Caatingas, incluindo pelo menos os rios Parnaíba, Jaguaribe, Apodi,
Piranhas-Açu e São Francisco e indique quais os estados que esses rios
cortam ou margeiam. Busque as informações necessárias em livros,
atlas e na internet.
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4

Utilizando as mesmas estratégias da questão 3, construa um mapa do
domínio das Caatingas onde constem os seguintes elementos do relevo:
Serra de Ibiapaba, Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, Chapada
Diamantina e Planalto da Borborema.

5

Relacione o mapa da rede hidrográﬁca com o mapa dos elementos do
relevo e comente sobre essas interações.

6

O que são inselbergs? Para responder essa pergunta, busque
informações na bibliograﬁa e na internet.

Solos da Caatinga
Nas áreas com embasamento de rochas cristalinas, a quantidade pequena de água
precipitada e as temperaturas elevadas dificultam a desagregação química das rochas
e favorecem a erosão. Por isso, segundo Mantovani (2003), predominam os solos pouco
desenvolvidos (solos litólicos) ou de até um metro de profundidade, que são pedregosos, mas
também são férteis, pois apresentam elevadas quantidades de cálcio, magnésio e potássio,
que são sais minerais indispensáveis para as plantas. A presença de aﬂoramentos rochosos,
formando os lajedos, é frequente. Em função da elevada evapotranspiração (evaporação da água
do solo e transpiração das plantas), nas baixadas ocorrem solos salinos, com concentração
elevada principalmente de cloreto de sódio. A irrigação mal conduzida pode, devido à elevada
evapotranspiração determinada pelo clima local, provocar a salinização dos solos e a queda
da produtividade agrícola, o que tem se veriﬁcado com frequência crescente onde essa prática
é adotada.
Os solos gerados a partir da decomposição do arenito são extremamente pobres em
nutrientes e altamente ácidos, formando depósitos arenosos ou pedregosos rasos, que se
tornam mais profundos onde a topograﬁa permite. Os aﬂoramentos rochosos e os solos pouco
profundos propiciam as condições ideais para que os cactos e muitas espécies cresçam sobre
pedras, em ﬁssuras ou depressões da rocha onde a acumulação de areia, pedregulhos e outros
detritos, juntamente com o húmus gerado pela decomposição de restos vegetais, sustentam
o sistema radicular.
A destruição da cobertura vegetal ampliﬁca a ação erosiva das chuvas que, além de
partículas, remove do solo também as sementes. Com a destruição das camadas mais férteis
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do solo e a presença de poucas plantas germinadas, a erosão volta a ocorrer mais intensa na
estação chuvosa seguinte, num processo contínuo e crescente de degradação do solo e da
vegetação. Esse processo é conhecido como desertiﬁcação e tem se expandido por todo o
domínio das Caatingas, sendo os locais mais marcantes, o Seridó, no Rio Grande do Norte e
na Paraíba, e o Raso da Catarina, na Bahia.

Vegetação
As grandes adversidades climáticas do domínio das Caatingas determinam que a
riqueza e a diversidade da fauna e da ﬂora sejam das menores entre os biomas brasileiros
(MANTOVANI, 2006). Isso não quer dizer que a vegetação seja homogênea; ela apresenta
ﬁsionomias ﬂorestadas, arbustivas e semicampestres diversas, reﬂetidas nos vários termos
regionais utilizados para distingui-las, como agreste, carrasco e seridó.
Conforme já foi dito anteriormente, o termo caatinga é utilizado para destacar o aspecto
esbranquiçado do caule e dos ramos das plantas, evidentes durante o período de estiagem,
quando a vegetação perde totalmente suas folhas (Figura 5).

Figura 5 – Aspecto da vegetação do domínio das Caatingas durante o período seco, quando se destaca o aspecto
esbranquiçado dos ramos em função da perda da folhagem. As plantas parecem mortas, porém, com as primeiras
chuvas, árvores e arbustos se revestem novamente com sua folhagem verde
Fonte: Foto de Luiz Antonio Cestaro.
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Além da perda de folhas durante a estiagem, são observadas outras adaptações dos
vegetais para a convivência com a escassez hídrica, como o armazenamento de água nas
raízes ou no caule. Outra adaptação é a redução das folhas a espinhos, com a transferência
da função de fotossíntese para o caule, como nas cactáceas (mandacaru, xique-xique, coroade-frade, dentre outras), que são muito abundantes nas Caatingas. Para a maioria das plantas
herbáceas, a solução foi desenvolver todo o seu ciclo reprodutivo, desde a germinação até
a produção de sementes durante a estação chuvosa, permanecendo como semente no solo,
durante o período seco, para germinarem profusamente tão logo surjam as primeiras chuvas.
No meio de tanta aridez, a caatinga surpreende com suas “ilhas de umidade” e solos
férteis. São os chamados brejos de altitude, que quebram a monotonia das condições físicas
e geológicas dos sertões, pois, além do clima mais ameno, têm nas ﬂorestas sua vegetação
natural típica. Nos brejos, é possível produzir quase todos os alimentos e frutas peculiares
aos trópicos (Ab’Sáber, 2003).
As Caatingas formam o único bioma exclusivamente brasileiro, o que signiﬁca que grande
parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta.

Ocupação humana
Embora apresentando características ambientais tão adversas, a ocupação do domínio
das Caatingas ocorreu precocemente, no século XVII, principalmente, através da formação
dos currais de gado nas margens do rio São Francisco e seus aﬂuentes. Segundo Dean (1996,
p. 92), em 1700 havia pelo menos quinhentas fazendas de gado no interior do Nordeste. A
criação visava à produção de couro e de charque. Na caatinga, o gado era criado à solta em
grandes latifúndios, sujeito à dieta de “capim áspero e moitas espinhentas”. Junto aos currais
e próximo às fontes de água, desenvolveram-se comunidades que faziam roçados destinados
aos plantios de feijão, arroz, milho, cana-de-açúcar, mandioca e algodão. Os moradores podiam
caçar, pescar e coletar outros alimentos, principalmente frutos, o que contribuiu para formar
uma sociedade extrativista por excelência. Atualmente a criação de caprinos e de ovinos cresce
com destaque.
Durante a segunda metade do século XIX até a década de 70 no século XX, a cultura do
algodão assume importância na economia do semiárido, em seguida, declina devido à praga
do bicudo.
A utilização da vegetação nativa para a produção de madeira, e principalmente de lenha
para olarias e para os centros urbanos, tem levado à redução acentuada das áreas com
vegetação natural e à redução drástica desses recursos, como ocorre no interior de Rio Grande
do Norte, Paraíba e Pernambuco.
O domínio das Caatingas é marcado historicamente por problemas estruturais quanto à
sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos, que aliados aos constantes efeitos
negativos do clima, como as secas irregulares, diﬁcultam sua manutenção e desenvolvimento,
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conduzindo muitas vezes à exaustão dos recursos naturais. Como consequência, ocorre a
deterioração do solo e da água, a diminuição da biodiversidade, dando início ao processo de
desertiﬁcação, apresentado anteriormente.

Atividade 2
1

No que consiste o processo de desertiﬁcação que tem se expandido
no domínio das Caatingas?

2

Cite algumas adaptações das plantas da caatinga para a convivência
com o clima semiárido.

3

Como se deu o processo de ocupação do domínio das Caatingas?

Leituras complementares
Para saber mais sobre as Caatingas consulte:
<www.semiaridobahia.ﬁles.wordpress.com>

Biomas e Ecosssitemas do Brasil:
<http://www.biobras.org.br/terra>

Biomas
<http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural.html>
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Resumo
Nesta aula, nos ocupamos um pouco mais profundamente com o domínio
morfoclimático das Caatingas. Vimos que o clima é o principal componente
a interferir sobre os demais, determinando, com isso, uma paisagem com
um dinamismo sazonal marcante. As estações chuvosa e seca bem deﬁnidas
exigem da vegetação e da atividade humana um comportamento peculiar que
não é observado em nenhum outro domínio morfoclimático brasileiro, ou seja,
a necessidade de convivência com longos períodos de estiagem.

Autoavaliação
1

Onde se localiza e qual o tamanho do domínio morfoclimático das Caatingas?

2

Qual é o outro nome dado a esse domínio pelos geógrafos?

3

Quais são as características ambientais mais marcantes do domínio das Caatingas?

4

Como se deu o processo de ocupação do espaço nesse domínio?
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O domínio morfoclimático
dos Mares de Morros
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Apresentação

D

epois de passar por dois domínios morfoclimáticos com clima de sazonalidade pluvial
e vegetação savânica, mais aberta, nesta aula, você irá se envolver novamente com um
domínio predominantemente úmido e com vegetação ﬂorestal. Trata-se do domínio
dos Mares de Morros, ou também conhecido como domínio Tropical Atlântico, ao qual está
associado o bioma Mata Atlântica, quase totalmente devastado. É o domínio onde se concentra
a maior parte da população brasileira e se estende por cerca de 4.000 km, desde o Rio Grande
do Sul até o Rio Grande do Norte, ao longo da costa oriental atlântica. Nesse domínio as
atividades econômicas são bastante diversiﬁcadas.

Objetivos
1
2
3

Conhecer a abrangência espacial do domínio dos Mares de Morros.

Descrever as características naturais desse domínio.

Saber como se deu o processo de ocupação desse espaço
pelo homem.
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Caracterização Geral
O domínio dos Mares de Morros, também chamado domínio das Regiões Serranas
Tropicais Úmidas Florestadas, ou simplesmente domínio Tropical Atlântico, caracteriza-se em
sua área central pelo relevo acidentado, de altitudes relativamente elevadas, com topograﬁa
em “meia-laranja”, formado por intensa ação erosiva na estrutura cristalina das Serras do
Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, sempre sob clima úmido a superúmido e temperaturas
de elevadas a amenas.
O domínio é assim chamado por causa de sua forma, oriunda da erosão, gerada
principalmente pela ação das chuvas. Estende-se principalmente ao longo da costa oriental, mas
também adentra o continente na bacia do rio Paraná. Faz limite com o domínio das Caatingas
no Nordeste, com o Cerrado no Sudeste e com as Araucárias no Sul (Figura 1). Ocupa cerca
de 1.000.000 km2 e está presente mais exatamente no litoral dos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e no interior do Mato Grosso do Sul, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. O domínio Tropical Atlântico,
portanto, embora seja o quarto domínio mais amplo do Brasil, depois do Amazônico, do
Cerrado e das Caatingas, está presente em metade dos 26 estados brasileiros e inclui em sua
extensão territorial cidades importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e
Porto Alegre, centros integradores e polos econômicos, culturais e políticos.
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Figura 1 – Mapa da distribuição dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Observar a localização
do domínio dos Mares de Morros, se estendendo ao longo do litoral oriental brasileiro

Aspectos paisagísticos
É uma região de muitos morros de formas residuais e curtos em sua convexidade (Figura
2). Amplas áreas de relevo plano a suavemente ondulado são raras, ocorrendo principalmente
na porção norte do domínio. Essa movimentação do relevo se deve aos intensos processos
de intemperismo das rochas e dos muitos movimentos de massa (erosão pluvial e ﬂuvial,
desmoronamento, deslizamento...), provocados pelas declividades elevadas e chuvas
intensas. A cobertura vegetal original predominante era a ﬂorestal, compondo o bioma da
Mata Atlântica que, hoje quase totalmente devastada, tem sido objeto de fortes pressões sociais
e governamentais no sentido de se preservar seus remanescentes.
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Figura 2 – O domínio dos Mares de Morros apresenta uma paisagem de relevo muito
movimentado. Nesta imagem pode ser observada uma amostra do domínio em Minas Gerais
Fonte: Foto Alex Tinoco.<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=544918>.
Acesso em: 20 nov. 2009.

A paisagem desse domínio é muito movimentada, quando comparada à dos demais
domínios, e pode ser subdividida em várias regiões. Segundo Ab’Sáber (2003, p. 45),
[...] na fachada tropical atlântica existem subáreas topográﬁcas muito diferenciadas entre
si, desde tabuleiros da Zona da Mata nordestina, até as escarpas tropicais das Serras do
Mar e Mantiqueira e “mares de morros” outrora ﬂorestados do Brasil de Sudeste.

A zona da mata nordestina estende-se pelos tabuleiros costeiros, com altitudes inferiores
a 200 m e relevo de suave ondulado a ondulado, com ﬂorestas perenifólias e tendo na atividade
agrícola, sobretudo na cultura da cana-de-açúcar, sua principal forma de exploração (Figura 3).

Figura 3 – Paisagem típica do domínio dos Mares de Morros no nordeste brasileiro
Fonte: Foto de Leo Masuritsstad. <http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?p=11164276>. Acesso em: 29 nov. 2009.
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A região serrana e dos mares de morros, desde o sul da Bahia em direção meridional,
compreende os planaltos e serras, incluindo encostas e sopé das serras do Mar e da
Mantiqueira, com altitudes que se elevam até 2.900 m e um relevo de ondulado a forte
ondulado. A exploração dos recursos naturais está centrada no extrativismo, na agricultura
em pequena escala, na pecuária e nas cidades apoiadas nos setores secundário e terciário da
economia (Figura 4).

Figura 4 – Vista panorâmica da cidade de Castelo (ES), paisagem típica do domínio dos Mares de Morros
Fonte: <www.descubracastelo.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2009.

Clima
O clima do domínio Tropical Atlântico é azonal, isto é, não é inﬂuenciado pelas zonas
climáticas associadas à circulação geral da atmosfera, mas sim pela interação continenteoceano-relevo. É um clima cuja umidade e temperatura estão relacionadas com a proximidade
do oceano. A massa de ar tropical atlântica e os ventos alísios de sudeste trazem umidade
para o interior do continente, provocando chuvas de relevo nessas áreas. Como a extensão
territorial do domínio vai desde baixas até médias latitudes, seu clima dependerá da situação
geográﬁca, diferenciando-se em: tropical, tropical de altitude e subtropical. Todos esses tipos
climáticos, entretanto, apresentam ausência de estação seca, ou estação seca curta, de dois a
três meses. A proximidade do litoral também ameniza as temperaturas extremas, de maneira
que, mesmo nas latitudes mais elevadas as temperaturas médias não são muito baixas.
Segundo Nimer (1989), em média, as precipitações pluviométricas anuais são superiores
a 1.500 mm, podendo chegar a 4.000 mm no sudeste da Bahia, com no máximo dois meses
de seca por ano. As temperaturas médias anuais se situam entre 20oC e 24oC, sendo maiores
ao norte do domínio e menores no sul (Figura 5).
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Figura 5 – Diagramas climáticos para as cidades de Recife (PE) em a e Florianópolis (SC), em b, localizadas,
respectivamente no norte e no sul do domínio dos Mares de Morros. O polígono cinza claro indica o período seco
e os polígonos cinza mais escuro e preto indicam o período úmido e superúmido, respectivamente. A linha contínua
mais ﬁna refere-se ao caminhamento da temperatura média mensal, e a linha mais grossa, da precipitação média
mensal. Observa-se que o clima é muito semelhante em ambos locais, com período seco ausente ou muito breve
e que as temperaturas médias mensais são um pouco menores no sul.

Fonte: Dados contidos em DNMET (1992).

A conjugação do clima quente e úmido, de chuvas abundantes, com relevo acidentado
determina nessa paisagem grande movimentação de massa, situação que se agrava com os
desmatamentos e a ocupação urbana dos morros. Tal situação provoca com frequência o
deslizamento e o desmoronamento de encostas, interrompendo rodovias, soterrando casas e
colocando em perigo a vida dos moradores dessas áreas de risco.
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Hidrograﬁa
Não existem rios de grande extensão nem muito volumosos nesse domínio, sendo,
porém, todos perenes. O relevo montanhoso determina uma rede de drenagem bastante densa
e altamente dendritiﬁcada, porém, devido à faixa relativamente estreita de terra que drenam,
esses rios apresentam pequeno volume de água, já que as bacias de captação apresentam
áreas relativamente pequenas, à exceção dos rios Paraná e Uruguai nos limites sudoeste. Por
drenar a região mais populosa do Brasil e grandes centros urbanos e industriais, a maior parte
dos rios do domínio, ou que o atravessam, apresenta graves problemas de assoreamento e de
contaminação por resíduos químicos e orgânicos.

Relevo
As formas de relevo conhecidas como ‘meias-laranjas’ ou ‘mares de morro’, que são
serras e planaltos fortemente erodidos pelas chuvas, é que dão o aspecto característico à
paisagem do domínio (Figura 2).
A expressão “Mares de Morros”, segundo Ab’Sáber (2003), foi cunhada pelo geógrafo
francês Pierre Deffontaines, fundador da cadeira de geograﬁa da USP em 1935, ao referir-se
a certas particularidades do relevo do Brasil tropical atlântico. Conforme Deffontaines, citado
por Ab’Sáber (2003, p. 57), as rochas cristalinas do domínio
[...] fornecem também cumes arredondados mas frequentemente menos bruscos; não
se chamam mais “pão de açúcar” e sim “meias laranjas” ou “cascos de tartaruga”,
observando ainda que às vezes eram encontradas “paisagens inteiras cheias dessas
calotas, dando um aspecto de agitação marítima que é bem deﬁnida pela expressão
‘mar de morros.

Do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, as serras costeiras e os planaltos são formados
por rochas do complexo cristalino, compondo escarpas muitas vezes íngremes que se elevam
acima dos 2.000 m de altitude, embora as altitudes médias estejam em torno dos 500-600 m.
Do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte há elevações do arenito da formação Barreiras,
compondo os tabuleiros, que raramente atingem 200 m de altitude. Aí as encostas são menos
íngremes e a declividade menor.
Ao relevo dos “Mares de Morros” estão associadas as formas mamelonares, ou seja, os
mamelões. Segundo Guerra e Guerra (2008, p. 405), mamelão é uma
[...] forma topográﬁca piramidal, porém arredondada, constituída por pequena elevação,
às vezes isolada. Nos mamelões, geralmente é difícil distinguir-se a linha de cumeada.
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Quando o mamelão termina com a forma aguda, chama-se pico; quando termina com
forma aproximada a uma eclipse, chama-se domo (comum em terrenos graníticos), e
ﬁnalmente, quando isolado e de topo mais ou menos plano, chama-se mesa. Este último
é mais comum nas áreas sedimentares.

Segundo Ab’Sáber (2003, p. 57), “o domínio dos ‘mares de morros’ corresponde à área de
mais profunda decomposição das rochas e de máxima presença de mamelonização topográﬁca
em caráter regional de todo o país”.

Atividade 1
1
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Quais são os outros nomes também atribuídos ao domínio dos Mares
de Morros?

2

Qual é o principal elemento do meio natural a deﬁnir a paisagem do
domínio dos Mares de Morros?

3

Qual é o motivo pelo qual se tem um clima úmido ao longo de toda a
costa oriental brasileira?
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Solos
Os solos são bastante variáveis, desde solos com textura arenosa, os mais extensos, até
solos com textura argilosa. São solos muito susceptíveis à erosão em função das declividades
acentuadas. A remoção da cobertura vegetal pode ocasionar sérios problemas de instabilidade
de encostas e provocar movimento de massa intenso, como erosão e deslizamento. Dessa
forma, as práticas agrícolas exigem cuidados especiais, como o plantio em curva de nível.

Vegetação
A vegetação natural que reveste os “mares de morros”, embora se constitua num único
conjunto ﬂorestal, é bastante diversiﬁcada (Figura 6). Rizzini (1979) considera a ﬂoresta que
recobre as serras, desde o sul até o Espírito Santo, como Floresta Atlântica propriamente e a
ﬂoresta que recobre os tabuleiros costeiros, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte,
como ﬂoresta de Tabuleiros. O fato é que o domínio envolve um conjunto de ﬂorestas que se
estende pelas planícies litorâneas, quase no nível do mar, até os topos das serras, permitindo
distinguir ﬂorestas dos topos de morro, ﬂorestas das encostas e fundos de vale e ﬂorestas de
sopés de serra e de planícies costeiras (MANTOVANI, 2003, p. 377). Além das ﬂorestas, nos
topos das serras, sobre solos rasos e aﬂoramentos rochosos ocorrem os campos rupestres.
Todo esse conjunto vegetacional faz parte do que se convencionou chamar de Mata Atlântica.

Figura 6 – Floresta tropical atlântica revestindo as serras do domínio dos Mares de Morros
Fonte: <http://canalcultura.ﬁles.wordpress.com/2009/02/mata-12.jpg>.
Acesso em: 17 dez. 2009.
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Na sua conformação original, antes da chegada dos colonizadores e, portanto, da sua
devastação, as ﬂorestas tropicais ocorriam ao longo de um corredor norte-sul de largura
aproximada entre 40 km e 50 km para o interior, num quadro paisagístico e ecológico que se
estendia pelos tabuleiros do Nordeste oriental, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe e do
norte da Bahia até o Espírito Santo. A partir do Rio de Janeiro em direção sul e em direção a
oeste, as ﬂorestas recobriam as serras do Mar e da Mantiqueira, sempre suportadas por um
clima quente e chuvoso (AB’SÁBER, 2003).
As ﬂorestas interioranas, que se estendem por 500 a 600 km continente adentro, ao longo
do rio Paraná e seus aﬂuentes, e pelas bordas das serras gaúchas, estão assentadas sobre
solos arenosos em sua maioria, mas também sobre solos férteis, as terras roxas, provenientes
da decomposição das rochas basálticas. No interior o clima é mesotérmico, com temperaturas
entre 18oC e 20oC e grande umidade proveniente do avanço da massa de ar polar atlântica
continente adentro.
Atualmente restam menos de 7% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica (Figura
7), tendo o processo de devastação começado logo após o descobrimento (DEAM, 1996).

Figura 7 – A ﬂoresta atlântica, que originalmente ocupava cerca de 1.200.000 km2
do território brasileiro, atualmente está restrita à cerca de 7% dessa área

Fonte: <http://www.caaoby.org.br/uploading/mata%20atlântica.jpg>. Acesso em: 20 nov 2009.
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Ocupação humana
O processo de ocupação do território brasileiro pelos portugueses começou logo após o
descobrimento e o primeiro ciclo econômico brasileiro, iniciado ainda no século XVI, baseou-se
na exportação de madeira de pau-brasil (Caesalpinia echinata) para a extração de um corante
de cor vermelha. Originalmente abundante e com ampla distribuição desde o Rio de Janeiro
até o Rio Grande do Norte (MANTOVANI, 2003, p. 378), a espécie foi quase dizimada nos dois
séculos que se seguiram, deixando como legado a primeira contribuição signiﬁcativa para a
devastação da ﬂoresta costeira.
O segundo ciclo econômico do Brasil, baseado na cultura da cana-de-açúcar, também
foi importante para a devastação da ﬂoresta litorânea. Estabelecida inicialmente no litoral do
Sudeste, foi no Nordeste que mais se propagou, de Sergipe ao Rio Grande do Norte, sobre os
solos do tipo massapé e sobre os tabuleiros, na chamada zona da mata, justamente na área
originalmente ocupada com a ﬂoresta atlântica, contribuindo, já no século XVII, para reduzir
consideravelmente sua cobertura original.
O café (Coffea arabica) teve sua introdução no Brasil feita em Belém, sendo plantado para
consumo doméstico. Como cultura econômica, entretanto, o café estabeleceu-se no Rio de
Janeiro, no início do século XIX (MANTOVANI, 2003). Estabelecendo-se pelo Vale do Paraíba em
direção a São Paulo e atingindo o interior desse estado sempre nas áreas de ﬂoresta, indicadoras
dos latossolos mais férteis conhecidos como terra roxa. Dessa forma, a cafeicultura contribuiu
também para a quase extinção das ﬂorestas nos vales e planaltos do interior carioca e paulista.
Também no século XIX a cultura do cacau (Theobroma cacao) se adaptou ao sul da
Bahia, sendo praticada num sistema conhecido como cabruca, que consiste na manutenção
das árvores, mas com a remoção de todo o sub-bosque da mata para o plantio dos pés de
cacau em ambiente sombreado.
Para o processo de devastação contribuiu também a expansão das cidades, criadas
em profusão ao longo de toda a costa brasileira, competindo sempre em vantagem com
as ﬂorestas.
Atualmente restam poucas manchas da vegetação original, quase sempre em áreas mais
difíceis de serem exploradas, como nas encostas íngremes da serra do Mar, na região Sudeste.
A redução drástica da cobertura original de ﬂorestas nesse domínio indica que devem
ser tomadas atitudes urgentes para a conservação do que restou. Existem muitos programas,
tanto do governo como privados, para a proteção da Mata Atlântica. Uma solução eﬁcaz
provavelmente passe pela adequação de muitos processos agrícolas altamente impactantes
que desgastam os solos e provocam problemas de erosão muito acentuados. A adoção do
plantio em curvas de nível, por exemplo, em muito minimizará esses impactos. A restauração
da cobertura vegetal original deve ser perseguida na maioria dos casos, de maneira a restituir
o precário equilíbrio em que se encontra o conjunto solo-relevo-clima.
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1

Quais os problemas ambientais que podem ocorrer no domínio dos
Mares de Morros devido à remoção da cobertura ﬂorestal?

2

Quais são as razões da devastação que reduziu drasticamente a
cobertura ﬂorestal original do domínio Tropical Atlântico?
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Leituras complementares
Para saber mais sobre o domínio dos Mares de Morros você pode consultar vários sites,
dentre eles são destacados:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_de_morros>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Geograﬁa_do_Brasil>
<http://www.algosobre.com.br/geograﬁa/dominios-morﬂoclimaticos-brasileiros-os-segundoaziz-ab-saber.html>
Biomas e Ecosssitemas do Brasil em <http://www.biobras.org.br/terra>
Biomas em <http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural.html>

Resumo
O domínio dos Mares de Morros corresponde à área mais densamente povoada
do país, que, consequentemente, é também a mais intensamente transformada
pela ação antrópica. O processo de ocupação resultou no desmatamento quase
total da ﬂoresta tropical, também chamada de Mata Atlântica. O nome do domínio
Mares de Morros faz referência à feição que as formas do relevo conferem à
paisagem, com sucessivos morros arredondados, também conhecidos como
“meias-laranjas”, resultantes da erosão em terrenos cristalinos na porção centro
sul do domínio e em terrenos sedimentares no centro norte. O clima tropical, com
chuvas abundantes e concentradas no verão, contribui para que o intemperismo
seja muito intenso. Isso ocasiona maior instabilidade nas encostas, que, sem
cobertura vegetal, acabam registrando muitos deslizamentos, que, às vezes, no
caso de áreas habitadas, provocam grandes desastres.
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Autoavaliação
1

Qual a extensão e por onde se estende o domínio dos Mares de Morros?

2

Quais são os fatores ambientais que caracterizam o domínio?

3

De que forma se deu o processo de ocupação das áreas de ocorrência desse domínio?
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Os domínios morfoclimáticos
das Araucárias e das Pradarias
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Apresentação

E

sta é a última aula desta disciplina e hoje você vai conhecer os dois domínios
morfoclimáticos restantes, o das Araucárias e o das Pradarias. Esses espaços naturais
estão localizados no sul do Brasil e, diferentemente dos demais vistos até agora,
apresentam uma discreta perda da tropicalidade, principalmente no que diz respeito às
temperaturas médias mais baixas e à maior frequência de temperaturas abaixo de zero grau
centígrado. Esses domínios se estendem pela maior parte dos planaltos da região Sul do Brasil e
envolvem as ﬂorestas com araucárias e os campos sulinos, também conhecidos como Pampas,
conforme você verá na Figura 1. Embora em vários locais esses domínios se interponham e
apresentem paisagens muito semelhantes, nesta aula eles serão tratados separadamente.

Objetivos
1
2
3

Saber por onde se estendem os domínios extratropicais brasileiros.

Conhecer quais são as características naturais que identiﬁcam cada
um desses domínios.

Identiﬁcar as principais formas de exploração dos recursos naturais
utilizados pelo homem nesses espaços.
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Domínio das araucárias –
Caracterização geral
Nas altitudes maiores do planalto sul brasileiro, desde o Paraná até o norte do Rio Grande
do Sul, se estende o domínio das Araucárias, que também é conhecido como o domínio dos
Planaltos Subtropicais com Araucárias.

Brasil:
Domínios
Morfoclimáticos

ESCALA
0

568

1136

km

Domínios
morfoclimáticos

Caatinga

Amazônico

Araucária

Cerrado

Pradarias

Mares de morros

Áreas de transição
(não diferenciadas)

Figura 1 – Mapa da distribuição dos domínios morfoclimáticos do Brasil.
Observar a localização meridional dos domínios das Araucárias e das Pradarias
Fonte: <http://oguiageograﬁco.ﬁles.wordpress.com/2008/11/dominios-morfoclimaticos-brasileiros.png>.
Acesso em: 16 nov. 2009.

200

Aula 12

Geo_Fis_III_Livro.indb Capa200

Geograﬁa Física III

20/12/11 10:13

Trata-se de bosques com araucárias, os pinhais, hoje quase totalmente extintos e, muitas
vezes, entremeados por vegetação campestre, compreendendo uma superfície com cerca
de 400.000 km2. À remoção da ﬂoresta, rica em madeiras de excelente qualidade como da
araucária e das canelas, seguiu-se a expansão agrícola baseada, principalmente, no cultivo
de soja e do trigo. O agronegócio da soja foi o responsável pelo grande desenvolvimento das
cidades do interior dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Aspectos paisagísticos
O domínio das Araucárias é assim chamado por causa da espécie Araucaria angustifolia,
conhecida como araucária ou pinheiro-do-Paraná. Essa árvore domina visualmente as ﬂorestas que
no passado recente revestiam grandes extensões de planaltos e chapadas sul-brasileiros (Figura 2).

Figura 2 – Fragmento de ﬂoresta margeando riacho onde se destacam exemplares de araucárias

Fonte: <http://matasnativas.ﬁles.wordpress.com/2009/07/p1030892.jpg> Acesso em: 1 dez. 2009.
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Segundo Ab’Sáber (2003, p. 103),
a composição dessa paisagem de planaltos subtropicais, dominados por araucárias
e eventuais campos de altitude, não foi simples. Os estudos paleoclimáticos
disponíveis apontam para um quadro anterior, onde predominavam estepes
geradas em condições muito secas e bem frias. Um cenário que envolvia solos subrochosos e eventualmente pedregosos nos planaltos interiores, com ausência de
bosques subtropicais e reduzida presença de araucárias. Ao sul do baixo Jacuí (nos
Pampas) as atuais coxilhas eram inﬂuenciadas por rústicos climas semi-áridos frios,
comportando solos escariﬁcados e vegetação com cactáceas e espécies adaptadas
a conviver em estepes também rústicas. Tudo isso tendo acontecido e dominado a
paisagem regional, entre 23 mil e 13 mil anos atrás [...]. Daí porque, em um ambiente
de semidesertos costeiros, os altiplanos meridionais e as terras baixas centrais
gaúchas comportavam extensivas paisagens estépicas.

Durante o século passado, a crescente demanda por madeira dizimou quase que por completo
a ﬂoresta de araucária dominante, transformando drasticamente a paisagem. Atualmente essa
ﬂoresta ocorre como pequenos fragmentos, chamados capões, ao longo de riachos ou depressões
do relevo, formando uma paisagem predominantemente campestre (Figura 3), ou cultivada com
soja (Figura 4), onde o clima úmido, com uma estação seca muitas vezes inexistente, determina
a perenidade dos rios, que geralmente correm bem encaixados na paisagem.

Figura 3 – Paisagem típica do domínio das araucárias em
São José dos Ausentes (RS), onde a matriz campestre predomina

Fonte: <http://www.ﬁnalsports.com.br/03/blog_guria/wp-content/uploads/2009/10/_m3u9754.jpg>.
Acesso em: 18 dez. 2009.
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Figura 4 – Paisagem típica do domínio das araucárias em Irineópolis (SC),
onde a matriz é formada pela cultura de soja e as ﬂorestas seguem margeando os riachos

Fonte: Foto de Fábio Cubas. <http://www.panoramio.com/photo/9683106>. Acesso em: 22 nov. 2009.

Clima
O clima no domínio das Araucárias é subtropical úmido, com chuvas regulares ao longo
de todo o ano e sazonalidade térmica. Os invernos, quando comparados ao restante do Brasil,
são frios, em função da atuação da massa polar atlântica. Os verões são amenos, em função das
altitudes regionais mais elevadas. As temperaturas médias anuais variam entre 14˚C e 22˚C e
as mínimas absolutas frequentemente descem abaixo de zero graus centígrados, provocando
geadas e, nos setores mais elevados (Planalto de São Joaquim, Lajes, Curitibanos), podem
ocorrer nevadas eventuais. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, variando entre 1200
a 1800 mm (Figura 5). Trata-se, segundo Nimer (1989), de um clima notavelmente homogêneo
ao longo de toda a região Sul, por onde também se estende o domínio das Pradarias.
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Figura 5 – Diagrama climático para a cidade de Curitiba (PR), localizada no domínio das Araucárias. Os polígonos
cinza e preto indicam o período úmido e superúmido, respectivamente. A linha contínua mais ﬁna refere-se ao
caminhamento da temperatura média mensal, e a linha mais grossa, da precipitação média mensal. Observa-se
que não existe período seco durante o ano, que os verões apresentam temperaturas médias não muito altas, em
torno de 20˚C, e o inverno, em torno de 12˚C
Fonte: DNMET (1992).

Hidrograﬁa
Os rios do domínio são perenes e pertencem à bacia do rio Paraná, deslocando-se
predominantemente do sentido leste-oeste. Arrastam relativamente poucos sedimentos, em
função dos terrenos com solos rasos e cobertos por vegetação ao longo de todo o ano. Não
existem, portanto, várzeas em extensão signiﬁcativa. Os rios principais são o Iguaçu e o
Pelotas-Uruguai.

Relevo
O domínio das Araucárias é caracterizado por planaltos de altitudes médias, variando entre
850 e 1.300 metros, com relevo suave ondulado e que declinam suavemente em direção oeste
e noroeste. Ao sul e a leste, esse planalto é bruscamente interrompido por escarpas íngremes,
esculpidas pela ação dos rios e grandes escorregamentos.
Os planaltos arenítico-basálticos do domínio caracterizam-se por extensos interﬂúvios
tabuliformes com vertentes suavemente convexas. O revestimento pelas matas de araucárias
é mais denso nos planaltos basálticos de médio grau de movimentação de relevo. Mais do
que pelo seu próprio relevo, este domínio é marcado por grandes diferenças pedológicas em
relação aos planaltos intertropicais brasileiros do domínio dos Cerrados.
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Solos
Os solos do domínio das Araucárias são bastante diversos, tanto em função da diversidade
geológica como da variação local e regional do relevo. Nas áreas mais elevadas, devido à erosão
mais intensa, os solos são mais rasos e o aﬂoramento de rochas é frequente. Nas áreas mais
baixas do relevo, a decomposição química é maior, originando solos mais profundos. No geral,
entretanto, são solos férteis, com elevado potencial agrícola. Foi no domínio das Araucárias
que se iniciou na década de 1960 o plantio da soja em grande escala, que posteriormente se
estendeu para o domínio dos Cerrados e se tornou um dos principais produtos de exportação
brasileiros (Figura 6).
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Figura 6 – Mapa do Brasil indicando as áreas com predominância do cultivo de soja

Fonte: <http://www.delcidio.com.br/livro/pag76-77.htm>. Acesso em: 20 nov. 2009.
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Atividade 1
1
2

Qual a razão pela qual o domínio das Araucárias é denominado domínio
dos Planaltos Subtropicais com Araucárias?

Observe as Figuras 3 e 4 e descreva a paisagem que caracteriza o
domínio das Araucárias.

Vegetação
A vegetação natural dominante do domínio das Araucárias faz parte do bioma Mata
Atlântica, sendo conhecido como Floresta Ombróﬁla Mista, Floresta de Araucária ou Floresta
com Araucária. É uma ﬂoresta ombróﬁla porque, assim como a Floresta Amazônica e grande
parte da Floresta Atlântica, viceja sob climas chuvosos, sem estação seca. É também uma
ﬂoresta mista, porque é composta por espécies de angiospermas (plantas com sementes
protegidas por um fruto) e também por espécies de gimnospermas (plantas vasculares com
suas sementes desprotegidas, sem fruto). A este último grupo pertence a araucária (Araucaria
angustifolia), um pinheiro imponente e elegante que é abundante nessa ﬂoresta e que pode
atingor mais de 35m de altura.
As matas de araucárias constituem a formação ﬂorestal menos tropical do Brasil, razão
pela qual também é considerada uma ﬂoresta subtropical. Essa ﬂoresta estendia-se por amplas
regiões dos planaltos de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, por ser uma ﬂoresta
rica em espécies de elevado interesse comercial, como a araucária, a imbuia, as canelas, a
erva-mate e o xaxim, foi quase totalmente dizimada durante o século passado.
Por mais de 100 anos a mata dos pinhais alimentou a indústria madeireira do sul.
O pinho, madeira bastante popular na região, foi muito usado na construção de casas e móveis
e na indústria da celulose.
Hoje a ﬂoresta resiste em mosaicos de pradarias mistas, onde os pequenos fragmentos
de mata permanecem ao longo dos rios e riachos, nas encostas e nas cabeceiras de drenagem
(Figuras 2, 3 e 4). Restam apenas 2% da cobertura original da mata das araucárias, quase tudo
conﬁnado em áreas de conservação.
A vegetação campestre do domínio, também conhecida como campos de cima da serra, que
dominou a paisagem depois da devastação, é provável remanescente de clima mais seco e mais
frio que predominava na região durante o último período glacial, como já foi dito anteriormente.
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Ocupação humana
O domínio das Araucárias foi povoado no final do século XIX principalmente por
imigrantes. O Brasil tinha acabado de terminar a guerra com Paraguai, o que deixou muitas
perdas em sua população. Em virtude disso a solução foi atrair imigrantes europeus e asiáticos.
Para expandir a área plantada, colonos alemães e italianos iniciaram, na primeira metade
do século XX, a exploração indiscriminada de madeira. Árvores gigantescas e centenárias foram
derrubadas e queimadas para dar lugar ao cultivo de milho, trigo e videira, principalmente.
A partir da década de 1960 o trigo e a soja começam a ser plantados nos planaltos do
Rio Grande do Sul e na década seguinte se consolidam, com destaque maior para a soja, que
se torna o agronegócio mais importante da região.
A criação de gado e ovelhas também faz parte da cultura local, porém não é praticada
com a mesma intensidade que no domínio das Pradarias, que será visto a seguir.

Atividade 2
1

Como se deu o processo de ocupação do planalto sul brasileiro?

2

Pesquise na internet ou em outra fonte e descreva pelo menos dois
costumes e atividades humanos característicos dos habitantes do
domínio das araucárias.
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Domínio das Pradarias
O domínio das Pradarias também é conhecido como o domínio das Coxilhas Subtropicais
com Pradarias Mistas, como Pampas ou Campanha Gaúcha. A seguir você verá a caracterização
geral deste domínio.

Caracterização geral
O domínio das Pradarias está localizado na porção sudoeste do estado do Rio Grande do
Sul e se estende também pelo Uruguai e pela Argentina (Figura 1). No Brasil, segundo Ab’Sáber
(2003), ocupa em torno de 125 mil km2, sendo seu menor domínio morfoclimático.

Aspectos paisagísticos
A paisagem predominante desse domínio se caracteriza por terras baixas cobertas por
vegetação herbácea, com relevo plano a levemente ondulado (Figura 7). Em meio a essa relativa
monotonia podem ocorrer colinas e ondulações do terreno denominadas coxilhas e ﬂoresta de
galeria ao longo da rede de drenagem. A pastagem natural estimulou a criação de gado bovino
e ovino desde os primórdios da ocupação humana. Nas últimas décadas, o cultivo da soja se
difundiu, provocando impactos ambientais signiﬁcativos.

Figura 7 – Paisagem típica do domínio das Pradarias, em Lavras do Sul (RS)

Fonte: <http://picasaweb.google.com/edulanna/FazendaColoradoVRiosMomentos#5037884461608008706>.
Acesso em: 18 dez. 2009.
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O clima subtropical úmido, com chuvas regulares ao longo de todo o ano e sazonalidade
térmica, estende-se por todo o sul do Brasil e envolve tanto o domínio das Araucárias, já
visto acima, como também o domínio das Pradarias, na Campanha Gaúcha. O que difere
climaticamente os dois domínios é que a Campanha Gaúcha, apesar de ocorrer em latitudes
mais elevadas, apresenta uma sazonalidade térmica mais acentuada, sobretudo em função dos
verões mais quentes (Figura 8). Típico dos Pampas é o vento Minuano. Mais intenso durante
o outono e o inverno, o vento está associado à massa de ar polar e, gelado e cortante, varre
velozmente a região de relevo plano sem obstáculos.
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Figura 8 – Diagrama climático para a cidade de Bagé (RS), localizada no domínio das Pradarias. Os polígonos
cinza e preto indicam o período úmido e superúmido, respectivamente. A linha contínua mais ﬁna refere-se ao
caminhamento da temperatura média mensal, e a linha mais grossa, da precipitação média mensal. Observe que,
como em Curitiba (Figura 5), não existe período seco durante o ano, que o verão apresenta temperaturas médias
mais elevadas, em torno de 24˚C, e o inverno, médias semelhantes, em torno de 12˚C

Fonte: DNMET (1992).

Hidrograﬁa
O domínio das Pradarias apresenta uma rede de drenagem de baixa densidade, tendo
em vista que o relevo pouco movimentado contribui para o maior espaçamento entre os
interﬂúvios. A maior parte de seus rios corre para oeste, drenando suas águas para o rio
Uruguai, enquanto outros rios ﬂuem em direção leste, para fora do domínio, numa drenagem
difusa que conduz às lagoas Mirim e dos Patos.
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O clima úmido, sem uma estação seca recorrente, determina rios perenes em todo o
domínio, alguns com grande vazão, como o Ibicuí e o Uruguai.

Relevo
A morfologia generalizada plana e levemente ondulada que caracteriza o planalto
da Campanha Gaúcha foi esculpida em rochas basálticas e, secundariamente, em rochas
sedimentares areníticas. Trata-se, segundo Herrmann e Rosa (1990), de um relevo de
aplanamento nas áreas interﬂuviais, conhecidas como coxilhas, e de uma ampla superfície de
aplanamento que desce em direção aos extensos terraços ﬂuviais do Rio Uruguai.
Uma das características do relevo do domínio é a ocorrência de extensas áreas de
depósitos aluvionais holocênicos, que ocorrem em ambas as margens dos rios, compostos
de areias, cascalhos e sedimentos síltico-argilosos, constituindo, na maioria dos casos, terraços
ﬂuviais e planícies.

Solos
O domínio das Pradarias apresenta uma elevada diversidade de tipos de solos associados
à decomposição de rochas basálticas e de rochas sedimentares areníticas e aos depósitos
aluvionares ao longo dos rios. São solos mais ou menos férteis, com pouca espessura ou com
impedimento à drenagem em subsuperfície.
Vários solos se prestam para a atividade agrícola, condição que foi explorada a partir da
década de 1960-70 com a cultura intensiva de soja. A ausência de práticas de conservação, o
sobrepastejo e a agricultura mecanizada, empregando técnicas de manejo convencionais em
outras paisagens, provocaram a pulverização do solo e a decomposição acelerada da matéria
orgânica, aumentando a suscetibilidade à erosão hídrica e eólica, transportando as partículas
mais ﬁnas durante as tempestades de pó, num fenômeno conhecido como arenização (Guerra
e Cunha, 2001).

Vegetação
A vegetação do domínio das Pradarias é essencialmente campestre, composta por
espécies herbáceas e subarbustivas, com a presença abundante de gramíneas. É caracterizada
pela ausência ou raridade de arbustos e árvores e pela formação de uma cobertura total e
homogênea de plantas herbáceas sobre o solo (Mantovani, 2003, p. 403).
As limitações edáticas, mais do que o clima, condicionam a vegetação herbácea que
domina a paisagem. Esses campos têm vocação natural para o pastoreio, e têm sido explorados
desde o início da colonização da região para a criação do gado.
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Ocupação humana
No ﬁnal do século XVII o gado bovino oriundo da região platina ocupou os campos no Rio
Grande do Sul, que, assim como os Pampas argentinos e uruguaios, servem de pasto natural.
Na década de 1970, devido a incentivo governamental, o cultivo do trigo e da soja substituiu
o pastoreio em amplas áreas da Campanha Gaúcha. A exploração intensiva e inadequada do
solo com a pecuária e com a soja tem provocado a arenização de áreas superiores a 1,3 milhão
de hectares no sudoeste do Rio Grande do Sul (Mantovani, 2003, p. 405). A arenização é um
processo de degradação ambiental decorrente da exploração intensiva e inadequada do solo
pela agricultura e pela pecuária. Degradação ambiental decorrente dessas mesmas práticas
também tem sido observada nos domínios das Caatingas e dos Cerrados, onde recebe o
nome desertiﬁcação.
O domínio possui baixa densidade demográﬁca, entre outros fatores, em razão de seu
processo inicial de ocupação ter sido marcado pela implantação da pecuária extensiva e pela
agricultura mecanizada, que substituiu a pecuária em diversos espaços. Ambas as atividades
utilizam pouca mão de obra.

Atividade 3
1
2
3
4

Quais são os outros nomes também atribuídos ao domínio
das Pradarias?

Por onde se estende o domínio das Pradarias no Brasil?

Quais são os principais elementos do meio natural a deﬁnir a paisagem
do domínio das Pradarias?

Quais são as principais formas de ocupação das Pradarias?
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Considerações ﬁnais
Nesta segunda parte da disciplina Geograﬁa Física III você pôde constatar a grande
diversidade de ambientes e de paisagens que compõem o território brasileiro. Cada uma dessas
paisagens tem suas características mais marcantes, quase sempre condicionadas pelo clima ou
por elementos do clima isoladamente. De maneira geral, o regime e a intensidade das chuvas
e as temperaturas são os principais agentes a determinar o poder dos processos erosivos, o
formato do relevo e os tipos de vegetação, num conjunto de interações passíveis de serem
analisadas sob a ótica da teoria dos geossistemas, vista na Aula 7.
Pode ser observado também que cada domínio tem suas formas distintas de ocupação,
a maioria delas condicionadas pelas características do meio natural que, se negligenciadas,
acabam por provocar danos ambientais irreversíveis.
Esperamos que o conhecimento adquirido sirva para entender melhor as diversidades
naturais e sociais do território brasileiro.

Leituras complementares
Para saber mais sobre os domínios morfoclimáticos, e em especial dos domínios das
Araucárias e das Pradarias, você pode consultar vários sites. Dentre eles, são destacados:
<http://mundogeograﬁco.sites.uol.com.br/brasil02.htm>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Geograﬁa_do_Brasil>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil>
<http://www.slideshare.net/icaro256/domnios-morfoclimtcosaraucria>
<http://www.algosobre.com.br/geograﬁa/dominios-morﬂoclimaticos-brasileiros-os-segundoaziz-ab-saber.html>
Biomas e Ecosssitemas do Brasil em <http://www.biobras.org.br/terra>
Biomas em <http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural.html>
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Resumo
Os domínios que você estudou nesta aula apresentam condições ambientais e
paisagens muito semelhantes na atualidade, com predominância dos campos
cobrindo relevos com ondulações suaves e poucas serras mais íngremes, as
quais são muito comuns nos Mares de Morros, por exemplo. Os domínios se
destacam dos demais também pelo clima mais frio, subtropical, quase temperado.
A pecuária e a agricultura são as práticas mais utilizadas para a ocupação desse
espaço. Outrora, antes da colonização, os planaltos mais elevados eram ocupados
predominantemente por vegetação ﬂorestal, onde a araucária se destacava. Uma
vez suprimida a maior parte da ﬂoresta, os campos naturais e cultivados quase
que homogeneizaram a paisagem dos dois domínios.

Autoavaliação
A partir dos conhecimentos adquiridos durante as seis últimas aulas, preencha
o quadro abaixo com as características mais marcantes de cada domínio
morfoclimático brasileiro.

1

Domínino morfoclimático

Clima

Relevo

Vegetação natural

Domínio Amazônico
Domínio do Cerrado
Domínio dos Mares de Morros
Domínio das Caatingas
Domínio da Araucária
Domínio das Pradarias

2

Compare o quadro que você preencheu acima com aquele produzido durante a
Atividade 2 da Aula 8. O que você nota de diferenças e de semelhanças entre as
respostas? Você acha que ocorreram avanços de aprendizado durante essas aulas?
Houve aquisição de conhecimento por você?
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