
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 

ALTAIR FERREIRA SANTIAGO 

 

 

 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO (SUB-BACIA DO RIO CATOLÉ): UM 

ESTUDO DE CASO EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CE 

2016



 

 

ALTAIR FERREIRA SANTIAGO 

 

 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO (SUB-BACIA DO RIO CATOLÉ): UM 

ESTUDO DE CASO EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão do curso de 
Especialização em Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos Para a Gestão 
Municipal de Recursos Hídricos 
apresentado ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
para a obtenção do título de especialista. 
 
Orientador: Prof.º Dr.º Gilvandenys Leite 
Sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA - CEARÁ 

2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALTAIR FERREIRA SANTIAGO 

 

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARDO (SUB-BACIA DO RIO CATOLÉ): UM 

ESTUDO DE CASO EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 

 

 

 

Trabalho de conclusão do curso de 
Especialização em Elaboração e 
Gerenciamento de Projetos Para a Gestão 
Municipal de Recursos Hídricos 
apresentado ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
para a obtenção do título de especialista.  
 
 

 

Aprovada em: 25/11/2016 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Gilvandenys Leite Sales (Orientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE 
 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Nelson Studart Filho 

 UFSCAR/UFABC 
 
 
 

________________________________________________________ 
Prof.(a) Dr. Cristiane Sabóia Barros 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha linda família: 

Ilanail Camila Santiago, amada esposa, 

maior incentivadora, tendo sido a 

diretamente envolvida no estímulo a tentar 

essa Especialização; aos meus filhos 

amados, Kédma Luise e André Felipe, 

meus fãs de carteirinha, inspiração para 

continuar subindo degraus na vida; a 

certeza que a vida continuará. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao Deus da minha vida, ao Deus que por mim tudo executa, pela 

capacidade, inteligência e perseverança que me fez chegar até o fim dessa jornada. 

Ele é fiel! 

Agradeço aos meus pais, Almiro Santiago (in memoriam) e Rita Ferreira 

Santiago, minha intercessora, que incessantemente roga a Deus por minhas vitórias. 

Ao meu orientador, Dr. Gilvandenys, pela confiança, paciência e apoio 

incondicional e irrestrito. Sem sua orientação esse trabalho não seria possível. 

Agradeço aos cunhados, Fernando Dourado e Idene Dourado, que nas 

minhas várias ausências, sempre deram o suporte para que a minha família ficasse 

bem assistida. 

Aos meus superiores diretos no Departamento de Polícia Federal, 

Delegados Federais, Marcelo Andrade e Rodrigo Kolbe, pela expressa confiança em 

mim na recomendação  a participar do processo seletivo deste curso, bem como 

liberação e apoio às várias viagens que tive que realizar, uma vez que sou servidor 

púplico. 

Aos meus colegas do Cartório da DPF em Vitória da Conquista, Escrivães 

de Polícia Federal: FÁBIO, LEAL, GABRIEL, POMPÍLIO e VICENTE, pela 

compreensão e apoio, às minhas idas e vindas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar a realidade hídrica de Vitória da 

Conquista e região, seus problemas e desafios. Trata-se de uma localidade situada 

no Sudoeste do Estado da Bahia em franco desenvolvimento e com uma variedade 

de vocações que o município e toda região possui: agricultura, pecuária, indústria, 

educação e serviços, o que torna a necessidade de água cada vez maior. O 

município é banhado pela bacia hidrográfica do Rio Pardo, que corta parte do 

Sudoeste da Bahia e é considerada uma bacia mista, pois envolve os Estados de 

Minas Gerais e Bahia. Nesse trabalho será apresentada a situação hídrica da bacia, 

especificamente a sub-bacia do Rio Catolé, demonstrando suas características, 

importância e situação vigente, destacando os principais problemas e desafios dos 

rios que a compõe.  Ao fim, deve-se apontar caminhos e soluções que ajudem a 

superar a escassez hídrica vivenciada hoje na região, perpassando principalmente 

por um trabalho de educação e conscientização da população do município de 

Vitória da Conquista e Barra do Choça, município há cerca de trinta quilômetros de 

Vitória da Conquista.     

 

Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica. Rio Pardo. Hidrologia. Resíduos Sólidos. Rio 

Catolé. Educação Ambiental. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of presenting the water reality of Vitória da 

Conquista and its problems and challenges. It is a region in the Southwest of the 

State of Bahia in full development and with a variety of vocations that the municipality 

and the whole region has: agriculture, livestock, industry, education and services, 

which makes the need for water ever greater. The municipality is bathed by the Rio 

Pardo river basin, which cuts off part of the Southwest of Bahia and is considered a 

mixed basin, since it involves the states of Minas Gerais and Bahia. This work will 

present the water situation of the basin, specifically the sub-basin of the Catolé River, 

demonstrating its characteristics, importance and current situation, highlighting the 

main problems and challenges of the rivers that make it up. At the end, it is 

necessary to point out ways and solutions that help overcome the water scarcity 

experienced in the region today, mainly through a work of education and awareness 

of the population of the municipality of Vitória da Conquista and Barra do Choça, 

municipality about thirty kilometers Of Vitória da Conquista. 

 

Key-words: River Basin. Pardo River. Hydrology. Solid Waste. Catolé River. 

Enviromental Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho é parte de uma iniciativa inédita da ANA - Agência 

Nacional de Águas, no sentido de formar especialistas na área de elaboração e 

gerenciamento de projetos voltados para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos. 

Cabe à ANA “disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a 

avaliação dos instrumentos de gestão criados pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016), atuando ainda em ações de 

regulação, planejamento, monitoramento, programas, projetos, informação e 

formação (capacitação), através de cursos de curta duração já oferecidos. 

O problema da água e de sua preservação é  um grande desafio para o 

mundo atual, por tratar-se de uma questão de sobrevivência, uma questão de vida e 

morte, não sendo, portanto, uma questão apenas local, mas que possui contornos 

mundiais. Sem água, a vida se torna inviável, impossível. A escassez mais recente 

dos últimos anos no Brasil parece acender definitivamente a luz amarela para o 

enfrentamento do problema. 

Matéria recente veiculada no Programa “Globo Rural”, exibido em 31 de 

julho de 2016 pela Rede Globo, denuncia a forma como fazendeiros de cacau em 

Ilhéus/BA, criadores de gado e plantadores de café em Itapetinga, Vitória da 

Conquista e região foram surpreendidos e prejudicados com a falta de chuvas na 

região. O saldo são centenas de animais de corte mortos, e uma colheita de café e 

cacau muito abaixo do aguardado. Como depuseram os entrevistados na matéria 

citada, tais ocorrências foram inéditas, nunca ocorrendo um espaço tão longo sem 

chuvas (VIEIRA, 2016).  

Reiterando o que já foi dito inúmeras vezes, mas ao que parece ainda não 

internalizado pela população, em face de seus atos cada vez mais destrutivos nas 

questões ligadas ao meio ambiente e à questão hídrica em particular, é preciso dizer 

que a água é um bem finito, o que significa dizer, dentre outras coisas, que ela pode 

entrar escassear ou mesmo deixar de ser encontrada em condições de uso para 

consumo humano. Pode parecer exagero, tratando-se de um planeta que poderia 

ser chamado tranquilamente de “Planeta Água”, mas perfeitamente compreensível, 

se for entendido que se fala aqui da escassez de água potável, indispensável. 

Diante desse quadro, cada vez mais incerto, urge um olhar mais detido e 

objetivo sobre o cuidado que Vitória da Conquista e região precisa ter com suas 
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águas, ou seja, os rios que compõem a bacia hidrográfica da região. Os rios da 

bacia são responsáveis pelo abastecimento de mais de 500.000 habitantes, e, diante 

da escassez de chuvas, impõe-se uma política pública em parceria com organismos 

civis e privados no sentido de administrar o recurso hídrico da melhor forma 

possível. 

A Bacia em estudo é a Bacia do Rio Pardo, incluindo a Sub-Bacia do Rio 

Catolé, a qual abrange a cidade de Vitória da Conquista e outros oito municípios da 

região. Como acontece em todo o País, os rios da região são depreciados de muitas 

formas, prejudicando assim o abastecimento da população e tornando o problema 

da água cada vez mais sério. Os problemas em relação a uma boa administração 

das águas dos rios são muitos e variados. Buscar soluções é um grande desafio. 

Este trabalho justifica-se principalmente diante da constatação de que o 

município de Vitória da Conquista depende da cidade vizinha de Barra do Choça, a 

qual será ventilada no presente trabalho, para seu abastecimento hídrico, ainda que 

exista o Rio Verruga cortando o município, sem, contudo haver qualquer utilização 

de suas águas por causa da poluição. 

Posto essa problemática levantam-se as seguintes questões de pesquisa: 

Quais as opções existentes para se resolver definitivamente o problema de escassez 

de recursos hídricos em Vitória da Conquista e região? A população mais 

conscientizada e esclarecida poderá melhor gerir seus recursos hídricos?  

Na tentativa de responder a esses questionamentos, levanta-se a 

seguinte hipótese de trabalho: apontar soluções e buscar meios para capacitar a 

população e seus dirigentes com informações que gerem conhecimentos aplicáveis 

e provoquem reflexões transformadoras da realidade, pode ser um caminho de 

mudanças e busca de soluções na tentativa de reverter o quadro do melhor uso e 

reuso de água. 

Diante da grave situação vivenciada mais recentemente pela população 

de Vitória da Conquista, que está submetida a um forte racionamento de água, a 

seção seguinte apresentará os objetivos que nortearão esta pesquisa e que este 

trabalho persegue.  

 

1.1 Objetivo geral 
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Este trabalho objetiva fazer uma radiografia do município de Vitória da 

Conquista/BA, sua realidade, vocação, problemas e desafios frente à hídrica, 

propondo novas ações que possibilitem uma melhor convivência com o recurso 

hídrico. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Buscando cumprir o objetivo geral elencam-se os seguintes Objetivos 

específicos: 

a) Fazer um levantamento da questão hídrica em Vitória da Conquista 

(hidrologia, hidrografia, bacias, corpos de água, drenagem e manuseio 

dos resíduos sólidos); 

b) Apresentar as bacias do Rio Pardo e do Rio Catolé como tendo sido 

objeto de estudo e de pesquisa; 

c) Levantar dados acerca das barragens que serão construídas visando 

resolver definitivamente o problema hídrico do município de Vitória da 

Conquista e região; 

d) Promover a educação ambiental através de Curso de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos, voltado para os vários segmentos da 

população, objetivando auxiliar na proteção dos recursos hídricos. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido nos seguintes capítulos: 

O Capítulo 1 introduz o tema hídrico de forma geral, apresentando os 

objetivos geral e específicos, bem como a fundamentação teórica (revisão 

bibliográfica). 

O Capítulo 2 apresenta a Bacia do Rio Pardo, no seu curso na Bahia, haja 

vista ser essa uma bacia mista, pertencendo aos Estados de Minas Gerais e Bahia, 

com suas características e dimensões. Será enfocado também a hidrologia, 

hidrografia e o abastecimento de Vitória da Conquista, assim como também será 

apresentada a sub-bacia do Rio Catolé, e abordados aspectos do trato de questões 

dos resíduos sólidos e de drenagem urbana municipal. 
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No Capítulo 3, será apresentado o curso em EaD para “Multiplicadores de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos”, ferramenta proposta para auxiliar no melhor 

gerenciamento dos recursos hídricos em Vitória da Conquista, voltado para o público 

em geral – população de um modo geral, sindicatos, ONGs, associações de bairros, 

empresas, escolas – apontando sua metodologia e estratégia de ação. 

No Capítulo 4 será feita a análise dos resultados do curso aplicado com 

duração de 30 dias, com 14 alunos matriculados, apresentando as principais 

informações e considerações obtidas a partir de questionário avaliativo respondido 

pelos alunos do curso. 

O capítulo 5 apresenta as possíveis soluções hídricas para o município de 

Vitória da Conquista, descrevendo-as com informações mais precisas, como „sendo 

as seguintes: as construções da Barragem do Rio Pardo e da Barragem do Rio 

Catolé, a despoluição do rio Verruga, como ações de infraestrutura concretas, e o 

Curso em EaD para Multiplicadores do Gerenciamento dos Recursos Hídricos, como 

um complemento no que diz respeito à educação ambiental. 

No capítulo 6 é apresentada a conclusão, fazendo um resumo de todo o 

trabalho apresentado e tecendo ainda alguns comentários e sugestões para uma 

melhor convivência com a questão hídrica em nosso município, apontando 

caminhos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA) 

 

A Educação ambiental é a grande coadjuvante para que se consiga, em 

longo prazo, um melhor gerenciamento dos recursos hídricos no município de Vitória 

da Conquista e região.  

A base legal da Educação Ambiental está contida na Lei nº 9.795/99. No 

seu art. 1º diz:  

 

a Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros 

seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 

finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental (BRASIL, 

1999). 

 

Segundo Sorrentino, a: 

 

a Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a 

um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas 

de convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre 

benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Ela deve, 

portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 

de pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e 

organizada, busca a compreensão e a superação das causas estruturais e 

conjunturais dos problemas ambientais (SORRENTINO, 2005, p. 288). 

 

Mousinho, também cooperando com o enriquecimento do conceito, afirma 

que a educação ambiental é um: 

 

processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva 

para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem 

adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica 

e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. 

Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não 

apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, 

assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política 

(MOUSINHO, 2003, p. 158). 
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O fato é que a educação ambiental é fundamental na questão do cuidado 

dos recursos hídricos é fundamental, pois proporciona, segundo os autores citados, 

uma preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, além de permitir o 

acesso à informação, produzindo cidadania. Tais características torna a educação 

ambiental em prática efetiva, levando cada pessoa a um engajamento na defesa e 

proteção dos recursos hídricos. 

Os principais dados da pesquisa relativos ao município e sua situação 

hídrica, giraram principalmente em três fontes: a Agência Nacional de Águas – ANA, 

que forneceu dados importantes sobre a evolução histórica populacional – a partir de 

dados do IBGE – e dados importantes contido em seu Atlas de Abastecimento 

Urbano de Águas, expondo a atual situação hídrica do município. 

Outra fonte importante foi a Empresa Baiana de Água – EMBASA – 

responsável pelo gerenciamento estadual dos recursos hídricos no Estado e na 

região, com seus dados importantes acerca da prestação de serviços de 

abastecimento de águas e de esgotamento sanitário, além de informações 

relevantes acerca do processo em andamento para a construção das novas 

barragens na região.  

Acrescenta-se ainda a essas, a Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, no que tange a informações preciosas sobre as ações municipais na 

questão ambiental, descrevendo seus setores e serviços, bem como as parcerias 

mantidas com outros órgãos nas esferas federal, estadual e municipal, no que tange 

aos recursos hídricos e meio ambiente de um modo geral. 

Ademais, outras fontes importantes foram citadas, como trabalhos 

acadêmicos (monografias) realizados por alunos de universidades importantes da 

região, como UESB e UESC, além de artigos. 

 

2.1 A bacia do Rio Pardo 

 

Bacia Hidrográfica é uma área drenada por um rio ou sistema de rios, de 

forma que toda a vazão é descarregada através de uma simples saída. A bacia 

hidrográfica é uma área geográfica, medida em quilômetros quadrados. É ela a 

unidade territorial para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  
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No Estado da Bahia, as bacias hidrográficas estão agrupadas RPGA -  

Regiões de Planejamento e Gestão das Águas, sob gestão do INEMA - Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com a participação dos CBH - Comitês de 

Bacias Hidrográficas do Estado da Bahia (INEMA, 2016). 

Em 2009, com a resolução nº 43 do CONERH - Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos -, é publicada uma nova divisão hidrográfica da Bahia, 

aumentando de 17 para 26 RPGAs na Bahia. A mudança foi baseada no documento 

“Proposta de revisão da regionalização para a gestão de recursos hídricos no 

Estado da Bahia”, uma proposição do INGÁ feita em dezembro de 2008, tomando 

por referência as leis, estadual nº 10.432/06 e federal nº 9.433/97 (INEMA, 2016). A 

RPGA VI é a região que engloba a Bacia do Rio Pardo e o Rio Catolé Grande. 

A bacia do Rio Pardo (FIGURA 2.1) possui área de drenagem de 32.050 

km2, abrangendo 26 municípios nos estados de Minas Gerais e Bahia. A porção 

mineira do vale é mais rural, enquanto a baiana é mais urbana, por isso chamada de 

uma bacia mista. 

 

Figura 2.1 – Imagem da Bacia do Rio Pardo na Bahia 

 
Fonte: inema.ba.gov.br 

 

O Rio Pardo nasce na Serra Geral, no município de Montezuma em uma 

cota altimétrica de aproximadamente 1.378 metros. Apresenta desenvolvimento 

longitudinal de 220 km até Cândido Sales, sendo que nos primeiros 72 km até a 

cidade de Rio Pardo de Minas ele possui uma orientação predominante na direção 
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N-S. A partir daí seu curso toma o sentido leste e sua bacia torna-se divisa pelo lado 

esquerdo entre os Estados de Minas Gerais e Bahia. Seus principais tributários, até 

Cândido Sales são: pela margem direita, o Rio Ribeirão, o rib. Maravilha, e o Rio 

Moquém e, pela margem esquerda os rios Pardinho, Itaperaba e Mosquito 

(EUCLYDES et al., 2011).    

A extensão do Rio Pardo é medida em 565 Km. Percorre parte do Estado 

de Minas Gerais ao norte (220 Km) e parte do Estado da Bahia (345 Km). Sua 

nascente está localizada no Município de Montezuma (MG), limitando com Santo 

Antonio do Retiro e Monte Azul, a uma altitude de 880 metros na Fazenda Pau 

d‟arco. Entra na Bahia, na localidade de Porto de Santa Cruz, Município de Cândido 

Sales. Aí defronte se encontra um ponto de amarração de limites da Bahia com 

Minas Gerais: A barra do Rio Mosquito, no Rio Pardo, no lado mineiro. Depois de 

percorrer vasta extensão na Bahia, onde sua bacia drena área de 32.905 Km², o Rio 

Pardo deságua no Oceano Atlântico, na praia do município de Canavieiras. 

A maior parte do município está localizada no ambiente denominado 

Planalto de Vitória da Conquista que apresenta uma estrutura geológica composta, 

parcialmente, por rochas cristalinas. As rochas que compõem o substrato geológico 

do município de Vitória da Conquista apresentam uma grande diversidade e 

complexidade geológica, com formações de diferentes idades e graus de coesão. 

(SILVA FILHO et al., 1974). 

É uma unidade que se caracteriza pela predominância do uso do solo 

com pastagens. Para a implementação desta atividade são praticados 

desmatamentos generalizados, incluindo setores deprimidos, encostas e topos das 

elevações. Isso tem provocado o surgimento de sérios problemas degradacionais, 

principalmente em função da forte limitação topográfica que o ambiente oferece ao 

uso do solo. 

A drenagem nesta unidade é muito densa, composta de pequenos cursos 

de água, em sua maioria intermitentes, dirigidos para o Rio Pardo. Os vales são 

profundos, em forma de “V” e com fundo chato.  

Predomina na região a vegetação de caatinga, caracterizada por um 

terreno típico de áreas com deficiências hídricas acentuadas. Seus solos são em 

geral rasos, pedregosos e acidentados. Além da caatinga, encontram-se também o 

cerrado, a mata de cipó, a mata larga e a mata úmida pluvial. 
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Os aquíferos livres possuem permeabilidade e produção geral muito 

baixa, com algumas exceções como no Planalto de Vitória da Conquista e arredores 

de Belo Campo, onde fornecem vazões mais elevadas. Suas águas são de 

qualidade química variável, sendo, no geral, compatíveis ao consumo humano.  

As áreas do município mais afetadas com a impermeabilização do solo 

são aquelas utilizadas pela agropecuária, em virtude do pisoteamento do solo pelos 

animais. Outro fator que coopera para a impermeabilização é a utilização de 

maquinário pesado na cultura de café. 

O município tem poucas áreas de recarga, dependendo totalmente para 

seu abastecimento das Barragens Água Fria I e II, ambas as barragens situadas no 

município vizinho de Barra do Choça, abastecidas pelos rios Monos e Água Fria, 

pertencentes àquele município. Essas pequenas áreas de recarga são relativas ao 

Rio Verruga, que corta toda a cidade de Vitória da Conquista de forma submersa em 

quase sua totalidade. Os poucos pontos de recarga aparecem bastante poluídos, 

sem aproveitamento para sua utilização, desembocando na vizinha cidade de 

Itambé. O Rio Verruga é considerado um dos rios mais poluídos do Brasil. 

Um curso d‟água de grande importância na região é o Rio Catolé, uma 

importante sub-bacia do Rio Pardo (FIGURA 2.2) no Estado da Bahia. A bacia do 

Rio Catolé está localizada na Região Sudoeste do Estado da Bahia, abrangendo 

parte dos municípios de Vitória da Conquista, Planalto, Barra do Choça, Caatiba, 

Nova Canaã, Itambé e Itapetinga.  

 

Figura 2.2 – Imagem de trecho do Rio Pardo 

 
       Fonte: Silbar, 2011. 
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Nos mapas antigos, o Rio Pardo aparece com o nome de Rio dos 

Cosmes, ou dos Cosmos, e, depois, com o nome de Rio Potype. Durante muitos 

anos, na costa era chamado de Potype e no sertão era já chamado de Pardo. Em 

Inhobim, já no início do século XIX, havia a Fazenda Vereda, com sua gleba “Barra 

da Vereda”, de Antônio Ferreira Campos, área produtora de gêneros de 

subsistência, de algodão e de criação de gado. Na Barra da Vereda, eram 

explorados depósitos de sal, especialmente quando uma crise de distribuição deste 

se instalava (CALDEIRA, 2009). 

Todo e qualquer trabalho de conservação das águas do Rio Pardo deve 

ser estimulado. Rios e riachos desapareceram ou perderam volume d‟água, inclusive 

alguns afluentes do Pardo. É necessário que, de logo, se estabeleça política e 

prática de conservação de rios. É de fundamental importância que sejam realizados 

trabalhos com objetivo de perenizar os afluentes. 

Há uma grande perspectiva tanto da população quanto do poder público 

pela construção da Barragem do Rio Pardo. “Uma barragem no Rio Pardo, no distrito 

de Inhobim, promete garantir estabilidade hídrica a Vitória da Conquista por 80 anos, 

com a formação de um lago de 370 milhões de m³ de capacidade”, salientou o chefe 

do Gabinete Civil da Prefeitura de Vitória da Conquista, Márcio Higino Melo, em 

entrevista para a revista O Empreiteiro.  (O EMPREITEIRO, 2014). 

 

2.2 A Sub-Bacia do Rio Catolé  

 

Um curso d‟água de grande importância na região é o Rio Catolé, uma 

importante sub-bacia do Rio Pardo no Estado da Bahia. Ele se destaca como 

afluente do Rio Pardo (BELEM et al., 2009). O Rio Catolé Grande nasce no planalto 

de Vitória da Conquista, próximo à cidade de Barra do Choça e dirige-se à calha do 

Rio Pardo, no sentido NO-SE, com sua seção de controle a jusante da cidade de 

Itapetinga. A diferença de altitude do rio principal varia entre 870 metros próximos à 

nascente, e 215 metros próximos à seção de controle. 

A bacia do Rio Catolé está localizada na Região Sudoeste do Estado da 

Bahia, abrangendo parte dos municípios de Vitória da Conquista, Planalto, Barra do 

Choça, Caatiba, Nova Canaã, Itambé e Itapetinga. Tal importância se dá pelo fato de 

existir uma saturação do sistema de abastecimento d‟água feito através das 
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Barragens Água Fria I e II, tendo sido recentemente inaugurado um novo sistema de 

captação flutuante e adutora no Rio Catolé, que adicionou 300 l/s ao sistema. Tal 

medida foi paliativa diante da demanda, e o que vislumbra como obra definitiva e 

saneadora do sistema é a construção da Barragem do Catolé para ajudar a 

normalizar definitivamente o sistema. 

A água dessa bacia é responsável pelo abastecimento de cerca de 400 

mil habitantes, além da irrigação de grandes plantações de café e de pequenas 

propriedades ribeirinhas. A bacia é circundada por conjunto de serras e, no centro, o 

planalto de Vitória da Conquista, uma área deprimida e plana que facilita o 

escoamento do sistema de drenagem do rio Catolé Grande (SOUZA et al., 2008). 

Possui uma área total de 3.101 km², sendo um importante subsistema da 

bacia do Rio Pardo. A porção que corresponde ao curso superior do Rio Catolé 

(FIGURA 2.3) está inserida no domínio do Planalto dos Geraizinhos, que é 

constituído de relevo plano, com níveis topográficos acima dos 800 metros. O trecho 

intermediário da bacia corresponde ao Piemont Oriental do Planalto de Vitória da 

Conquista, que é uma unidade geomorfológica que interliga o Planalto de Vitória da 

Conquista à Depressão de Itabuna-Itapetinga.  

 

Figura 2.3 – Foto da Bacia do Rio Catolé 

 
   Fonte: www.scielo.br 
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Caracteriza-se pela forte incisão da drenagem com expressivos níveis de 

dissecação e, por conseguinte, declividades acentuadas. A porção drenada pelo 

baixo curso do Rio Catolé corresponde ao domínio da Depressão de Itabuna-

Itapetinga. Compõe um subconjunto das Depressões Interplanálticas, sendo 

caracterizada por níveis altimétricos modestos (altitudes que vão de 260 a 400 

metros) de relevo plano a suavemente. 

Atualmente as pastagens recobrem 74,3% das terras dos municípios que 

compõem a bacia do rio.  São compostas de pastagens plantadas especialmente 

com o capim braquiária e o capim colonião pastagens formadas a partir da 

derrubada das matas, plantio de culturas anuais e o posterior rebroto de espécies 

herbáceo/arbustivas e áreas plantadas com forrageiras para corte. 

Utilizando dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), um sistema 

de dados via satélite que possibilita a criação de bancos de relevo, em ambiente de 

SIG - Sistema de Informações Geográficas, de posse do MDEHC e da delimitação 

da bacia foram obtidas diferentes características morfométricas. A área de drenagem 

encontrada foi de 3.128,81 km2 e o perímetro de 343,95 km. A bacia do Rio Catolé 

Grande apresentou altitude média de 652,69 m, declividade média de 13,51%, 

coeficiente de compacidade de 1,72, fator de forma de 0,29 e índice de circularidade 

de 0,33. A densidade de drenagem obtida foi de 0,34 km2. Com base nesses dados, 

conclui-se que a bacia possui formato irregular, baixa densidade de drenagem e 

baixa susceptibilidade a enchentes em condições normais de precipitação.  

Os principais dados da bacia são explorados na Tabela 2.1, explicitando 

itens como: perímetro, comprimento do rio principal e secundário, o fator de forma, 

coeficiente de capacidade e densidade de drenagem, dando uma visão panorâmica 

acerca da bacia em estudo. 

 

Tabela 2.1 – Dados da Bacia do Rio Pardo 

I Nota 

Área da Bacia 3.128,81 Km2 

Perímetro  343,95 Km 

Comprimento do Rio Principal (L) 172,32 Km 

Soma dos comprimentos dos cursos d‟água secundários (Ls) 1.051,77 Km 

Fator de Forma (F) 0,2919 

Coeficiente de Copacidade (Kc) 1,72 

Densidade de Drenagem 0,34 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Bacia do Rio Catolé é considerada uma bacia grande, por ter mais de 

100 Km² de extensão. As chuvas ao longo da bacia são variáveis no tempo e no 

espaço, sendo o processo de acumulação de águas importante, envolvendo seis 

municípios e o processo de escoamento ocorre por meios difusos e de canais. 

A bacia do Rio Catolé Grande apresenta menor risco de enchentes em 

condições normais de precipitação.  O formato alongado da bacia denota menor 

possibilidade de precipitações intensas cobrirem simultaneamente toda a sua 

extensão. Dessa forma, é menor a probabilidade de uma grande quantidade de 

água, vinda de diferentes tributários, contribuir simultaneamente à calha principal, 

reduzindo o risco de extravasamento da água.  Em função da alta variação de 

elevação, a bacia é sujeita a variações relevantes de temperatura e precipitação. 

Segundo a Embasa (2016), se não fosse a adutora do Rio Catolé, a 

barragem de Água Fria II estaria praticamente vazia. Cerca de 60% da água que é 

consumida em Vitória da Conquista sai da barragem, mas os outros 40% são do Rio 

Catolé. 

Como se pode perceber, Vitória da Conquista é uma cidade média, com 

mais de 300.000 habitantes, em pleno crescimento, todavia vive uma situação 

peculiar quanto ao abastecimento de água, já tendo experimentado em 2014 um 

racionamento prolongado e passa por outro racionamento agora. 

O Rio Verruga, que corta a cidade é totalmente poluído e suas águas não 

servem para o consumo humano. Por isso, a cidade depende totalmente das 

barragens que estão situadas na cidade vizinha de Barra do Choça – Água Fria I e II 

– e também das águas do Rio Catolé, que, através de uma adutora, ajudam a 

abastecer a barragem Água Fria II. 

Diante das dificuldades hídricas vivenciadas pelo município, outros fatores 

ajudam a agravar ainda mais a situação, fazendo com que o aproveitamento e 

consequente abastecimento à população sejam cada dia mais difícil. A seguir são 

apresentados alguns dos fatores agravantes da problemática hídrica em Vitória da 

Conquista. 

Os principais problemas enfrentados pelo município na questão hídrica 

são: a impermeabilização do solo, devido ao pisoteamento animal, haja vista boa 

parte das áreas dos municípios da região estarem ocupadas pela pecuária; outro 

fator que coopera para a impermeabilização é a utilização de maquinário pesado na 

cultura de café; a utilização cada vez maior de agrotóxicos, pois a região também é 
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um polo forte no cultivo de hortaliças, verduras e frutas variadas; também o 

desmatamento indiscriminado, que destroem a mata ciliar.  

Recentemente foi protocolada a proposta de criação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Catolé (AMORIM, 2016), subscrita por sete prefeituras (Barra do 

Choça, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Nova Canaã, Planalto e Vitória da Conquista), 

quatro instituições de ensino (FAINOR, FTC, IFBA, UESB) e por entidades 

representativas da sociedade civil e de usuários da bacia (Cooperativa de 

Produtores de Leite de Itapetinga, Loja Maçônica Amor e União Itapetinguense, 

Cooperativa Mista do Médio Rio Pardo, Sindicato Rural de Itapetinga, ABENFAC, 

Cooperativa de Leite de Barra do Choça e Cooperativa Mista dos Pequenos 

Cafeicultores de Barra do Choça e Região). 

Estão sendo olvidados esforços no sentido de marcação de reuniões, 

elaboração dos estudos e ativa participação nas discussões sobre a formação do 

Comité de Bacia do Rio Catolé, objetivando cuidar do Rio Catolé e seus afluentes 

para garantir o abastecimento dos municípios e os usos múltiplos da água. 

 

2.3 Hidrografia em Vitória Da Conquista 

 

Nesta seção é apresentada a hidrografia da Bacia do Rio Pardo e sua 

relação com o município de Vitória da Conquista.   

Vitória da Conquista é uma cidade que conta hoje com cerca de 340.000 

habitantes, possuindo um IDH – Índice de Desenvolvimento Humano de 0,708, e 

uma densidade demográfica de 91,41 hab/km², limitando-se com 8 municípios, 

sendo uma das cidades que mais cresce no País, e cujo crescimento se dá 

principalmente pela expansão da área de serviços, da indústria e da construção civil, 

além da pecuária e agricultura.  

Todavia, embora experimente um crescimento vertiginoso, o município de 

Vitória da Conquista experimenta uma das piores, ou senão a pior crise hídrica de 

sua história, fato esse demonstrado pelas últimas notícias sobre a questão. 

A crise hídrica que atinge o Sudoeste Baiano tem prejudicado o fomento 

da economia e até atendimentos de urgência. Um dos fatos mais recentes que 

merece muita atenção do Governo do Estado está em torno da falta d´água nos 

reservatórios do Hospital Geral de Vitória da Conquista (FIGURA 2.4). Em contato 

com o BLOG DO ANDERSON a filha de uma paciente relatou que uma cirurgia 
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agendada foi cancelada. Profissionais do HGVC contaram ao BLOG DO 

ANDERSON que internos também estão sem possibilidade de tomar banho. A 

situação foi sanada com a chegada de água via carro caminhão-pipa (OLIVEIRA, 

2016). 

 

Figura 2.4 – Foto do HGVC 

 
    Fonte: Oliveira, 2016 

 

A OAB – Subseção Vitória da Conquista debateu alternativas para a crise 

hídrica que afeta profundamente a 3ª maior cidade do Estado da Bahia. A iniciativa 

do Seminário é da Comissão de Direito Ambiental e de Direitos Difusos e Coletivos 

do órgão. O tema do evento “O uso racional da água como vetor de equilíbrio social”. 

Vários palestrantes, autoridades e a representação política da cidade foram 

convidados para o debate. 

 

2.4 Abastecimento de água em Vitória Da Conquista 

 

O município Vitória da Conquista tem bioma formado pela caatinga e pela 

mata atlântica, tendo um clima tropical amenizado pela relativa altitude do lugar, 

sendo uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas no Estado da 

Bahia, chegando a registrar 6,2°C em 2006. Já foram registradas temperaturas 

inferiores a 5°C em diversos anos anteriores. As “chuvas de neblina”, como são 

chamadas, se concentram no período de abril a agosto. Já as “chuvas das águas” 

(mais intensas e fortes) ficam concentradas de outubro a março. 

http://img.blogdoanderson.com/


27 

 

A cidade de Vitória da Conquista tem uma situação sui generis em relação 

ao abastecimento de água. O Rio Verruga (FIGURA 2.5) nasce, na Serra do 

Periperi, área urbana de Vitória da Conquista, em uma reserva ecológica que 

preserva sua nascente, também conhecida como nascente do Poço Escuro. Os 

afluentes mais importantes, da margem direita, são: o riacho Santa Rita, Córrego 

Lagoa de Baixo e Rio Periquito, enquanto que, da margem esquerda, são os 

Córregos Leão, Jeribá, Córrego do Moreira e rios D‟Água Fria, dos Canudos, Santa 

Maria, riacho José Jacinto, córrego Riacho Seco e riacho da Areia. 

 

Figura 2.5 – Rio Veruga Poluído – Vitória da Conquista 

 
   Fonte: www.sosma.com.br 

 

O Poço Escuro (FIGURA 2.6) é uma reserva florestal, que possui uma 

área com 17 hectares de mata ciliar, onde se abrigam as principais nascentes do Rio 

Verruga, na vertente sul da Serra do Periperi. O Poço Escuro foi preservado desde a 

origem do Arraial da Conquista. Com vegetação exuberante constitui-se 

praticamente como último remanescente de mata de grande porte da zona urbana 

da cidade. Todavia, o Rio Verruga não colabora para o abastecimento de água do 

município, cortando o coração da cidade de forma subterrânea, e sendo 

extremamente poluído nos trechos percebíveis. 

 

Figura 2.6 – Poço Escuro – Vitória da Conquista 
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   Fonte: www.tripadvisor.com.br 

 

Ainda que seja uma floresta perturbada, conserva uma alta 

representatividade em relação à fauna, com alta diversidade biológica. Em face das 

características da Mata e diante da crescente demanda de visitação, o poder público 

tem adotado medidas que visam ao oferecimento de condições de conforto e 

segurança, bem como de informações para a correta interpretação do ambiente. O 

objetivo é propiciar a sensibilização e a conscientização da comunidade quanto a 

preservação do Poço Escuro e sua utilização como espaço de lazer e fonte de 

pesquisas (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 2016). 

O abastecimento da cidade se dá através das barragens Água Fria I e 

Água Fria II (FIGURAS 2.7 e 2.8), ambas as barragens situadas na cidade vizinha de 

Barra do Choça, situada a 30 Km de Vitória da Conquista, cujos abastecimentos se 

dão pelos mananciais dos rios Monos e Água Fria. O município mais recente, 

ganhou o reforço da adutora do Rio Catolé que despeja suas águas na barragem 

Água Fria II. 

 

Figura 2.7 – Barragens Água Fria I e II 

 
   Fonte: http://investefainor.blogspot.com.br/2015_03_01_archive.html 
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Figura 2.8 – Situação atual da Barragem Água Fria II – 2016 

 
Fonte: http://www.vitoriadaconquistanoticias.com.br/ 

 

Tal situação não garante a demanda do município, e gestões têm sido 

feitas no sentido da construção de novas barragens, quais sejam, a Barragem do Rio 

Pardo e a Barragem do Rio Catolé, que deverão resolver definitivamente o problema 

da demanda de água do município de Vitória da Conquista e de outros municípios 

vizinhos. Para isto acontecer, utilizar-se-á o manancial proveniente do Rio Pardo, 

que corta o distrito de Inhobim em Vitória da Conquista e o Rio Catolé Grande que 

passa por Barra do Choça e outros municípios. 

O crescimento urbano em Vitória da Conquista contribuiu sobremaneira 

para a redução do ambiente natural ao redor das principais nascentes Rio Verruga, 

dando lugar a diversos problemas ligados aos rios, como a erosão, 

desmoronamentos de encostas, assoreamento, utilização de áreas próximas ao rio 

para depósito de lixo, entre outros. 

Falando ainda especificamente do Rio Verruga, em meados do século XX, 

a calha do Rio Verruga sofreu um processo de retilinização, alterando o curso e o 

leito natural do rio. Com isso, outros processos foram sucedendo-se a este, 

destacando-se a canalização de grande trecho do canal do rio, e um consequente 

aterro de áreas inundáveis, proporcionando uma mudança completa no ambiente 

que antes possuía uma extensa faixa de vegetação arbórea e, algumas áreas de 

planície de inundação. A Figura 2.9 ilustra este processo. 
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Figura 2.9 – Rio Verruga – Expansão no entorno do rio 

 
Fonte: http://rverruga.blogspot.com.br/2012/08/blog-post_31.html 

 

O rio Verruga, considerado um dos mais poluídos do Brasil, continua a 

merecer atenção e cuidados especiais do poder público municipal. O que lhe dá 

essa condição de um dos rios mais poluídos do país é o fato de que desde o seu 

nascedouro, nos pontos mais altos da cidade, o rio é maltratado, sofrendo todo tipo 

de agressão, como lançamento de dejetos humanos, entulho, e toda sorte de 

material. Alguns trechos ao longo do rio são utilizados para descarte de materiais de 

construção. Além disso, construções de toda ordem avançam para o leito do rio, 

trazendo como principais poluentes os efluentes domésticos, resíduos industriais e 

carga difusa urbana de toda ordem. 

Em um segundo momento, a área onde estão localizados os mananciais 

que formam a bacia de captação das barragens Água Fria I e II, no município de 

Barra do Choça, destaca-se, economicamente, pelas atividades ligadas à terra, 

notadamente a pecuária e a agricultura. Além disso, sua localização no polígono das 

secas tem importância estratégica para o desenvolvimento regional, pois se trata da 

única fonte de captação de água para o abastecimento urbano das cidades de 

Vitória da Conquista e Barra do Choça e das localidades de Barra Nova, São 

Sebastião, José Gonçalves, Bate Pé, Pradoso e Iguá, distritos de Vitória da 
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Conquista, beneficiando mais de 300 mil habitantes, numa região em que as 

reservas hídricas são escassas.  

A bacia de captação das barragens Água Fria I e II localiza-se no 

município de Barra do Choça, sendo sua área formada pela sub-bacia hidrográfica 

do rio dos Monos, com 2.537 ha, situada na porção leste e pela sub-bacia do alto e 

médio Rio Água Fria, com 4.334 ha, na porção oeste. A barragem de Água Fria II foi 

construída no período 1982/1986 na confluência do Rio dos Monos com o Rio Água 

Fria, dando origem ao lago que tem importância estratégica no abastecimento 

regional de água tratada. Os rios formadores da bacia de captação das barragens 

Água Fria I e II são afluentes importantes da Sub-bacia do rio Catolé, que é o rio 

mais expressivo do município. 

De forma geral, todos os rios de Barra do Choça fazem parte da margem 

direita do médio Rio Pardo e, em função das características do relevo, suas águas 

correm para duas bacias de captação distintas. Na porção centro-norte do território 

de Barra do Choça os afluentes despejam suas águas no rio Catolé que, seguindo 

uma orientação sudeste desemboca no rio Pardo, nas imediações de Itapetinga. Na 

porção meridional do município, os rios seguem a orientação sul até desembocarem 

no rio Verruga, outro afluente do rio Pardo, nas proximidades de Itambé 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, 2016). 

Localizada em uma área de escassez de água, Barra do Choça se 

destaca por apresentar uma variada rede hidrográfica que lhe confere importância 

estratégica no abastecimento de água das cidades de Vitória da Conquista e Barra 

do Choça e das localidades de Barra Nova, São Sebastião e José Gonçalves, 

beneficiando mais de 300 mil habitantes.  

Dentre as atividades responsáveis por alterações na bacia de captação 

das barragens Água Fria I e II, podem ser citadas as queimadas, o desmatamento 

dos morros e nascentes, a destruição das matas ciliares e o destino irregular do lixo 

e dejetos. Estas ações têm promovido, ao longo dos anos, o assoreamento e a 

poluição dos cursos hídricos, o empobrecimento do solo, a aceleração de processos 

erosivos, o desaparecimento de espécies animais, com o consequente 

empobrecimento da população, dentre outros prejuízos ecológicos e sociais, os 

quais alguns deles passaremos a elencar a seguir. 

A primeira é a erosão hídrica, que consiste na fragmentação e transporte 

das partículas do solo, carreando 15 nutrientes, matéria orgânica, sementes, 
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fertilizantes e defensivos agrícolas, também com consequências diretas na 

quantidade e qualidade da água na bacia hidrográfica.  

A segunda causa são as queimadas, como método de limpeza de 

terrenos. Os agricultores utilizam esta técnica porque a queima da matéria orgânica 

provoca a combustão dos ácidos orgânicos e dos componentes nitrogenados que 

liberam para o solo os cátions inorgânicos K+ e Ca2+. No entanto, os prejuízos para 

os solos são bem maiores: após uma queimada, os nutrientes apresentam alta 

mobilidade e são facilmente carreados por lixiviação, ou seja, o nitrogênio e o 

enxofre são volatizados e o CO2 é liberado para a atmosfera. Além disso, as 

queimadas provocam aumento da densidade do solo, diminuição dos agregados e 

das taxas de infiltração de água. 

A terceira causa é a supressão da vegetação nas margens dos rios e 

nascentes, ou seja, as matas ciliares, havendo um desrespeito à proteção das 

chamadas APP - Áreas de Preservação Permanente, nas nascentes e margens dos 

rios, sendo o café, a pastagem e os cultivos diversos os usos mais frequentes.  

Alterações no solo causadas por manejo inadequado podem comprometer a 

quantidade e a qualidade da água, já que a sua estrutura e textura influenciam no 

fluxo de água deste mesmo solo, na sua disponibilidade e no seu armazenamento 

(BRONICK E LAL, 2005).  

Além disso, a utilização de máquinas pesadas para agilizar os trabalhos 

de cultivo do solo, bem como a utilização de agrotóxicos para garantir uma melhor 

produção podem resultar em uma redução da infiltração de água, aumentando o 

escoamento superficial, bem como a erosão, que provoca o empobrecimento do 

solo, assoreamento dos reservatórios pela sedimentação, que diminui a capacidade 

de armazenamento dos reservatórios e ainda degradação da qualidade das águas 

armazenadas. 

Outra causa determinante na poluição do rio é a grande quantidade de 

esgotos sanitários lançados nos rios, seja por ligações clandestinas de águas 

pluviais na rede de esgoto, seja pela ação do chorume, haja vista existir grande 

acúmulo de lixo gerado pela população no alto e entorno da Serra do Periperi, que 

termina escoando para o leito do rio. Tal atividade, em função dos dejetos humanos, 

pode produzir contaminação não só da água, mas também dos alimentos, utensílios 

domésticos e solo, causando epidemias, elevando assim os índices de mortalidade. 
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Ainda há outra causa, relacionada à questão da prática da pecuária, 

onde, nas áreas que ocorre a criação de gado, o solo sofre compactação devido ao 

pisoteio do animal, diminuindo assim a infiltração da água e aumentando o 

escoamento superficial.  

Como práticas para a preservação destes mananciais pode-se elencar: 

a) um esforço pela manutenção da superfície com maior cobertura 

vegetal possível, possibilitando uma maior infiltração de água no solo; 

b) construção de cercas em um raio de 50 metros, a partir do olho 

d‟água, visando proteger as nascentes; 

c) gerir programas de preservação de nascentes, envolvendo setores 

organizados da sociedade civil; 

d) fiscalizar a observância da Reserva Legal nos imóveis, evitando assim 

o desmatamento desordenado; 

e) criação de Áreas de Preservação Permanente; 

f) redução da prática de queimadas, evitando assim o empobrecimento 

do solo; 

g) construção de cisternas para captação de água da chuva, fundamental 

para o uso na própria agricultura, bem como na desendentação 

animal; 

h) Recuperação das matas ciliares.  

 

2.5 Hidrologia em Vitória da Conquista 

 

A Hidrologia, em um conceito geral, seria a ciência que estuda a água. 

De forma mais detalhada, pode-se dizer que a hidrologia estuda a água na sua 

relação com o planeta Terra, no que diz respeito ao ciclo hidrológico, sua ocorrência, 

circulação e distribuição, bem como suas propriedades e sua interação com o meio 

ambiente. 

O estudo do sistema hidrológico tem uma importância fundamental para 

uma boa política de águas no município porque permite o conhecimento 

aprofundado do ciclo hidrológico, propiciando a tomada de providências necessárias 

para o melhor aproveitamento da água, bem como fornece subsídios para uma 

melhor elaboração de projetos hídricos e balizar as intervenções necessárias em 

casos de seca ou enchentes. 
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O município de Vitória da Conquista possui um clima chamado de 

transição, entre o subúmido e o semiárido, portanto, bastante variável. Possui uma 

temperatura média anual de 19°C, e uma pluviosidade média anual de 771mm. 

Possui uma hidrografia fraca, ou seja, com poucos rios, e o município se constitui em 

um transmissor de águas para outras áreas ao redor do município. Vitória da 

Conquista possui uma “estação seca”, de maio a setembro, e uma “estação 

chuvosa”, de outubro a abril, com as chamadas “aguas de verão”, mais fortes. 

O município possui também uma ESMET - Estação Meteorológica de 

Observação de Superfície Convencional, localizada na UESB em Vitória da 

Conquista. Os dados sobre a mesma podem ser encontrados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 – Dados meteorológicos de Vitória da Conquista em 27/09/2016 

Estação: VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

Parâmetro  Valor Parâmetro  Valor 

Código OMM 83344 Dento Dir 9° 

Registro 12 UTC 27/09/2016 Precipitação 43.4 mm 

Temperatura 21.1 ºC Aberta em 01/01/1936 

Umidade 82% Latitude -14.883333º 

Pressão 919.8 hPa Longitude -40.8º 

Vento Vel 1.5m/s Altitude 874.81 metros 

    Fonte: INMET, 2016. 
 

Tais informações são fundamentais para se estabelecer uma política de 

controle das águas (aproveitamento da água da chuva) e implementação de políticas 

de combate á seca (em caso de ausência de chuvas) tanto quanto de proteção civil, 

em caso de enchentes e alagamentos. Isso, quando ocorre em Vitória da Conquista, 

provoca grandes transtornos à cidade, como alagamentos e desabamentos 

(FIGURAS 2.10 e 2.11), dentre outros problemas. 

 

Figura 2.10 – Alagamento em Vitória da Conquista 
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  Fonte: http://www.blogdaresenhageral.com.br/tag/chuva/page/4/ 

 

Figura 2.11 – Alagamento em Vitória da Conquista (2) 

 
Fonte: Oliveira, 2016. 

 

Silveira e Silva (ano) afirmaram que: 

 
o município de Vitória da Conquista sempre teve a drenagem urbana como 
um dos seus problemas mais latentes [...] é fundamental e urgente a 
realização de um projeto de macrodrenagem para reduzir os danos das 
precipitações [...]. Um dos maiores empecilhos para o dimensionamento 
adequado do sistema de drenagem da cidade é o fato de não haver uma 
equação exata “intensidade X duração X frequência” das chuvas, o que 
dificulta a elaboração de projetos mais precisos. 

 

Em casos de alagamentos, a construção de um reservatório de 

amortecimento do montante da área de inundação reteria parte do volume da 

enchente que se espalharia pelas áreas inundadas. Sua construção é dependente 

de condições técnicas e econômicas, pois exige altos custos de construção e de 

desapropriações. 
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Reservatório de Amortecimento é uma estrutura que acumula 

temporariamente as águas pluviais com a função de amortecer as vazões de cheias 

e reduzir os riscos de inundações (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2016). Os 

reservatórios de amortecimento podem ser em linha ou lateral de acordo com seu 

posicionamento em relação ao canal que contribui para o reservatório.  

O reservatório em linha é posicionado ao longo do canal. Possui uma 

estrutura de barramento dotada de um descarregador de fundo e extravasor. A 

capacidade do descarregador é limitada à capacidade do trecho de canal a jusante. 

O extravasor funciona como um dispositivo de segurança para vazões superiores à 

vazão de projeto (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2016). 

O reservatório lateral é implantado ao lado do canal e recebe a vazão 

excedente por um vertedor lateral. O nível da soleira do vertedor é definido em 

função do nível máximo admitido no canal e as suas dimensões são determinadas 

em função da vazão excedente a ser lançada no reservatório. A descarga do 

reservatório lateral pode ser feita por gravidade, através de válvulas de retenção que 

se abrem quando o nível do canal baixa (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2016). 

Pode também ser realizada por bombeamento quando o nível do fundo do 

reservatório estiver abaixo do nível do fundo do canal. Quando mantido seco na 

estiagem, o reservatório é chamado de reservatório (ou bacia) de detenção. Quando 

o reservatório mantém um volume permanente de água, é chamado de reservatório 

(ou bacia) de retenção (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2016). 

O município de Vitória da Conquista, em virtude do problema hídrico, 

vivenciando neste momento um severo racionamento, e dependendo de fontes 

externas à cidade para seu abastecimento, carece de um projeto que vise o reuso 

de água. Este projeto deve ter como foco principal os pequenos agricultores 

familiares que compõem uma parte importante da produção agrícola da cidade e 

região circunvizinha, promovendo assim uma economia de água e recursos 

financeiros. Fato tão necessário para a viabilidade da produção agrícola.  

Uma primeira possibilidade seria a construção de cisternas em cada 

unidade agrícola, sendo utilizadas para a captação de água da chuva, ainda pouco 

aproveitadas na zona urbana. Usando como exemplo um condomínio com 170 

unidades residenciais na cidade de Vitória da Conquista, percebe-se que poucas 

unidades têm um sistema de coleta de água da chuva através de calhas.  
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Esses reservatórios podem ser implantados para economizar a água 

tratada do sistema, servindo assim como auxiliar da mesma. Algumas cisternas 

podem armazenar até 15.000 litros de água, podendo atender a irrigação de 

pequenas áreas na agricultura familiar. 

Outra ação importante é a possibilidade do reuso da água da torneira pela 

população em geral. É aquela água utilizada no lavar das louças com sabão e 

gordura, bem como aquela utilizada na lavagem de frutas, verduras e hortaliças 

produzidas, além da água utilizada na máquina de lavar roupas, que poderia ser 

reutilizada para descarga no vaso sanitário, ou ainda para lavar calçadas. 

Ainda outra ação importante seria a troca do sistema de irrigação de pivô 

central por gotejamento, o que certamente produziria uma economia acentuada de 

consumo de água. 

Outra forma de reuso acontece através de um processo de reutilização de 

água proveniente do banho e da lavagem de louça. A água impura é armazenada 

em caixas de decantação feitas de tijolos, cimento e areia para seu tratamento por 

meio de um processo de decantação, e, em seguida ser reutilizada na produção. 

Essas são algumas possibilidades de reuso da água aplicadas à realidade 

concreta de pequenos produtores de agricultura familiar em Vitória da Conquista e 

região, e à população de um modo geral. 

 

2.6 Resíduos sólidos 

 

A PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída com a 

promulgação da Lei n°12.305 em 2 de agosto de 2010, sendo posteriormente 

regulamentada pelo Decreto n° 7.404 de 2 dezembro de 2010. A referida lei busca 

regular o manejo e tratamento dos resíduos sólidos, como também minorar o 

impacto ambiental desses resíduos no meio ambiente. Sirvinkas (2008, p.122), 

afirma que o conceito de impacto ambiental não é simples, mas define-o como “toda 

intervenção humana no meio ambiente, causadora de degradação da qualidade 

ambiental”. 

A Lei também gera expectativas em relação a um maior controle da 

poluição das águas, pois, seguramente, o tratamento e o destino final 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos nos ambientes urbanos e rural, 

contribuem para a proteção da qualidade das águas. 
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Brasil (2010) define resíduo sólido como:  

 
todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido. Ficam incluídos nesta definição os gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam 
para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponível.  
 

A cada dia são gerados milhares de toneladas de resíduos sólidos em 

todo o planeta que provocam impactos ambientais diversos, como a poluição do ar, 

dos solos e das águas. O fato é que os resíduos sólidos fazem parte da nossa vida 

diária. 

A gestão local dos resíduos sólidos cabe aos municípios, responsáveis 

por elaborar os PMGIRS - Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. As soluções desenhadas no Plano Municipal devem permitir a avaliação dos 

efeitos nos recursos hídricos locais. É importante ressaltar que a elaboração do 

PMGIRS é condição prioritária para que o município tenha acesso aos recursos 

financeiros da União voltados a projetos de gestão de resíduos sólidos. 

É reconhecido o esforço do poder público no sentido da organização e 

aprimoramento dos mecanismos de coleta e descarte dos resíduos sólidos no 

município de Vitória da Conquista. O município conta desde 2009 com um aterro 

sanitário, considerado um dos mais modernos do país, com estrutura para depósito, 

compactação e tratamento de cerca de 180 toneladas de lixo produzido que recebe 

diariamente, possuindo um processo de impermeabilização de células, que impede a 

contaminação dos lençóis freáticos (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2016). 

O município de Vitória da Conquista possui uma nova ETE - Estação de 

Tratamento de Esgoto, que foi inaugurada em 2014. Antes dela, havia um sistema 

de tratamento de esgoto formado por um conjunto de lagoas de estabilização, 

tecnicamente muito eficientes, porém gerando gás sulfídrico, que produzia um 

desagradável odor, incomodando sobremaneira a população em seu entorno, dentro 

da zona urbana da cidade, recebendo por isso o sugestivo codinome de “pinicão”. 

A nova ETE (FIGURAS 2.12 e 2.13) tem capacidade para atender a 

coleta, tratamento e disposição final de esgotos domésticos, 85% das áreas 

ocupadas da sede municipal, beneficiando aproximadamente 85 mil pessoas 
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distribuídas em 26 bairros. A antiga estação foi desativada e o esgoto direcionado, 

através de 5 km de tubulação, até a nova estação que tem capacidade de tratar 533 

litros de esgoto por segundo, pelo método de lodo ativado, processo mais eficiente 

na eliminação da carga orgânica e dos odores. O efluente final, após tratamento com 

cloro é descartado no Rio Verruga. 

 

Figura 2.12 – Foto da Nova ETE – Vitória da Conquista  

 
        Fonte: Prefeitura Municipal De Vitória Da Conquista, 2016 

 

Figura 2.13 – Foto da Nova ETE-Vitória da Conquista (2) 

 
  Fonte: Oliveira, 2016. 

 

A Embasa está em fase de término de estudos para operacionalizar o 

reaproveitamento do lodo resultante dos efluentes tratados em Vitória da Conquista. 

Esse lodo será utilizado na adubação da lavoura dos pequenos agricultores rurais, 
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podendo ainda, na forma de biossólido, ser utilizado especificamente na cafeicultura 

e silvicultura, presentes no município. 

Todavia, como uma cidade polo, o município ainda carece de algumas 

providências quanto ao trato dos resíduos sólidos. O descarte de restos de materiais 

de construção (blocos, ferro, rebocos) é muito grande, em consequência do 

crescimento enorme da construção civil, e ainda é feita de forma aleatória, nas 

proximidades do leito do Rio Verruga. Não raro, a mídia local informa sobre o 

descarte irregular de outros resíduos, como restos de material hospitalar. Inclusive 

fetos humanos já foram encontrados na tubulação da ETE local, além de móveis, 

eletrodomésticos e pneus, descartados no leito dos rios. 

Nessa esteira, o município pela pujança que possui, com mais de 300.000 

habitantes, já pede a presença de uma cooperativa ou usina de reciclagem de 

resíduos sólidos (papel, vidro e plástico), o que geraria empregos bem como tiraria 

da rua considerável quantidade de resíduos sólidos. 

A melhor forma de reduzir os problemas que envolvem a questão dos 

resíduos sólidos é a prevenção. Tem-se demonstrado que "prevenir é melhor que 

remediar". Nos grandes desastres que envolvem descarte de resíduos sólidos de 

forma irregular observa-se obstrução das galerias e impedimento do fluxo das 

águas. Acidentes com derramamento de óleo bruto no mar, ou grandes enchentes 

como as que acontecem em São Paulo, ou ainda, o ocorrido recentemente em 

Mariana/MG são exemplos desses desastres. 

Em todas essas situações, despende-se grande quantidade de recursos 

financeiros para tentar sanar os problemas e recuperar as áreas afetadas. Logo, 

conclui-se que a prevenção é a melhor e mais barata forma de evitar problemas 

futuros que envolvam os resíduos sólidos.  

Tratando-se dos resíduos sólidos, prevenir a poluição significa eliminar ou 

reduzir a quantidade de resíduos gerados, bem como implementar ações para a 

reutilização e a reciclagem. A prevenção da poluição contribui para a proteção da 

saúde pública e do meio ambiente, bem como para a melhoria da qualidade de vida. 

(CARVALHO; ALCANTARA, 2015).  

No trato dos resíduos sólidos, outra ação muito importante é a chamada 

coleta seletiva. Para que ela seja feita com sucesso, será preciso compreender uma 

classificação importante dos resíduos sólidos para sua correta separação em nossas 

casas. Eles podem ser classificados em secos e úmidos. Resíduos secos são os 
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facilmente recicláveis, como o papel, o papelão, o vidro e o plástico. Resíduos 

úmidos compreendem o material orgânico (restos de comida e cascas de alimentos), 

dentre outros. Separar resíduos secos de orgânicos em nossa casa facilita e muito o 

trabalho das pessoas envolvidas na coleta seletiva, propiciando o recolhimento de 

mais material e diminuindo o descarte de resíduos sólidos.  

É preciso também chamar a atenção para outra classificação dos 

resíduos sólidos. São os resíduos classificados como perigosos e inertes. Os 

perigosos precisam de um cuidado especial em seu manuseio e descarte. Eles 

recebem essa denominação porque podem afetar grandemente o meio ambiente, 

como podem prejudicar muito a saúde da população em geral e têm como 

características a corrosividade, inflamabilidade, reatividade, patogenicidade, 

mutagenicidade, dentre outras. São ofensivos à saúde pública. Os resíduos inertes 

não são perigosos, como a madeira, o vidro, poda de árvores, papelão, etc., que em 

contato com a água não causam perigo à saúde humana.  

A Lei nº 12.305/10, que institui a PNRS - Política Nacional de Resíduos 

Sólidos é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 

2010).  

Essa lei é muito importante, pois inovou criando duas figuras importantes, 

elencadas no art. 6º: Uma, é o chamado “poluidor-pagador”, ou seja, representa 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, caracterizando o poluidor, 

que se obriga a arcar com os custos decorrentes da ação poluidora, bem como 

tomar as medidas necessárias para eliminar ou minimizar a níveis aceitáveis os 

problemas decorrentes. A outra figura importante é o chamado “protetor-recebedor”, 

no qual a lei postula uma compensação financeira para todos aqueles que protegem 

o meio-ambiente. 

Na lei 12.305/10 (BRASIL, 2010) foi estabelecida uma gradação quanto 

ao trato do resíduo sólido. O que se deseja, nessa questão, é observar uma ordem 

de prioridade na gestão e gerenciamento do resíduo sólido, as quais são: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final dos rejeitos.  A gestão dos resíduos sólidos deve ser vista de forma 

compartilhada por todos os atores envolvidos nessa questão. As indústrias, o 
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comércio, os consumidores (sociedade em geral) e o poder público, todos são 

corresponsáveis na questão da gestão dos resíduos sólidos. 

 

2.7 Drenagem 

 

O município de Vitória da Conquista sofre muito durante o período de 

chuvas com constantes alagamentos, que provoca grandes transtornos à população, 

tais como destruição de patrimônio, deslizamentos de encostas, derrubada de 

imóveis, acidentes de trânsito, dentre outros. Esses fatos são mais agravados no 

centro da cidade, onde em poucos minutos de chuva prolongada o nível da água 

sobe rapidamente invadindo toda a área comercial. 

Muitos fatores contribuem para essa situação em Vitória da Conquista. 

Um fator importante é o desmatamento, que ocorre tanto pelo processo de 

urbanização da cidade, quanto para a utilização da pecuária, esta, por sua vez, 

diminui o processo de infiltração da água da chuva e aumenta a erosão e a 

sedimentação. A sedimentação resulta em material que desemboca nos rios, 

provocando o assoreamento e consequentes aumentos dos níveis dos mesmos, 

gerando enchentes nas cidades. 

 Outro fator é a impermeabilização, ocasionada pela construção de 

edificações e vias, que diminui e impossibilita sensivelmente a infiltração das águas, 

provocando enchentes e inundações. Em Vitória da Conquista, o Rio Verruga foi 

praticamente todo impermeabilizado, passando por baixo de todo o centro da 

cidade. Logo, ao chover, rapidamente a água sobe pelas galerias, causando muitos 

transtornos. 

De igual forma, outro fator é a ocupação irregular de áreas de 

preservação, como mangues, áreas ribeirinhas, leito de rios e riachos, muitas vezes 

causada pela ausência de planejamento urbano. 

Por fim, outro fator ainda, é a falta de planejamento no projeto e sua 

consequente execução, que pode gerar distorções como: estrangulamento de seção 

do rio, subdimensionamento do projeto de drenagem, que se torna insuficiente para 

absorver a quantidade de água recebida, a construção de aterros no leito do rio, 

bem como o assoreamento por sedimentos e lixo, sendo que tais coisas podem 

provocar enchentes. 
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O município de Vitória da Conquista carece de um eficiente serviço de 

macro e micro drenagem, pois o que atende hoje é insuficiente para drenar toda a 

água escoada, sendo necessária a ampliação. O sistema de drenagem inicial ou de 

micro drenagem é aquele composto pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, 

bocas de lobo, galerias de águas pluviais e também canais de pequenas dimensões. 

Ele tem por objetivo o escoamento de águas pluviais para prevenir alagamentos na 

área urbana, precisando, para tal, de um projeto bem feito e bem executado, além 

de uma permanente manutenção. 

Existem dois tipos de medidas de controle de enchentes: as medidas 

estruturais e as não estruturais. Estas visam à convivência com a estrutura de 

drenagem existente e aquelas são aplicadas quando há modificação dos cursos de 

drenagem.   

As medidas estruturais são obras de engenharia que visam modificar a 

relação entre precipitação e vazão e geralmente dependem de aprovação de órgãos 

do poder público. Elas podem ser classificadas em: distribuídas ou na fonte (atuam 

sobre lotes, praças ou passeios); microdrenagem (agem sobre o hidrograma, 

resultante de um ou mais loteamentos); e macrodrenagem (controle sobre os 

principais rios urbanos). 

Como principais dispositivos de medida de controle na fonte, cujo objetivo 

é permitir maior infiltração da precipitação, podemos elencar: os planos de infiltração 

(áreas gramadas, que recebem as águas pluviais oriundas das áreas 

impermeabilizadas); as valas de infiltração (dispositivos de drenagem lateral); 

pavimentos permeáveis (utilizados em passeios, estacionamentos, quadras 

esportivas e ruas de pouco tráfego); e o armazenamento (medida temporária de 

controle, considerando o amortecimento da vazão de pico, podendo ser realizado 

em telhados, reservatórios residenciais, em estacionamentos e áreas esportivas). 

Sobre a macrodrenagem, o dispositivo mais utilizado é o da canalização, 

o qual deveria ser suficiente para evitar as enchentes num prazo mínimo de retorno 

de 25 anos. Todavia, os problemas com a ocupação irregular das margens e da 

impermeabilização causada pela ocupação desordenada do solo, provocando 

assoreamento e obstrução da calha, faz com que esse prazo de retorno se reduza 

drasticamente, tornando as enchentes reincidentes e aumentando 

consideravelmente o custo para a solução do problema.  
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O dispositivo de microdrenagem consiste em drenar a área por meio de 

condutos pluviais até um coletor principal ou riacho urbano. Outra medida importante 

é a utilização de reservatórios de amortecimento ou de detenção, objetivando reter 

uma quantidade significativa de água, diminuindo assim a vazão de pico.  

Os principais componentes da rede hidráulica de um projeto de 

microdrenagem são: as sarjetas e valas; as bocas coletoras, caixas de passagens e 

postos de visitas; a tubulação coletora. Esses componentes são interligados em uma 

rede de coletora de águas pluviais, a qual se encontra, em grande parte, locada sob 

o meio-fio ou eixo da via pública. 

É importante ressaltar que as bocas de captação devem estar colocadas 

nos pontos mais baixos do sistema viário, e em quantidade suficiente, para 

suportarem as vazões, buscando-se, assim, evitar alagamentos e poças ao longo da 

via. Podem-se destacar dois tipos de bocas coletores: a Boca de Leão - caixa para 

captação de águas pluviais por abertura na sarjeta, dotada de grade, e a Boca de 

Lobo - caixa para captação de águas pluviais por abertura na guia. 

Por fim, é importante o zoneamento das áreas de risco – como importante 

também é a ampla divulgação dessas áreas – preparando, assim, a população e 

ente público para uma rápida tomada de providências ante os eventos excepcionais 

de chuvas. Também é relevante um sistema eficiente de alerta e defesa civil, cujo 

objetivo seja propiciar rápida intervenção nas questões ligadas à evacuação, abrigo 

e proteção da população. 
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3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

A proposta metodológica do trabalho, pesquisa de caráter descritiva 

qualitativa, girou em torno da criação de um Curso na modalidade EaD denominado 

“CURSO PARA MULTIPLICADORES: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS”, voltado para um público diversificado – alunos da rede municipal e 

estadual de ensino de Vitória da Conquista, inicialmente, haja vista que o curso 

poderá ser direcionado e aplicado a qualquer prefeitura interessada. 

Além disso, o curso objetivou alcançar também associações de bairro, 

comunidades rurais, empresas públicas e privadas, entidades civis de um modo 

geral, entendendo a necessidade de se conscientizar toda a sociedade civil 

organizada acerca do bom uso da água. 

. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). São exemplos de pesquisa 

descritiva: estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto. 

Segundo Deslauriers, (1991, p.58), na pesquisa qualitativa, o cientista é 

ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da 

pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O 

objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela 

pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas 

informações. 

O curso foi montado na plataforma MOODLE, com 60 horas de carga 

horária, dividido em 06 (seis) módulos com os temas: 1) Por que a Água É Tão 

Importante?; 2) Utilizando bem o Recurso Hídrico (água); 3) Agrotóxicos e Resíduos 

Sólidos: Vilões do Recurso Hídrico (água); 4) Os Crimes Ambientais; 5) Quem se 

Preocupa com a Política Ambiental em Nosso Município; 6) O Que Posso Fazer 

Para Ajudar a Proteger o Nosso Meio Ambiente?, como consta da Matriz DI 

(Apêndice A).  

O curso também tem uma tutoria para fazer valer uma avaliação formativa 

e contínua, atuando na correção das tarefas e atribuição de notas, bem como no 

estímulo aos alunos, buscando evitar o desestímulo e consequente evasão. 

Embora a proposta do curso fosse a realização no período máximo de 3 

(três) meses, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias por módulo, período reputado 
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por suficiente para o cumprimento das tarefas propostas, o mesmo foi aplicado no 

período de 30 dias (03/08/2016 a 04/10/2016) com 15 alunos voluntários inscritos. 

Diversas atividades foram incluídas nos módulos, tais como, material didático (aula), 

na forma de textos, quiz, fóruns, vídeos chats e wikis. 

Em linhas gerais, o curso seguiu os padrões encontrados na Matriz DI, 

(Apêndice A), sendo aplicado para uma turma piloto composta de 15 (quinze) 

alunos, todos voluntários, que, neste particular, e em razão da exiguidade do 

calendário, foram desafiados a estudar e cumprir cada módulo semanalmente, 

conforme calendário de planejamento (Apêndice A). 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Ao final da aplicação dos módulos do curso foi feita uma avaliação, a 

partir de um questionário aplicado aos alunos matriculados, onde os mesmos 

responderam aos quesitos propostos, observados os seguintes parâmetros: acesso 

à plataforma, conteúdo, recursos didáticos, avaliações, recursos audiovisuais, 

tempo, carga horária e tutoria, buscando assim ter uma visão panorâmica sobre o 

curso. 

O público participante do curso foi equilibrado na questão de gênero, com 

uma leve prevalência do público feminino. O nível de escolaridade dos participantes 

dividiu-se entre nível superior e nível médio. As profissões informadas pelos alunos 

foram as mais diversas. Nota-se uma heterogeneidade na população de aplicação 

da pesquisa.  

Foi constatado que praticamente metade do grupo já participou de 

movimentos reivindicatórios, enquanto a outra metade não teve qualquer contato 

com esses mesmos movimentos. E embora cerca de 90% deles afirmem ter 

consciência dos problemas ambientais de seus municípios, ainda assim, 63,6% 

nunca participaram de qualquer ação efetiva relativa a alguma questão ambiental, o 

que sugere sobre uma falta de engajamento e desinteresse em transformar a 

informação em consciência que gere ação e atividade em busca de mudança 

(TABELA 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Consciência sobre os problemas ambientais 

Postura em relação aos problemas ambientais 

 Sim Não 

Possui consciência dos problemas ambientais da cidade 90,90% 9,10% 

Participa de ação efetiva para solucionar problemas ambientais 36,40% 63,60% 

Participa de movimentos reivindicatórios 54,5% 45,5% 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Embora 63,6% dos alunos já tenham recebido abaixo-assinado para 

participarem de campanhas ligadas ao meio ambiente, todavia, mais da metade 

nunca assinou nenhum abaixo-assinado. Além disso, apenas 9% efetivamente 

comentou o tema nas redes sociais, deixando transparecer talvez um diminuto 

interesse de maior envolvimento e aprofundamento no tema (TABELA 4.2).  
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Tabela 4.2 – Posicionamento sobre preservação da natureza 

Abaixo assinado sobre campanha de preservação da natureza 

 Sim Não 

Recebeu 63,6% 36,4% 

Assinou 45,5% 54,5% 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

É interessante notar que boa parte dos alunos já recebeu abaixo-assinado 

relativo a algum tipo de campanha ligada ao meio ambiente, tendo praticamente o 

mesmo percentual, 45,5%, da atitude de “compartilhar” ou “curtir” alguma campanha 

de preservação do meio ambiente (TABELA 4.3). Ressalta-se a questão do 

compartilhamento como uma atitude bastante importante na difusão da informação 

recebida, permitindo a outras pessoas terem acesso a mesma. A ferramenta mais 

utilizada para esse fim foram as redes sociais, obtendo 72,7% de escolha. 

 

Tabela 4.3 – Campanha de preservação do meio ambiente nas redes sociais 

Campanha de preservação do meio ambiente 

Curtiu 45,5% 

Comentou 9,0% 

Compartilhou 45,5% 

        Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

É certo, a partir da pesquisa, que a internet, traduzida nas redes sociais e 

suas demais ferramentas, é importante para ajudar a criar nas pessoas uma 

consciência de responsabilidade social, todavia, deixa claro, também, que ela, por si, 

não é suficiente para produzir ações efetivas na área ambiental, reduzindo-se a 

situações aleatórias. 

Foi interessante também a percepção pelos alunos que a atuação em 

causas ambientais devem ser individualizadas, merecendo atenção especial á 

medida que se apresentem, sem a idéia de que participar de uma campanha seja 

apenas um “desencargo de consciência”. Todos os participantes afirmaram que a 

participação de algum tipo de ativismo digital proporciona o sentimento de 

responsabilidade social. Além disso, 72,2% dos entrevistados posseum consciência 

de que campanhas e mobilizações on-line não são suficientes para ações efetivas 

de preservação do meio ambiente (FIGURA 4.1). 

 

Figura 4.1 –As campanhas e mobilizações online são suficientes para ações efetivas de 
preservação do meio ambiente?   
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     Fonte: www.helpclassonline.com.br  

 

A partir do curso realizado, 63,6% dos alunos  se propuseram a tornarem-

se engajados na questão da proteção do(s) rio(s) de seus municípios, bem como 

90,9% estariam dispostos a se tornarem multiplicadores no que diz respeito ao trato 

e uso da água, o que atende sobremaneira à expectativa do curso proposto 

(TABELA 4.4). 

 

Tabela 4.4 – Campanha de preservação da água 

Preservação da água 

 Sim Não 

Disposição a se engajar numa campanha de proteção continuada ao 
rio de sua cidade 

63,6% 36,4% 

Disposição a multiplicar os conhecimentos adquiridos sobre cuidado 
e preservação da água 

90,90% 9,10% 

   Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Da totalidade, a maior parte dos alunos considerou o curso “bom”, 54,5%, 

e  “ótimo”, 45,5%,  sendo que, 54,5% deles já tinham familiaridade com a 

modalidade EaD, e 45,5% fizeram um curso em EaD pela primeira vez (FIGURA 

4.2). 

 

Figura 4.2 –É seu primeiro curso na modalidade EaD? 

 
    Fonte: www.helpclassonline.com.br 

 

Dois grandes objetivos foram alcançados com o curso em EaD: novas 

informações e despertar de interesse. A totalidade dos alunos, 100%, afirmou que o 

conteúdo do curso lhes trouxe informações até então desconhecidas sobre o tema 

http://www.helpclassonline.com.br/
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“água”, produzindo conhecimento, e,  cerca de 81,8% consideraram-se aptos para 

informar a outra pessoa sobre a questão hídrica. Houve também um despertar 

quanto ao desejo de se tornarem multiplicadores na questão do trato com a água 

(TABELA 4.5).  

 

Tabela 4.5 – Campanha de preservação da água 

Preservação da água 

 Sim Não 

Aptidão para repassar o assunto a partir das informações do curso 81,8% 18,2% 

Informações sobre a água foram relevantes 100% 0% 

    Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A quase totalidade dos alunos, 90,9%, considerou a carga horária do 

curso, 60 horas, suficiente para a exposição do conteúdo e  aprendizado e os 

demais, 9,1% consideraram insuficiente. O serviço de tutoria foi considerado “bom” 

pela maioria dos alunos, 81,8%. Eles também avaliaram bem os recursos 

audiovisuais, 63,6% (TABELA 4.6). 

 

Tabela 4.6 – Avaliação dos curso 

Avaliação do tutor e dos recursos  

 Ótimo Bom Regular Ruim 

Participação do Tutor 81,8% 18,2% 0% 0% 

Recursos áudio visual 36,4% 63,6% 0% 0% 

    Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Houve a necessidade de alteração de algumas atividades durante o curso, 

em face da pluralidade de faixa etária e tempo disponível dos participantes, bem 

como em virtude da dificuldade de acesso à internet por parte de outros. Foi 

necessário pensar no público alvo, composto, principalmente, por estudantes da 

rede pública e pessoas da área rural. As atividades mais ensejadas foram o fórum e 

o quis (FIGURA 4.3). 

 

Figura 4.3 – Atividade considerada mais interessante e relevante  

 
Fonte: www.helpclassonline.com.br 

http://www.helpclassonline.com.br/
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De um modo geral, os alunos consideraram o acesso à plataforma fácil ou 

muito fácil, cerca de 70%, embora 9,1% dos entrevistados tenham respondido 

“difícil”, o que demonstra uma dificuldade mínima aparente. Deve-se considerar que 

os alunos do curso estão situados entre o nível médio incompleto e a pós-graduação 

(FIGURA 4.4). 

 

Figura 4.4 – Acesso à plataforma do curso e à visualização de suas atividades  

 
Fonte: www.helpclassonline.com.br 

 

A partir dos resultados obtidos, serão feitas observações, e propostas de 

adequações e melhorias necessárias visando à formatação definitiva do curso, 

consideradas todas as observações pontuadas, a seguir, durante a pesquisa 

avaliativa. 

Estabelecido o formato definitivo do curso, se buscará junto ao poder 

público e entidades civis, como ONGs, associações de classes e de bairros, 

sindicatos de apoio ao projeto e consequente implementação do curso, visando 

atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, buscando um trabalho de 

conscientização sobre a questão hídrica, ou seja, o cuidado com a água e o meio 

ambiente em Vitória da Conquista, Barra do Choça e região, e demais municípios 

que comporão os Comitês de Bacia do Rio Pardo e do Rio Catolé, relativos às 

barragens que serão edificadas para solucionar o problema hídrico do município de 

Vitória da Conquista e região.  

 

http://www.helpclassonline.com.br/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO  

 

Este trabalho buscou, em primeiro lugar, apresentar o município de Vitória 

da Conquista, expondo sua realidade, como uma das cidades mais dinâmicas do 

Estado da Bahia e que mais cresce, tanto no Estado, quanto na região Nordeste, e, 

consequentemente, no País, e apontando os seus principais indicadores. 

Buscou-se, de uma maneira mais específica, discorrer sobre a sua 

situação hídrica, desenhando a sua Bacia, sua hidrografia, hidrologia e 

características mais gerais na relação com a água.  

Verificou-se que a Bacia do Rio Pardo que corta o município é, na 

verdade, uma bacia mista, haja vista abranger os estados de Minas Gerais e Bahia, 

sendo também importante a sub-bacia do Rio Catolé, tendo como rio principal o Rio 

Catolé Grande. 

A solução definitiva para o problema hídrico em Vitória da Conquista na 

questão do abastecimento de água, segundo entendimento do Poder Público, depois 

de estudos realizados pela Prefeitura Municipal EMBASA e outros órgãos 

envolvidos, passa pela construção de duas novas barragens, que serão suficientes 

para atendimento à população, não só de Vitória da Conquista, mas de outros 

municípios da região sudoeste da Bahia.  

Esta é uma obra fundamental, pois normalizaria a questão hídrica de 

Vitória da Conquista e região de forma definitiva. Todavia a questão da construção 

da barragem se arrasta desde 2012, sem previsão de início, encontrando-se prontos 

os projetos básico e executivo, buscando o INEMA os recursos para o início das 

obras junto ao Governo Federal. 

O poder público, liderado pelo MP e outros órgãos conjuntamente buscam 

a criação de dois comitês: Comitê da Bacia do Rio Pardo e Comitê da Bacia do Rio 

Catolé, envolvendo sete municípios da região, que já assinaram protocolo de 

intenção, buscando ações organizadas que visem a proteção das águas das bacias 

envolvidas.  

Estudos recentes promovidos pela EMBASA e UESB demonstraram que 

a construção da barragem não afetará os municípios abaixo da barragem, a exemplo 

de Itapetinga, haja vista a construção não diminuir a vazão do rio Catolé, cerca de 

310 l/s, afastando-se também, pelos estudos feitos, os riscos de salinização e 

eutrofização do rio. 
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O grande desafio recente diz respeito à licitação da obra, já tendo sido 

realizadas três licitações sem que houvesse empresa interessada para a construção 

da barragem. Haverá uma nova licitação. 

Além da construção das duas novas barragens, a despoluição do Rio 

Verruga torna-se quase uma exigência. A despoluição permitiria o uso de suas 

águas, hoje imprestáveis – nível 4, para a utilização em jardins e parques públicos, 

além de aproveitamento na construção civil. Esta medida proporciona economia para 

o município de Vitória da Conquista, além da eliminação do mau cheiro, que apesar 

da construção da nova ETE, ainda causa transtornos à população nos pontos de 

recarga. 

A medida é defendida, principalmente, por um movimento social chamado 

de MCMP – Movimento Contra a Morte Prematura, tendo um nativo chamado André 

Cairo como aquele que insistentemente promove protestos e tenta junto ao Poder 

público mobilizar o município para essa iniciativa de despoluição do rio.  

Algumas medidas se impõem nesse mister: implantação de mais estações 

de tratamento; expansão da rede de esgotos domésticos, coletores-tronco, 

interceptores e emissários; replantio das matas ciliares, tratamento físico por 

flotação; aerador flutuante; aplicação de produtos biológicos; retirar os poluentes e 

contaminantes; limpeza minuciosa das margens; implantação de coleta seletiva de 

lixo; projeto e obras de redimensionamento e recuperação das redes de drenagem; 

identificar trechos de assoreamento do rio, corrigindo-os; avaliação e divulgação 

permanente da qualidade da água; e conscientização da população sobre a melhoria 

da qualidade de vida, a partir de uma postura com relação ao manejo do lixo e do 

esgoto lançado no rio; e, acima de tudo, garantir que nenhum esgoto será lançado 

no rio  sem o devido tratamento das águas. 

 

5.1 Trabalhos futuros 

 

A seguir, estão apresentadas algumas sugestões para serem trabalhadas 

futuramente: 

a) implementação de projeto de fomento voltado para as  indústrias, 

dando incentivos para aquelas que aderirem a programas de proteção 

das águas dos rios e que se desafiem a instalarem internamente 

estações de tratamento de água; 



54 

 

b) projeto  para a despoluição do Rio Verruga;  

c) parceria tipo PPP (Parceria Pública e/ou Privada), com universidades 

e faculdades locais, que patrocinem projetos que visem à pesquisa, e 

qualquer outra forma de apoio à questão hídrica; 

d) projeto curricular para inserção de matéria ligada ao meio ambiente na 

rede municipal de ensino; 

e) possível acréscimo de novos módulos aos já existentes, introduzindo 

assim novos temas ao curso em EaD para multiplicadores; 

f) confecção de material audiovisual, a partir do curso em EaD, voltado 

especificamente para alunos não alfabetizados e deficientes auditivos 

e visuais. 
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Apêndice A: Matriz DI 

 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE DESIGN INSTRUCUINAL – MATRIZ DI  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)  
ANA-AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

Fortaleza/CE  
 

CURSO PARA MULTIPLICADORES: GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

1.DADOS GERAIS 

Curso SOBRE A ÁGUA 

Ementa 
Aspectos fundamentais da água (conceituais, históricos, legais e sociais). O 
papel do aluno na educação ambiental. 

Objetivo 
Geral 

Oferecer subsídios conceituais, históricos, legais, teóricos e práticos para a 
compreensão das especificidades do estudo sobre esse elemento vital para 
o homem que é a água. 

Objetivos 
Específicos 

Estudar a maneira como o homem tem lidado com a água através dos 
tempos e seu histórico no Brasil; 
Compreender o conceito, características e importância da água;  
Discutir de que maneira temos tratado e utilizado o recurso hídrico (água), 
buscando comprometer através do curso, alunos com o ensino e a 
aprendizagem a distância de tão relevante tema. 

Programa 
1 – Conceito e Evolução histórica da água; 
2 – Características e especificidades da água; 
3 – Problemas e soluções relacionadas à questão hídrica (a água). 

 

Informações Acadêmicas 

Carga horária do curso 60 ha 

Média para aprovação no curso (≥) 6,0 

Média mínima para exame final 0 

Média mínima para aprovação no exame final 5,0 

Limite de faltas 25% 

Data limite para se digitar as notas 31 out 2016 

Peso das atividades a distância 100% 

Início da disciplina 03 ago 2016 

Término da disciplina 10 out 2016 
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2. PLANEJAMENTO  

2.1 AGENDA - Descrição do Evento / Data  

Aulas (disponíveis no Ambiente Virtual):  

Aula 1: 06/09/2016 a 11/09/2016                          Aula 4: 24/09/2016 a 29/09/2016 

Aula 2: 12/09/2016 a 17/09/2016                          Aula 5: 30/09/2016 a 04/10/2016 

Aula 3: 18/09/2016 a 23/09/2016                          Aula 6: 05/10/2016 a 10/10/2016 

Período de Ajustes:  

11/10/2016 a 16/10/2016 

Observações: 

 
2.2 LAYOUT DA TELA DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Curso Para Multiplicadores: Gerenciamento de Recursos Hídricos 

POR QUE A ÁGUA É TÃO IMPORTANTE???  

Mural 

 
 

Sejam bem-vindos (as)! 

Vamos aprender com o apoio das tecnologias digitais. Sua sala de aula é sem território e 

atemporal (você pode acessar a qualquer tempo!). É importante que você interaja, colabore 

e desenvolva sua autonomia, de forma a se inserir em uma nova ecologia cognitiva, em que 

você é o gestor de sua aprendizagem. 

Bons estudos e seja bem-vindo (a)! 

Altair Santiago 

 Plantão online (chat para tira-dúvidas) 

 Fórum de apresentação 

 Nosso contrato didático 

 Ementa 

 Videoteca 

 Glossário 

Biblioteca Geral (espaço para arquivos a serem consultados) 
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TÓPICO 1 

Aula 1 - Por que a água é tão importante? 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

( X) Fórum 1 - Aula 1  

( X) Tarefa 1 -  Aula 1  

TÓPICO 2 

Aula 2 – Utilizando bem o recurso hídrico (água) 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

(X) Fórum 1 - Aula 2  

(X) Quiz 1 - Aula 2 

TÓPICO 3 

Aula 3 – Os recursos hídricos: Uso de agrotóxicos e os resíduos sólidos  

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

(x ) Fórum 1 - Aula 3  

(x) Quiz 1 - Aula 3 

TÓPICO 4 

Aula 4 – Os crimes ambientais 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

( X) Fórum 1 - Aula 3  

 ( x) Quiz 1 - Aula 3 

TÓPICO 5 

Aula 5 – Quem se preocupa com a política ambiental em nosso município? 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

(x  ) Fórum 1 - Aula 3  

 (x ) Quiz 1 - Aula 3 

TÓPICO 6 

Aula 6 – O que posso fazer para ajudar a proteger nosso meio ambiente? 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  

(X) Fórum 1 - Aula 3  

 (x ) Quiz 1 - Aula 3 

 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

3.1 ESPAÇO DO MURAL 

3.1.1 FÓRUM DE APRESENTAÇÃO 

Título do fórum: Fórum de Apresentação 

Descrição / Enunciado: 
Apresentem-se aos demais participantes do curso, procure ser sucinto, mas não se esqueça 
de informar onde e em que setor trabalha e qual sua função. Responda também: Quais são 
as suas perspectivas para com o curso? 

Lembre-se de interagir com os demais colegas, ok? 

Avaliação: 
( X) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 (  ) Escala LV 

Peso (%) 
0 
 

Nº Mínimo de Mensagens:   (X) 1         ( ) 2          (  ) 6        (  ) 10 

Observações: 

3.1.2 GLOSSÁRIO HIPERTEXTUAL 
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Título do glossário: Termos técnicos relacionados ao tema "gestão de recursos hídricos" 

Descrição / Enunciado: 

Vamos construir um glossário? Trata-se de uma ferramenta colaborativa em que podemos 
enriquecer nosso vocabulário relacionado a qualquer tema. No glossário dessa disciplina, 
vamos reunir termos do mundo da gestão de recursos hídricos, ou que se de tenham alguma 
relação com o assunto que estamos estudando. Assim teremos um dicionário temático para 
consultar a qualquer hora! Coloque, ao longo da nossa disciplina, pelo menos dois termos 
que você tenha se deparado nas leituras. Mãos à obra! 

Comece com estas dicas: 

RESÍDUOS SÓLIDOS - OUTORGA – POLUIÇÃO – AGROTÓXICOS - TIPOS DE IRRIGAÇÃO – MATA 
CILIAR – EXTRAÇÃO ILEGAL -     INEMA – CRIME AMBIENTAL - JUSANTE - RIOS – NASCENTES – 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - BARRAGEM- SUB-BACIA - COMITÊ DE BACIA – VAZÃO – BACIA 
HIDROGRÁFICA – SANEAMENTO BÁSICO - RECURSOS HÍDRICOS - ENQUADRAMENTO - 
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO - CRIME AMBIENTAL - ADUTORA - ASSOREAMENTO - 
ENQUADRAMENTO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Avaliação: 
( X ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 (  ) Escala LV 

Nº Mínimo de Contribuições:   (  ) 1         (X) 2          (  ) 3        (  ) 4     (  ) 5 

Observações: 

3.1.3 CHAT ONLINE 

Título do Chat: Plantão Online (chat para tira-dúvidas) 

Descrição / Enunciado: 

Espaço para livre interação Professor-Aluno e Aluno-Aluno  

Avaliação: 
( x) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 (  ) Escala LV 

Peso (%)  
0 

Observação! 

3.1.4 BIBLIOTECA GERAL 

Título / Descrição 

1 - Ambiente virtual de aprendizagem: comunicação, interação e atividade na EAD 

http://portalrevistas.ucb.br/índex.php/raead/article/viewFile/3254/2229    

2 – Sobre a água: perguntas mais frequentes que as pessoas fazem sobre ela. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/perguntasfrequentes.aspx 

3 - Outorga de direito de uso de recurso hídrico: controle quantitativo e qualitativo da 
água e o efetivo exercício dos direitos a seu acesso. 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/agilize.aspx4 

4 - Saiba como você dever ter, limpar e conservar em casa sua caixa d'água. 

 http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/
arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf 

http://portalrevistas.ucb.br/índex.php/raead/article/viewFile/3254/2229
http://www2.ana.gov.br/Paginas/acessoainformacao/perguntasfrequentes.aspx
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/agilize.aspx4
http:// http/www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf
http:// http/www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf
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5 - Esgotamento Sanitário: dicas para cuidar da sua saúde e do meio ambiente. 

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/
arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf7 – 

6 - Vamos falar sobre economia de água???  

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativ
o/arquivos/2014/06/27/cartilha-embasa-vamos-falar-sobre-economia-de-agua-web.pdf  

7 - Com água não se brinca: cuidados para evitar doenças por contaminação. 

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/
arquivos/2014/06/27/cartilha-embasa-com-agua-nao-se-brinca-web.pdf 

8 - Licenciamento ambiental: uma questão de responsabilidade social. 

http://www.inema.ba.gov.br/atende/formularios/licenciamento/ 

9 - Cidades sustentáveis: uma correta destinação dos resíduos sólidos.  

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis 

10 – Recursos hídricos é tema de encontro entre Estado e Municípios de Conquista e Barra 
do Choça 

http://www.pmvc.ba.gov.br/recursos-hidricos-e-tema-de-encontro-entre-estado-e-
municipios-de-conquista-e-barra-do-choca/ 

 11 - MP e sociedade civil discutem formação do Comitê de Bacia do Rio 
http://www.mp.ba.gov.br/noticia/29691 

3.1.5 VIDEOTECA 

Título / Descrição 

1 – A CRISE DA ÁGUA NO BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=e2TZ_xOJdk0  

2 – PLANETA ÁGUA 

https://www.youtube.com/watch?v=uk3QuW_koJ8 

3 – Poluição e desperdício fazem da crise hídrica um problema de difícil solução. 

https://www.youtube.com/watch?v=4pMoBW3esO4  

4 – Mata ciliar: a importância da vegetação na conservação dos recursos hídricos. 

https://www.youtube.com/watch?v=XykQKo4yPKA  

5 – Assoreamento dos rios: causas e consequências. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkIwjsnPFZM 

6 - Áreas de preservação permanente e reserva legal: o novo código florestal brasileiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSm_bRwQFnc  

7 - Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos é um meio de contribuir com a 

preservação ambiental  

https://www.youtube.com/watch?v=_hcDjz-iph0 

3.2 Aula 1 - Por que a água é tão importante? 

Caro(a) cursista,  
Nesta aula você conhecerá as principais questões que envolvem a água: seu uso e 
importância. Estudaremos seu significado, composição, uso, importância e necessidade de 

http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf7%20–
http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/08/19/folder-embasa-comercial-03-reservatorios-web.pdf7%20–
about:blank
about:blank
http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/06/27/cartilha-embasa-com-agua-nao-se-brinca-web.pdf
http://www.embasa.ba.gov.br/sites/default/files/Educacao_ambiental/material_educativo/arquivos/2014/06/27/cartilha-embasa-com-agua-nao-se-brinca-web.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/atende/formularios/licenciamento/
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis
http://www.pmvc.ba.gov.br/recursos-hidricos-e-tema-de-encontro-entre-estado-e-municipios-de-conquista-e-barra-do-choca/
http://www.pmvc.ba.gov.br/recursos-hidricos-e-tema-de-encontro-entre-estado-e-municipios-de-conquista-e-barra-do-choca/
http://www.mp.ba.gov.br/noticia/29691
https://www.youtube.com/watch?v=e2TZ_xOJdk0%20
https://www.youtube.com/watch?v=uk3QuW_koJ8
https://www.youtube.com/watch?v=4pMoBW3esO4%20
about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=JkIwjsnPFZM
https://www.youtube.com/watch?v=YSm_bRwQFnc%20
https://www.youtube.com/watch?v=_hcDjz-iph0
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conservação para entender sua valorização nos dias atuais. Discutiremos e 
apresentaremos, também, a legislação que normatiza o uso dos recursos hídricos. 

Vamos à aula então? 

Tópicos Descrição da Aula Recurso didático de Apoio 

1 
Aspectos fundamentais da Água (conceituais, 
históricos, legais e sociais). O papel do aluno na 
Educação Ambiental. 

Vídeo: “Planeta Água” - 
Videoteca -  3 

Período da aula 
06/09/2016 a 11/09/2016 

ATIVIDADES PREVISTAS 
PARA A AULA  
( X) Fórum 1 - Aula 1 
( X) Tarefa1 -  Aula 1 

3.2.1 Fórum 1 – Aula 1  

Título do fórum: Planeta Água 

Tema Central/Motivação: 

A partir do texto da aula 1 e tendo assistido o vídeo “Planeta Água” pode-se perceber  que 

talvez o nome mais apropriado para o nosso planeta fosse "Planeta "Água", e que também, 

embora tenhamos uma grande quantidade de água disponível,  só uma muito pequena parte 

dela é própria para o consumo humano, pois a grande maioria das águas são salgadas, estando 

localizada nos mares. Ademais, o homem tem poluído os rios e outras fontes de águas doces, 

com suas atitudes, e por sua ganância e irresponsabilidade. Agora discuta no fórum com seus 

colegas os seguintes itens: 

Questionamentos Norteadores:  

1. Quais as principais ações destrutivas do homem na sua relação com a água, e, 

consequentemente, com o meio ambiente em que vive? 

2. O que pode ser feito de modo concreto, a curto, médio e longo prazo para que a água não 

nos falte definitivamente, inviabilizando assim a vida sobre o planeta? Depende de quem? 

Justifique. 

Agora, vamos refletir em todas essas questões no nosso fórum de discussão!  

(Você deverá postar no mínimo uma mensagem relativa ao tema central e seus 

questionamentos norteadores e outra como comentário às mensagens de seus colegas 

cursistas) 

 Avaliação: 

(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 ( X) Escala LV 

Peso (%)  

10 

 

Nº Mínimo de Mensagens:   (  ) 1         (X) 2          (  ) 6        (  ) 10 

3.2.2 Tarefa 1 – Aula 1 

Título do Portfólio: A Água e o Homem 

Descrição / Enunciado:  
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A partir dos seus estudos sobre a água, você vai constatar que ela é indispensável para a vida 
humana no planeta. 

Entretanto, embora pareçamos entender essa realidade, agimos e nos comportamos como 
se isso não fosse verdadeiro, tamanha a nossa irresponsabilidade no trato de algo tão 
precioso. Praticamos toda sorte de más ações que prejudicam a água e, consequentemente, 
o meio ambiente como um todo: jogamos lixo no leito do rio; usamos bombas para pescar; 
descartamos restos de construção no leito do rio; extraímos areia do leito do rio, alterando 
seu curso; entupimos as canaletas de escoamento das águas das chuvas, o que provoca 
alagamentos; destruímos a mata ciliar da beira dos rios, o que provoca assoreamento e 
enchentes; permitimos vazamento de óleo e outras substâncias tóxicas, que terminam 
matando milhares de peixes,  dentre outras situações. 

Nesse contexto, descreva um texto dissertativo crítico em que você exponha a relação 
existente entre a água e o homem, seu uso e importância, acertos e desacertos no trato com 
o recurso hídrico, traduzido isso através de situações do contexto atual,  e projetando o que 
seria o futuro com uma crescente escassez de água. 
 

Caro(a) cursista,  
 

Com base nas leituras e análises feitas por você, redija um texto individual no qual: 
 Identifique o texto com uma capa contendo seu nome completo, turma, nome do(a) 

tutor(a) e título da atividade. 
 O corpo do texto deve conter entre 2 a 4 páginas, incluindo referências bibliográficas 

e excluindo o título e o cabeçalho. 
 Respeite a seguinte formatação: Fonte Arial 11, espaço 1,5, alinhamento justificado, 

margens superior e inferior 2,5 cm, direita e esquerda 3 cm. 
 Coloque as referências bibliográficas e as devidas citações para não incorrer em 

plágio. 
 Salve o texto elaborado em seu computador, a seguir envie-o ao ambiente virtual. 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 
10 ( X ) Escala LV 

Peso (%)  
10 

 

3.3 Aula 2 – Nossa Água  
 

Caro(a) cursista,  
 
Nesta aula, abordaremos  as formas corretas e racionais de fazermos uso da água. Tais 
medidas se fazem necessárias para a conservação do recurso hídrico, pois como já 
sabemos, a água é recurso finito, escasso e  de grande valor econômico. 

Vamos à aula então? 

Tópicos Descrição da Aula Recurso didático de Apoio 

1 Fórum  

2 Tarefa  
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Período da aula 
12/09/2016 a 17/09/2016 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  
( X) Fórum 1 - Aula 2  
( X) Tarefa 1 - Aula 2  

 

3.3.1 Fórum 1 – Aula 2 

Título do fórum: Resíduos Sólidos 

Tema Central/Motivação: 
A cada dia são gerados milhares de toneladas de resíduos sólidos em todo o planeta que provocam 

impactos ambientais diversos, como a poluição do ar, dos solos e das águas. Mas o que são resíduos 

sólidos? Eles fazem parte da nossa vida diária. A ABNT define resíduo sólido como "“todo material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, e cujo lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, prejudicam o meio 

ambiente.” (BRASIL, 2010a; ABNT, 2004)."  

Questionamentos norteadores:  
1.. Quais os principais focos de descarte de resíduos sólidos de forma inadequada que você 

percebe em seu município? 

2. No caso dos resíduos sólidos, prevenir a poluição significa eliminar ou reduzir a quantidade 

de resíduos gerados, bem como implementar ações para a reutilização e a reciclagem. Quais 

as melhores e mais indicadas formas de prevenção para evitar problemas futuros que 

envolvam os resíduos sólidos?  

Agora, vamos refletir em todas essas questões no nosso fórum de discussão!  

(Você deverá postar no mínimo uma mensagem relativa ao tema central e seus 
questionamentos norteadores e outra como comentário às mensagens de seus colegas 
cursistas) 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 ( X) Escala LV 

Peso (%)  
10 

 

Nº Mínimo de Mensagens:   (  ) 1         (X) 2          (  ) 6        (  ) 10 

Observações: 
 

3.3.2 Quiz 1 – Aula 2 

Título do Quiz: Vamos cuidar da natureza? Combatendo o descarte de agrotóxicos e 
resíduos sólidos.  

Descrição / Enunciado: 
Caro cursista, 
O Quiz é um tipo de avaliação online com o propósito de verificar seu conhecimento acerca 
dos conteúdos tratados em determinada unidade didática. 
A metodologia proposta consta em oferecer duas tentativas para este Quiz, sendo que 
permanecerá a maior nota.  
Todas as questões apresentar-se-ão numa só página, ao seu final clique em: "Salvar sem 
enviar", caso ainda queira repensar suas respostas, ou "Enviar tudo e terminar", caso tenha 
realmente concluído. 
Em questões de completar lacunas ou respostas digitalizadas, dispense símbolos, unidades e 
pontuações, mas não se esqueça da correta ortografia. 
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Para iniciar a atividade, clique em “Pré-visualizar questionário agora”, no final desta página. 
Bons Estudos! 

Metodologia do 

QuiZ 

Abrir/Encerrar o questionário na data  aula  
Limite de tempo (minutos) – 60 

Intervalo entre a primeira e a segunda tentativa - 
Nenhum 

Tentativas permitidas – 2 

Método de avaliação – Nota mais alta 

Nº Questões por Páginas: Ilimitado  
Misturar as perguntas e entre as questões – Sim 

Aplicar penalidades – Sim (0,3 nas questões) 
Cada tentativa se baseia na última: Não 

Modo Adaptativo: Não 

Feedback geral:  
100%-70% - Muito bem! Continue se dedicando. 
Parabéns! 
70%-50% - Você está na média, mas se estudasse um 
pouco mais poderia ter tirado uma nota melhor ainda! 
50%-30% - Você pode melhorar sua nota! Que tal dedicar 
mais tempo de leitura e estudo de nosso material web? 

30%-0% - Não desista! Você é capaz! Comece a ler tudo 
de novo e refaça seu Quiz...você vai conseguir! 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  ( 
x) Nota mais alta (  ) Escala LV 

Peso (%)  

10 

Observações:  
 

3.4. Aula 3 - O Uso de Agrotóxicos e os Resíduos Sólidos: Desafio aos Recursos Hídricos. 

Caro(a) cursista,  
Nesta aula, abordaremos a questão do trato dos resíduos sólidos na sua relação com a 
água. A cada dia são gerados milhares de toneladas de resíduos sólidos em todo o planeta, 
dentre eles o manejo de agrotóxicos, com o descarte de embalagens e restos de 
conteúdos diretamente nos rios, o  que provocam impactos ambientais diversos, como a 
poluição do ar, dos solos e das águas.  

Vamos à aula então? 

Tópicos 
Descrição 
da Aula 

Recurso didático de Apoio 

1 
 

  

Período da aula 
18/09/2016 a 23/09/2016 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA 
( X) Fórum 1 - Aula 3 – 10% 
( X) Quiz - Aula 3 – 15% 

3.4.1 Fórum 1 – Aula 3 

Título do Fórum: Agrotóxicos e os Resíduos Sólidos 

Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos é um meio de contribuir com a preservação 
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ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=_hcDjz-iph0 

Com base no vídeo acima assistido, formule dois comentários sobre o tema: 

a. Comente como podemos contribuir para a preservação ambiental em nossa 
região; 
b. Comente a fala de um de seus colegas. 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 (  ) Escala LV 

Peso (%)  
20 

3.4.2 Tarefa 2 – Aula 3 

Quiz:  Os resíduos sólidos 

Descrição / Enunciado: 
Caro cursista, 
O Quiz é um tipo de avaliação online com o propósito de verificar seu conhecimento acerca 
dos conteúdos tratados em determinada unidade didática. 
A metodologia proposta consta em oferecer duas tentativas para este Quiz, sendo que 
permanecerá a maior nota.  
Todas as questões apresentar-se-ão numa só página, ao seu final clique em: "Salvar sem 
enviar", caso ainda queira repensar suas respostas, ou "Enviar tudo e terminar", caso tenha 
realmente concluído. 
Em questões de completar lacunas ou respostas digitalizadas, dispense símbolos, unidades e 
pontuações, mas não se esqueça da correta ortografia. 
Para iniciar a atividade, clique em “Pré-visualizar questionário agora”, no final desta página. 

Bons Estudos! 

Metodologia do 

Quiz 

Abrir/Encerrar o questionário na data  aula  
Limite de tempo (minutos) – 60 

Intervalo entre a primeira e a segunda tentativa - 
Nenhum 

Tentativas permitidas – 2 

Método de avaliação – Nota mais alta 

Nº Questões por páginas: Ilimitado  
Misturar as perguntas e entre as questões – Sim 

Aplicar penalidades – Sim (0,3 nas questões) 
Cada tentativa se baseia na última: Não 

Modo Adaptativo: Não 

Feedback geral:  
100%-70% - Muito bem! Continue se dedicando. 
Parabéns! 
70%-50% - Você está na média, mas se estudasse um 
pouco mais poderia ter tirado uma nota melhor ainda! 
50%-30% - Você pode melhorar sua nota! Que tal 
dedicar mais tempo de leitura e estudo de nosso 
material web? 

30%-0% - Não desista! Você é capaz! Comece a ler tudo 
de novo e refaça seu Quiz...você vai conseguir! 

https://www.youtube.com/watch?v=_hcDjz-iph0
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Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  ( x) 
Nota mais alta (  ) Escala LV 

Peso (%)  
10 

3.5 Aula 4 – Os Crimes Ambientais 
 

Caro(a) cursista,  
 

Nesta aula, abordaremos os principais crimes ambientais, apontando as tipificações legais 
e  as penas previstas e os órgãos envolvidos nessa questão. 

Vamos à aula então? 

Tópicos 
Descrição da 

Aula 
Recurso didático de Apoio 

1 
Texto – Os 
Crimes 
Ambientais 

 

Período da aula 

24/09/2016 a 29/09/2016 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  
( X) Fórum 1 - Aula 4  
(  ) Quiz 1 - Aula 4  

3.5.1 Tarefa 1 – Aula 4 

Título do Fórum: APAs e APPs. 

Descrição / Enunciado:   

Após assistir o vídeo abaixo indicado, complete seu conhecimento com uma rápida pesquisa 

sobre as APAs - Áreas de Preservação Ambiental e  APPs - Áreas de Preservação 

Permanente, fazendo duas postagens acerca delas,  

Áreas de preservação permanente e reserva legal: o novo código florestal brasileiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSm_bRwQFnc  

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 ( X ) Escala LV 

Peso (%)  
10 

 

3.5.2 Quiz – Aula 4 

Título  Os Crimes Ambientais 

Caro cursista, 
O Quiz é um tipo de avaliação online com o propósito de verificar seu conhecimento acerca 
dos conteúdos tratados em determinada unidade didática. 
A metodologia proposta consta em oferecer duas tentativas para este Quiz, sendo que 
permanecerá a maior nota.  
Todas as questões apresentar-se-ão numa só página, ao seu final clique em: "Salvar sem 
enviar", caso ainda queira repensar suas respostas, ou "Enviar tudo e terminar", caso tenha 
realmente concluído. 
Em questões de completar lacunas ou respostas digitalizadas, dispense símbolos, unidades e 
pontuações, mas não se esqueça da correta ortografia. 
Para iniciar a atividade, clique em “Pré-visualizar questionário agora”, no final desta página. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSm_bRwQFnc%20
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Metodologia do 

Quiz 

Abrir/Encerrar o questionário na data  aula  
Limite de tempo (minutos) – 60 

Intervalo entre a primeira e a segunda tentativa - 
Nenhum 

Tentativas permitidas – 2 

Método de avaliação – Nota mais alta 

Nº Questões por Páginas: Ilimitado  
Misturar as perguntas e entre as questões – Sim 

Aplicar penalidades – Sim (0,3 nas questões) 
Cada tentativa se baseia na última: Não 

Modo Adaptativo: Não 

Feedback geral:  
100%-70% - Muito bem! Continue se dedicando. 
Parabéns! 
70%-50% - Você está na média, mas se estudasse um 
pouco mais poderia ter tirado uma nota melhor ainda! 
50%-30% - Você pode melhorar sua nota! Que tal dedicar 
mais tempo de leitura e estudo de nosso material web? 

30%-0% - Não desista! Você é capaz! Comece a ler tudo 
de novo e refaça seu Quiz...você vai conseguir! 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  ( 
x) Nota mais alta (  ) Escala LV 

Peso (%)  

10 

3.6 Aula 5 – Quem se Preocupa com a Política Ambiental em nosso Município? 
 

Caro(a) cursista,  
 

Nesta aula, abordaremos  o papel do município no trato da questão ambiental, 
apresentando os principais órgãos envolvidos na questão, bem como desenvolvem uma 
política voltada para a questão ambiental.   

Vamos à aula então? 

Tópicos 
Descrição 
da Aula 

Recurso didático de Apoio 

1 Texto  

Período da aula 

30/09/2016 a 04/10/2016 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  
( X) Fórum 1 - Aula 5 – 10% 

( X) Quiz 1 - Aula 5 – 10% 

(X) Chat 1 – Aula 5 – 10% 

3.6.1 Fórum 1 – Aula 5 

Título do fórum: Política Ambiental em Nosso Município 

Tema Central/Motivação: O cuidado com a água a partir dos organismos públicos e 
privados. 
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Quem cuida da política ambiental em nosso município? 

Questionamentos norteadores: 

Agora, vamos refletir sobre todas estas questões em nosso fórum de discussão!  

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 ( X) Escala LV 

Peso (%)  
10 

 

Nº Mínimo de Mensagens:   (  ) 1         (X) 2          (  ) 6        (  ) 10 

Observações: 

3.6.2 Quiz 1 – Aula 5 

Título do Quiz: Política Ambiental 

Descrição / Enunciado: 
Caro cursista, 
O Quiz é um tipo de avaliação online com o propósito de verificar seu conhecimento acerca 
dos conteúdos tratados em determinada unidade didática. 
A metodologia proposta consta em oferecer duas tentativas para este Quiz, sendo que 
permanecerá a maior nota.  
Todas as questões apresentar-se-ão numa só página, ao seu final clique em: "Salvar sem 
enviar", caso ainda queira repensar suas respostas, ou "Enviar tudo e terminar", caso tenha 
realmente concluído. 
Em questões de completar lacunas ou respostas digitalizadas, dispense símbolos, unidades e 
pontuações, mas não se esqueça da correta ortografia. 
Para iniciar a atividade, clique em “Pré-visualizar questionário agora” ,no final desta página. 

Bons Estudos! 

Metodologia do 

Quiz 

Abrir/Encerrar o questionário na data  aula  
Limite de tempo (minutos) – 60 

Intervalo entre a primeira e a segunda tentativa - 
Nenhum 

Tentativas permitidas – 2 

Método de avaliação – Nota mais alta 

Nº Questões por Páginas: Ilimitado  
Misturar as perguntas e entre as questões – Sim 

Aplicar penalidades – Sim (0,3 nas questões) 
Cada tentativa se baseia na última: Não 

Modo Adaptativo: Não 

Feedback geral:  
100%-70% - Muito bem! Continue se dedicando. 
Parabéns! 
70%-50% - Você está na média, mas se estudasse um 
pouco mais poderia ter tirado uma nota melhor ainda! 
50%-30% - Você pode melhorar sua nota! Que tal dedicar 
mais tempo de leitura e estudo de nosso material web? 

30%-0% - Não desista! Você é capaz! Comece a ler tudo 
de novo e refaça seu Quiz...você vai conseguir! 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  ( 

Peso (%)  
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x) Nota mais alta (  ) Escala LV 10 

Observações:  

3.7 Aula 6 – O que Posso Fazer Para Ajudar a Proteger o Nosso Recurso Hídrico (Água)  
 

Caro(a) cursista,  
 

Nesta aula, abordaremos as formas corretas e racionais de fazermos uso da água. Tais 
medidas se fazem necessárias para a conservação do recurso hídrico, pois, como já 
sabemos, a água é recurso finito e escasso. 

Vamos à aula então? 

Tópicos 
Descrição 
da Aula 

Recurso didático de Apoio 

1   

Período da aula 

05/10/2016 a 10/10/2016 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA A AULA  
( X) Fórum 1 - Aula 6 – 10% 

( X) Quiz 1 - Aula 6 – 10% 

3.7.1 Fórum 1 – Aula 6 

Título do fórum: Protegendo o nosso recurso hídrico 

Tema Central/Motivação:  

Encontrar formas prática de proteção do nosso líquido mais precioso: a água. 

Questionamentos norteadores: 

O meio ambiente, como já vimos, busca ser protegido pelo Estado por medidas legais 
oriundas das diversas esferas (Federal. Estadual e Municipal). Todavia, há outras formas que 
podem ser utilizadas para protegê-lo. Assista ao vídeo “Vamos falar sobre economia de 
água? - (vídeo 6 da Biblioteca).  

Agora, vamos refletir sobre todas estas questões em nosso fórum de discussão!  

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  (  ) Nota de 0 a 10 ( X) Escala LV 

Peso (%)  
10 

 

Nº Mínimo de Mensagens:   (  ) 1         (X) 2          (  ) 6        (  ) 10 

Observações: 

3.7.2 Quiz 1 – Aula 6 

Título do Quiz: PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Descrição / Enunciado: 
Caro cursista, 
O Quiz é um tipo de avaliação online com o propósito de verificar seu conhecimento acerca 
dos conteúdos tratados em determinada unidade didática. 
A metodologia proposta consta em oferecer duas tentativas para este Quiz, sendo que 
permanecerá a maior nota.  
Todas as questões apresentar-se-ão numa só página, ao seu final clique em: "Salvar sem 
enviar", caso ainda queira repensar suas respostas, ou "Enviar tudo e terminar", caso tenha 
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realmente concluído. 
Em questões de completar lacunas ou respostas digitalizadas, dispense símbolos, unidades e 
pontuações, mas não se esqueça da correta ortografia. 
Para iniciar a atividade, clique em “Pré-visualizar questionário agora”, no final desta página. 

Bons Estudos! 

Metodologia do 

Quiz 

Abrir/Encerrar o questionário na data  aula  
Limite de tempo (minutos) – 60 

Intervalo entre a primeira e a segunda tentativa - 
Nenhum 

Tentativas permitidas – 2 

Método de avaliação – Nota mais alta 

Nº Questões por Páginas: Ilimitado  
Misturar as perguntas e entre as questões – Sim 

Aplicar penalidades – Sim (0,3 nas questões) 
Cada tentativa se baseia na última: Não 

Modo Adaptativo: Não 

Feedback geral:  
100%-70% - Muito bem! Continue se dedicando. 
Parabéns! 
70%-50% - Você está na média, mas se estudasse um 
pouco mais poderia ter tirado uma nota melhor ainda! 
50%-30% - Você pode melhorar sua nota! Que tal 
dedicar mais tempo de leitura e estudo de nosso 
material web? 

30%-0% - Não desista! Você é capaz! Comece a ler tudo 
de novo e refaça seu Quiz...você vai conseguir! 

Avaliação: 
(  ) Sem Nota (  ) Nota Média  ( x) 
Nota mais alta (  ) Escala LV 

Peso (%)  

10 

Observações:  
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Apêndice B: Contrato Didático 
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Anexo 1: Trechos da Lei 1.481/2007 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

  

 

 

 

 

  



88 

 

Anexo 2: Quadro de resolução do CONAMA 

 

 

 

 

 

 


