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1 OS PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS DA GRH

O  Brasil  dispõe  desde  1934  de  um  Código  de  Águas,  entretanto,  carece  de 

instrumentos capazes de permitir uma gestão descentralizada dos recursos hídricos.

Como fazemos para preservar os recursos hídricos? Como regrar seus usos? Que 

instrumentos usamos para uma gestão descentralizada dos recursos hídricos?

Para isso foram criadas diretrizes e definidos critérios para a gestão dos recursos 

hídricos através da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) – Lei n˚9.433 

(BRASIL, 1997). O modelo de gestão de recursos hídricos no Brasil baseou-se no 

francês.

A França, desde 1964 em sua primeira lei sobre recursos hídricos, gerencia suas 

águas utilizando como unidade de referência a bacia hidrográfica. Segundo Campos 

e Fracalanza (2010, p. 371) o modelo descentralizado de gerenciamento das águas 

foi criado pela Lei 64-1.245 (1964), relativa ao regime e à repartição das águas e à 

luta contra sua poluição, controle da qualidade da água, estabelecimento de padrões 

aceitáveis e criação de perímetros de proteção de mananciais.

Nesta  Lei  foram definidos  os  grupamentos  de bacias  hidrográficas,  sendo  estes 

(MACHADO, 2003, p. 32)

Quatro  delas  foram  organizadas  em  torno  dos  quatro 
cursos d’água mais importantes (Loire, Rhône, Garonne, 
Seine),  as  outras  duas  abrangem  zonas  de  baixa 
dimensão  (cursos  d’água  do  norte  da  França)  ou  são 
cortadas por fronteiras (Rhin, Meuse).

Em 1992, a França aprovou sua nova Lei das águas –Le regime el la repartation dêx  

oux et la lutte contre leur pollution - a qual reafirma os preceitos em prática desde 

1964. 

Segundo Castro (2005, p.16), em cada uma das bacias há um conjunto de órgãos 

responsáveis interatuantes, a saber:
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• A comissão interministerial do meio ambiente define as questões relativas à 

água  e  o  meio  ambiente  de  maneira  integrada.  Fazem parte  desta  comissão  o 

Ministério da Saúde Pública, Indústria, Economia e Finanças;

• As  agências  de  Água  têm  por  missão  o  aporte  de  financiamento  aos 

empreendedores públicos e privados que pretendem executar as obras e estudo de 

interesse comum na bacia;

• Os comitês  Técnicos de Água são responsáveis  por  estudos do potencial 

hídrico;

• O Comitê  de  Bacia  é  tido  como um Parlamento  das Águas,  devendo ser 

consultado sobre as grandes opções da política dos recursos hídricos na bacia;

• As  coletividades  locais  são  organizadas  em  comunas,  regiões  e 

departamentos e participam das deliberações dos organismos de bacia (LANNA, 

2001).

Lanna (2001) afirma que o modelo francês de gestão das águas, 

trata-se de um sistema regulado pelo governo central, no 
que  tange  às  grandes  diretrizes,  supervisionando 
regionalmente no âmbito das regiões hidrográficas pelos 
Organismos de Bacia, na forma de Comitês colegiados, 
auxiliados  técnica  e  descentralizada  que  executam  as 
ações de interesse local, diretamente ou por contrato.

O modelo Francês ou modelo de negociação é o que recebeu maior simpatia dos 

administradores públicos brasileiros quanto ao gerenciamento dos recursos naturais 

(FREITAS, 2000), servindo como base para a Lei n° 9.433 (BRASIL, 1997), pois 

considera,  no  modelo  de  gestão  as  especificidades  de  cada  região:  aspectos 

biológicos,  geológicos,  climáticos,  sociais,  culturais  e  econômicos.  Além  disso, 

pressupõe a aplicação do principio poluidor-pagador.

O modelo de negociação contrapõe-se ao modelo mercado das águas, adotado no 

Chile e oeste dos Estados Unidos.
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O mercado de águas é conceituado por Campos e Simpson (2003, p.181) como um 

instrumento de alocação e realocação de águas, que busca dar à água um uso mais 

eficiente. O quadro apresentado na sequencia apresenta uma comparação entre os 

dois modelos de gerenciamento de recursos hídricos (KEMPER, 1997 apud HISSA, 

1005, p.45).

Quadro 1 – Comparação entre modelos de gerenciamento 

Fonte: Hissa, 2005

Segundo Hissa (2005, p.44), analisando o modelo de negociação e o mercado de 

águas se percebe que os requisitos institucionais que influenciam a alocação e o uso 

dos recursos hídricos para os dois modelos são bastante semelhantes. O mesmo 

autor afirma, ainda, que a maior diferença é o direito de transferência do uso da 

água (necessário somente para um mercado de águas).

A PNRH se fundamenta nos seguintes princípios:

a) A água é um bem de domínio público;

b) A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

c) Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;

d)  A gestão dos recursos hídricos  deve sempre proporcionar  o  uso múltiplo  das 

águas;
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e)  A  bacia  hidrográfica  é  a  unidade  territorial  para  implementação  da  Política 

Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos;

f)  A  gestão  dos  recursos  hídricos  deve  ser  descentralizada  e  contar  com  a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

A Lei n° 9.433 (BRASIL, 1997) também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (SINGERH).

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos incorpora o modelo 

sistêmico  de  integração  e  seus  instrumentos  (CASTRO,  2005,  p.18).  O  autor 

continua afirmando que o sistema  

busca  maior  envolvimento  do  setor  privado  e  da 
sociedade  civil  na  gestão  dos  recursos  hídricos, 
promovendo  a  descentralização,  ou  seja,  procurando 
delegar  aos  estados o  controle  da gestão do  recursos 
hídricos  de  seus  domínios.  Também  busca  a 
sustentabilidade  financeira,  onde  a  bacia  hidrográfica 
deve  gerar  os  recursos  financeiros  para  seus  próprios 
investimentos.

A PNRH definiu instrumentos para regulamentação do uso, controle e proteção dos 

recursos  hídricos,  a  saber:  enquadramento  de  recursos  hídricos,  sistema  de 

informações sobre recursos hídricos, outorga do direito de uso dos recursos hídricos 

e cobrança pelo uso da água. Estes instrumentos serão apresentados com maiores 

detalhes  no  item  2.1.1.  Para  implementação  destes  instrumentos  foram  criadas 

instituições: federal, estadual e municipal, conforme apresentado no organograma 

abaixo.
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Organograma 1 - Instituições

Fonte: Lanna, 2000

No artigo 33 da Lei n˚ 9.433 (BRASIL, 1997) estão definido os órgãos do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e suas competências, a saber:
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• Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos:  colegiado  superior  sobre 

recursos hídricos no Brasil. A este compete:

o Promover  a  articulação  do  planejamento  de  recursos  hídricos  com  os 

planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários;

o Arbitrar,  em  última  instancia  administrativa,  os  conflitos  existentes  entre 

conselhos estaduais de recursos hídricos;

o Deliberar  sobre  os  projetos  de  aproveitamento  de  recursos  hídricos  cujas 

repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;

o Deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;

o Analisar propostas de alteração da legislação pertinente aos recursos hídricos e 

à Política Nacional de Recursos Hídricos;

o Analisar propostas de alteração da legislação pertinente aos recursos hídricos e 

à Política Nacional de Recursos Hídricos;

o Estabelecer diretrizes complementares para implementação da PNR, aplicação 

de  seus  instrumentos  e  atuação  do  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de 

Recursos Hídricos;

o Aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer 

critérios gerais para elaboração de seus regimentos;

o Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional  de Recursos Hídricos e 

determinar providencias necessárias ao seu cumprimento;

o Estabelecer  critérios  gerais  para  a  outorga  de  direitos  de  uso  de  recursos 

hídricos e para a cobrança de seu uso.

• Conselho de Recursos Hídricos dos Estados: são instâncias recursais com 

referência às decisões tomadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de 

domínio estadual (Lei n° 9.433 – artigo 38, 1997).

Os conselhos estaduais de recursos hídricos e suas atribuições são estabelecidos 

nas  políticas  estaduais.  Como  exemplo,  podemos  citar  a  Política  Estadual  de 
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Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei Estadual n˚ 10.350 (Rio 

Grande  Do  Sul,  1994).  No  artigo  7  da  lei  estadual  n˚  10.350,  alterada  pela  lei  

estadual n˚ 11.560 (Rio Grande Do Sul, 2000) é definida a constituição do Conselho, 

conforme descrito a seguir:

Fica instituído o Conselho de Recursos Hídricos do Rio 
Grande do Sul,  como instancia deliberativa superior  do 
Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, cujo 
Presidente será o Secretário do Meio Ambiente e o Vice-
Presidente  será  o  Secretário  as  Obras  Públicas  e 
Saneamento e integrado por:  I  –  secretarias do estado 
cujas  atividades  se  relacionem  com  a  gestão  dos 
recursos hídricos, o planejamento estratégico e a gestão 
financeira  do  Estado;  II  –  três  representantes  dos 
Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, um de 
cada  região  hidrográfica  em  que  se  divide  o  estado. 
Parágrafo único: integrarão ainda o Conselho, mediante 
convite  do  Governador  do  Estado,  um  representante, 
respectivamente, do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos.

Além disso, na Lei Estadual n˚ 10.350 (RIO GRANDE DO SUL, 1994) constam as 

atribuições do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sendo estas:

• Propor  alterações  na  Política  Estadual  de  Recursos  Hídricos  a  serem 

encaminhadas na forma de proposta de projeto de lei ao Governador do Estado; 

• Opinar  sobre  qualquer  proposta  de  alteração  da  Política  Estadual  de 

Recursos Hídricos; 

• Apreciar  o  anteprojeto  de  lei  do  Plano  Estadual  de  Recursos  Hídricos 

previamente  ao  seu  encaminhamento  ao  Governador  do  Estado  e  acompanhar 

sua implementação; 

• Aprovar os relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos do Rio 

Grande do Sul; 

• Aprovar critérios de outorga do uso da água; 

• Aprovar os regimentos dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; 

• Decidir  os  conflitos  de  uso  de  água  em  última  instância  no  âmbito  do 

Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul; 
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• Representar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,  através de seu 

presidente,  junto  aos  órgãos  federais  e  entidades  internacionais  que  tenham 

interesses relacionados aos recursos hídricos do Estado; 

• Elaborar seu regimento interno. 

Segundo  Setti  (2000,  p.  209),  a  maioria  das  normas  que  irão  estruturar  a 

competência  dos  Conselhos  Estaduais  não  está  inserida  na  Lei  n˚  9.433 

(BRASIL,1997).  O  autor  afirma,  ainda,  que  seria  eficaz  para  a  obtenção  dos 

resultados buscados pela PNRH que os estados organizassem seus conselhos da 

mesma forma que os comitês de bacia (SETTI, 2000, p.210).

• Comitê de Bacia Hidrográfica: o Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão 

colegiado da gestão de recursos hídricos,  com atribuições de caráter  normativo, 

consultivo  e  deliberativo  e  integra  o  Sistema  Estadual  de  Gerenciamento  de 

Recursos  Hídricos  (Secretaria  De  Estado  Do  Meio  Ambiente  E  Dos  Recursos 

Hídricos De Sergipe, 2012). A este comitê compete:

• Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 

a atuação das entidades intervenientes;

• Arbitrar,  em  primeira  instancia  administrativa,  os  conflitos  existentes  entre 

conselhos estaduais de recursos hídricos;

• Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;

• Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providencias necessárias ao cumprimento de suas metas;

• Propor  ao  Conselho  Nacional  e  aos  Conselhos  Estaduais  de  Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamento de pouca expressão, 

para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, de acordo com os domínios destes;

• Estabelecer  os  mecanismos de cobrança pelo  uso de recursos hídricos  e 

sugerir os valores a serem cobrados;
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• Estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum e coletivo.

• Agência de Águas: tem função de secretaria executiva dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica. A este órgão compete:

• Manter  balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua 

área de atuação;

• Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;

• Efetuar,  mediante delegação outorgante,  a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos;

• Analisar e emitir  pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados 

com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los 

à instituição financeira responsável pela administração desses recursos;

• Acompanhar  a  administração  financeira  dos  recursos  arrecadados  com  a 

cobrança  pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;

• Gerir  o  sistema  de  informações  sobre  recursos  hídricos  em  sua  área  de 

atuação;

• Celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de 

suas competências;

• Elaborar  a  sua  proposta  orçamentária  e  submetê-la  à  apreciação  do 

respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

• Promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua 

área de atuação;

• Elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo Comitê 

de Bacia Hidrográfica;

• Propor aos Comitês de Bacia Hidrográfica: o enquadramento dos corpos de 

água  nas  classes  de  uso;  os  valores  a  serem  cobrados  pelo  uso  de  recursos 

hídricos, o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos e o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse 

comum ou coletivo.
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• Agência Nacional de Águas (ANA): é a entidade federal de implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional 

de  Gerenciamento  de Recursos Hídricos.  Foi  criada pela  Lei  n˚  9.984 (BRASIL, 

2000), que em seu Artigo 4 define suas atribuições:

a)  Supervisionar,  controlar  e  avaliar  as  ações  e  atividades  decorrentes  do 

cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos;

b)  Disciplinar,  em  caráter  normativo,  a  implementação,  a  operacionalização,  o 

controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

c) Outorgar, por intermédio de autorização, o direto de uso de recursos hídricos em 

corpos de água de domínio da União;

d) Fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União;

e) Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de 

domínio  da  União,  com  base  nos  mecanismos  e  quantitativos  sugeridos  pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica;

f)  Estimular  e apoiar  as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia 

Hidrográfica;

g) Implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos de domínio da União;

h) Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos de domínio da União;

i) Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas 

e  inundações,  no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  Civil,  em  apoio  aos 

Estados e municípios;

j)  Promover  a  elaboração  de  estudos  para  subsidiar  a  aplicação  de  recursos 

financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de 

alocação e distribuição de água, e de controle de poluição hídrica, em consonância 

com o estabelecido nos planos de recursos hídricos;
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k)  Definir  e  fiscalizar  as  condições  de  operação  de  reservatórios  por  agentes 

públicos  e  privados,  visando  a  garantir  o  uso  múltiplo  dos  recursos  hídricos, 

conforme  estabelecido  nos  planos  de  recursos  hídricos  das  respectivas  bacias 

hidrográficas;

l)  Promover  a  coordenação  das  atividades  desenvolvidas  no  âmbito  da  rede 

hidrometeorológica  nacional,  em  articulação  com  órgãos  e  entidades  públicas  e 

privadas que a integram, ou que dela sejam usuárias;

m) Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos;

n)  Estimular  a  pesquisa  e  a  capacitação  de  recursos  humanos  para  gestão  de 

recursos hídricos;

o) Prestar apoio aos Estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos;

p)  Propor  ao  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  o  estabelecimento  de 

incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos 

hídricos;

q) Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar 

a sua implementação;

r) Regular e fiscalizar, quando envolverem corpos d’água de domínio da União, a 

prestação  dos  serviços  públicos  de  irrigação,  se  em  regime  de  concessão,  e 

adubação de água bruta, cabendo-lhe, inclusive, a disciplina, em caráter normativo, 

da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o 

estabelecimento de tarifa,  quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os 

aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes;

s) Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens;

t) Promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens;

u) Coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo 

anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Estas instituições tem funções distintas e complementares na implementação dos 

instrumentos da PNRH, que são:
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Figura 1 – Instrumentos Gestão de Recursos Hídricos 

Fonte: Nota do Autor

• Planos  de  recursos  hídricos  e  planos  de  bacias: instrumento  de 

planejamento em longo prazo, tendo como conteúdo: diagnóstico da situação atual  

dos recursos hídricos,  análise dos padrões de uso e ocupação do solo,  balanço 

entre a disponibilidade de demandas futuras dos recursos hídricos (quantidade e 

qualidade),  metas  para  racionalização  de  uso,  aumento  da  quantidade  e  da 

qualidade dos recursos hídricos, medidas, programas e projetos para atendimento 

às metas.

Iremos abordar essa questão em um item posterior.
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1.1 Instrumentos de gestão de recursos hídricos

• Enquadramento de recursos hídricos: objetiva assegurar a qualidade da 

água a ser alcançada e mantida ao longo do tempo de forma compatível com seu 

uso e diminuir os custos de combate à poluição.

O enquadramento dos recursos hídricos considera seus usos e sua qualidade em 

uma  bacia  hidrográfica.  As  etapas  do  enquadramento  são  apresentadas  no 

fluxograma a seguir.
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Fluxograma 1 – Etapas Enquadramento
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Fonte:  Disponível  em  : 

http://www.ufpa.br/numa/pos_graduacao/PROFIMA/gestao_sustentavel_municipios/bacias_

hidrograficas_planejamento/Marcelo_Pires_da_Costa_ANA.pdf  .  

O enquadramento de recursos hídricos, segundo Campos e Studart (2001, p.131), é 

um instrumento para a preservação dos níveis de qualidade dos corpos d´água, que 

considera que a saúde e o bem estar humano, bem como o equilíbrio ecológico 

aquático não devem ser afetados em consequência da deteriorização da qualidade 

das águas. 

As classes do enquadramento de recursos hídricos deverão ser definidas com as 

prioridades conforme acordado com a sociedade. 

No artigo 10 da Lei n˚ 9.433 (BRASIL, 1997) consta que as classes de corpos de 

água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Setti (2000, p. 178) afirma que 

o termo “estabelecer” as classes de corpos d`água significa, em uma primeira fase, 

dar  as  características  de  cada  classe  e,  num  segundo  momento,  constatar  as 

características  existentes  em  um  corpo  hídrico  e  propor  metas  para  alcançar 

determinada classe e, finalmente, a fase de classificação de cada corpo hídrico na 

classe devida.

A determinação da classe de enquadramento a ser alcançado por um recurso hídrico 

deve ser feita através de uma pacto da sociedade considerando a prioridade de usos 

da  água.  Segundo  Conejo  (2007,  p.25)  a  discussão  e  o  estabelecimento  do 

enquadramento da água devem ocorrer dentro do SINGREH estabelecido pela Lei  

n˚ 9.433 (BRASIL,1997). O autor continua comentando que a aprovação final do 

enquadramento acontece no âmbito dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

(CERHs) ou do CNRH, conforme o domínio do curso d’água (estadual ou federal, 

respectivamente).
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Se você deseja maiores informações de como é definido o enquadramento dos  

recursos hídricos, consulte o site:

http://pnqa.ana.gov.br/Publicao/IMPLEMENTA%C3%87%C3%83O%20DO

%20ENQUADRAMENTO.pdf

Na Redução Conama n° 357, (BRASIL, 2005), Artigo 3, consta que as águas doces,  

salobras  e  salinas  do  Território  Nacional  são  classificadas  segundo  a  qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes em três classes de qualidade. 

Antes de conhecermos as classes vamos conceituar (Resolução Conama n° 357, 

artigo 2, 2005):

• Água doce: água com salinidade igual ou inferior a 0,5%;

• Água salobra: água com salinidade superior a 0,5% e inferior a 30%;

• Água salina: água com salinidade igual ou superior a 30%.

As  classes  para  enquadramento  dos  recursos  hídricos  são  estabelecidas  na 

Resolução Conama n˚ 357 (BRASIL, 2005) em seus Artigos 4, 5 e 6 de acordo com 

seus usos.

Água doce:

o Classe  especial: abastecimento  para  consumo  humano  com  desinfecção, 

preservação do equilíbrio  natural  das comunidades aquáticas  e  preservação dos 

ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral;

o Classe 1: abastecimento para consumo humano com desinfecção, proteção 

de comunidades aquáticas, recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

e mergulho, irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e 

proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas;

o Classe  2:  abastecimento  para  consumo  humano  após  tratamento 

convencional, proteção das comunidades aquáticas, recreação de contato primário 

tais como natação, esqui aquático e mergulho, aquicultura e pesca.
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o Classe  3:  abastecimento  para  consumo  humano  após  tratamento 

convencional ou avançado, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, 

pesca amadora, recreação de contato secundário e dessedentação de animais;

o Classe 4: navegação e harmonia paisagística.

Água Salina:

• Classe  especial:  preservação  dos  ambientes  aquáticos  em  unidades  de 

conservação de proteção integral 

• e preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas;

• Classe  1:  recreação  de  contato  primário,  segundo  a  Resolução  Conama 

n˚274  (BRASIL,  2000),  proteção  das  comunidades  aquáticas  e  aqüicultura  e 

atividade de pesca.

• Classe 2: pesca amadora e recreação de contato secundário;

• Classe 3: navegação e harmonia paisagística.

Água Salobra:

• Classe  especial: preservação  dos  ambientes  aquáticos  em  unidades  de 

conservação  de  proteção  integral  e  preservação  do  equilíbrio  natural  das 

comunidades aquáticas;

• Classe  1: recreação  de  contato  primário,  conforme   a  Resolução  n˚  274 

(BRASIL, 2000), proteção das comunidades aquáticas; aquicultura e atividade de 

pesca,  abastecimento  para  consumo  humano  após  tratamento  convencional  ou 

avançado e irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e 

a irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto.

• Classe 2: pesca amadora e recreação de contato secundário;

• Classe 3: navegação e harmonia paisagística.
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Como podemos levantar  as informações para enquadramento dos recursos 

hídricos?

O monitoramento dos recursos hídricos através da avaliação das suas condições de 

quantidade (volume de água)  e qualidade (determinação de suas características 

físicas,  químicas  e  biológicas)  fornece  as  informações  necessárias  para  o 

enquadramento dos recursos hídricos e alimenta o sistema de informações nacional 

sobre recursos hídricos.

• Sistema  de  informações  sobre  recursos  hídricos:  sistema  de  coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos 

e fatores intervenientes.

• Outorga  do direito  de uso dos  recursos hídricos:  objetiva  assegurar  o 

controle da quantidade e qualidade dos usos da água e o direito ao acesso à água. 

Estão sujeitos à outorga os seguintes usos (Lei n˚ 9.433, BRASIL, 1997):

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

para  consumo  final,  inclusive  abastecimento  público  ou  insumo  de  processo 

produtivo;

• Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo;

• Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição;

• Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

• Outros usos que alterem o regime, a  quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água.

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é contemplada nas legislações 

federais e estaduais, consistindo em ato administrativo expedido pelo poder público 

outorgante (União, Estados ou Distrito Federal) ao outorgado (usuário) para que este 
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possa realizar intervenções que alterem a quantidade ,a qualidade e o regime dos 

corpos d`água (SALIM et al., 2007).

No sentido especificamente jurídico,  a  outorga vai  exigir  a  intervenção do Poder 

Executivo Federal e dos Poderes Executivos estaduais e do Distrito Federal para 

manifestar  sua vontade (SETTI,  2000,  p.181).  Além disso,  o  autor  afirma que a 

regulamentação  da  Lei  n°  9.433  (BRASIL,1997)  indicará  os  critérios  gerais  de 

outorga e como estes integrarão as resoluções do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos.

Vale  ainda  comentar  que  no  artigo  13  da  Lei  n°  9.433  (BRASIL,  1997),  toda  a 

outorga  está  condicionada  ás  prioridades  de  uso  estabelecidas  nos  Planos  de 

Recursos  Hídricos  e  deverá  respeitar  a  classe  em  que  o  corpo  d`água  estiver 

enquadrado,  bem  como  a  manutenção  de  condições  adequadas  ao  transporte 

aquaviário, quando for o caso.

A Agência Nacional de Água (ANA) é o órgão responsável pela outorga do direito de 

uso dos recursos hídricos da União. Os pedidos de outorga e as autorizações são 

publicados  no  Diário  Oficial  da  União  e  Diário  Oficial  de  cada  estado  onde  se 

localizam os recursos hídricos.

Se consultarmos o site: 

http://www.ana.gov.br/gestaoRecHidricos/Outorga/default2.asp   (mencionar que   

refere-se ao item “Outorga nos estados”, naquela página) vamos conhecer os 

pedidos de outorga do direito de uso de recursos hídricos pela ANA, bem como 

podemos acompanhar o andamento dos processos.

Segundo o Artigo 8 da Lei n˚ 9.984 (BRASIL, 2000), a Agência Nacional de Águas dá 

publicidade aos pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e suas 

autorizações, mediante publicações sistemáticas nos Diários Oficiais da União e do 

respectivo estado. No campo “Outorga nos Estados” podem-se obter informações 
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sobre os pedidos de outorga nos seguintes Estados: (ANA, agosto, 2012): Bahia, 

Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Tocantins.

Para conhecermos com detalhes os procedimentos técnicos para realização do  

pedido de outorga do direito de uso das águas consultemos o site:           

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/MANUALDEProcedimentosTecnicoseAd

ministrativosdeOUTORGAdeDireitodeUsodeRecursosHidricosdaANA.pdf

Neste site é disponibilizado o “Manual de procedimentos técnicos e administrativos 

de outorga de direito de uso de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas”.

• Cobrança  pelo  uso  da  água: objetiva  reconhecer  a  água  como  bem 

econômico, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros 

para financiamento de programas e intervenções.

A cobrança pelo uso da água foi  instituída ainda no final dos anos 70, restrita à 

irrigação. No Artigo 21, da Lei n˚ 6.662 (BRASIL, 1979), consta que a utilização de 

águas  públicas  para  fins  de  irrigação  e  atividades  decorrentes  irá  depender  da 

remuneração  a  ser  fixada  de  acordo  com  a  sistemática  estabelecida  em 

regulamento.

Na Política Nacional de Meio Ambiente – Lei n° 6.938 (BRASIL, 1981) – consta que 

o poluidor é obrigado independentemente da existência da culpa,  a indenizar ou 

reparar  os  danos  causados  ao  meio  ambiente  e  a  terceiros,  afetados  por  sua 

atividade.

Por fim, na Lei n˚ 9.433 (BRASIL, 1997) é definido como um dos instrumentos da 

política  a  cobrança  pelo  uso  de  recursos  hídricos.  Ressalta-se  que  a  cobrança 

decorre dos usos da água, não sendo uma punição e, portanto, não tendo relação 

direta com a imposição de multas (SETTI, 2000, p.194).
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Podemos considerar a cobrança pelo uso da água como um valor fixado, que foi  

estabelecido  através  do  pacto  entre  os  usuários  da  água,  Comitê  de  Bacia 

Hidrográfica e Agência Nacional das Águas. O fluxograma proposto por Carvalho et 

al. (2011) apresenta um resumo esquemático dos passos para cobrança do usos da 

água.

Fluxograma 2 – Cobrança do Usos da Água
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Fonte:  Disponível  em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/Resumo_Caderno_Cobran

ca_21.11.2011.pdf  .  

Desde 2001, a ANA vem atuando na implementação da cobrança do uso das águas. 

Nas seguintes Bacias com rios de domínio da União há a cobrança implementada 

(ANA – consulta em 03 agosto 2012): Bacia do Rio Paraíba do Sul, nas Bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na Bacia do Rio São Francisco e na Bacia do 

Rio Doce. 

• Cobrança na Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: foi a 

segunda bacia que implementou a cobrança pelo uso da água em rios da União,  

iniciando as ações neste campo em janeiro de 2006. A determinação do valor a ser 

cobrado  foi  estabelecida  considerando  o  menor  impacto  sobre  os  custos  dos 

usuários.  As legislações estaduais que regem os usos e a cobrança são:  Lei  n° 

12.183  (SÃO  PAULO,  2005)  e  decreto  n°  44.046  (MINAS  GERAIS,  2005).  Os 

recursos  arrecadados  são  aplicados  nos  programas,  projetos  e  obras  para 

conservação, preservação e recuperação dos recursos hídricos propostos no Plano 

de Bacia Hidrográfica.

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  26

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/Resumo_Caderno_Cobranca_21.11.2011.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Estudos/Resumo_Caderno_Cobranca_21.11.2011.pdf


Figura 2 – Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Fonte:  Disponível  em 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPCJ/_img/MapaPCJ.jpg.

• Cobrança  na  Bacia  Hidrográfica  do  Alto  Tietê:  esta  foi  a  quarta  bacia  do 

estado de São Paulo a estabelecer e implantar mecanismos de cobrança do uso da 

água, iniciando suas atividades em 2012. A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê tem a 

maior parte do seu território localizada na região metropolitana de São Paulo. Os 

recursos  arrecadados  são  destinados  à  conservação,  saneamento,  educação, 

monitoramento  quali-quantitativo  e  obras  nos recursos hídricos  da própria  bacia, 

conforme prioridades definidas no plano de bacia.
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Figura 3 – Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Fonte:Disponível em  http://www.comiteat.sp.gov.br/MReg6.htm. 

1.2 Zoneamento Ecológico-Econômico

A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei n˚ 6.938 (1981), determinou 

que o zoneamento ambiental como um dos seus instrumentos de planejamento.

A divisão  de  um  território  de  acordo  com critérios  técnicos:  ambiental,  social  e 

político com o objetivo de buscar a melhoria da qualidade do ambiente e o bem-estar 

da população é objetivo do zoneamento ambiental.

Esse  instrumento  da  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente  foi  regulamentado  no 

Decreto n˚ 4.297 (2002), o qual estabelece os critérios para zoneamento ecológico-

econômico (ZEE) no Brasil. O Artigo 2 do decreto define ZEE como:

instrumento  de  organização  do  território  a  ser 
obrigatoriamente  seguida  na  implantação  de  planos, 
obras atividades públicas e privadas, estabelece medidas 
e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar 
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a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e 
a  conservação  da  biodiversidade,  garantindo  o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições 
de vida a população.

O  ZEE  é  um  instrumento  de  planejamento  territorial  elaborado  a  partir  de 

informações  técnico-cientificas  e  que  contribui  para  o  ordenamento  do  território 

através de políticas, bem como orienta a aplicação de investimentos necessários 

para  a  proteção  ambiental,  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  e 

minimização de perdas do patrimônio natural.

O ZEE compreende quatro atividades, segundo Santos (2004):

• Técnica:  formula  um  bom  banco  de  dados  e  informa  sobre  o  território, 

definindo áreas prioritárias e prognósticas;

• Política:  propicia  interação  entre  o  governo  e  a  sociedade  civil  para 

estabelecer áreas prioritárias no planejamento;

• Administrativo-legal: refere-se aos arranjos institucionais;

• Mobilização social.

Para a elaboração do ZEE devem-se observar as especificidades dos processos 

naturais e sociais que compõem um território. Sobre os aspectos ambientais devem-

se observar as vulnerabilidades do sistema através da análise de mapas temáticos 

que contribuam para a determinação de um diagnóstico.

No que se refere às variáveis sociais, Simões et al. (s.d., p.4) afirmam que a análise 

da  potencialidade  social  deve  buscar  identificar  a  capacidade  das  unidades 

territoriais em constituírem-se espaço de mudança, isto é, gerar, difundir e absorver 

inovações que promovam o desenvolvimento endógeno.

O planejamento da ocupação dos territórios é uma ferramenta para a proteção dos 

recursos hídricos, uma vez que permite o ordenamento de uma bacia hidrográfica, 
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através  da  definição  do  uso  e  ocupação  do  solo  e  da  gestão  territorial  para  a 

promoção do desenvolvimento sustentável de uma região. 

A proteção dos recursos naturais de determinado local pode ser conseguida de duas 

maneiras: pela desapropriação da área, para obter a sua preservação; ou por meio 

da definição de usos compatíveis com as características do ambiente (MOTA, 2008, 

p. 189).

1.3 Zoneamento Agrícola

O  zoneamento  agrícola  é  um  trabalho  técnico  realizado  pelo  Ministério  da 

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  EMBRAPA  e  institutos  estaduais  de 

pesquisa, que objetiva identificar e minimizar os riscos climáticos decorrentes das 

irregularidades pluviométricas e ocorrência de veranicos relacionados principalmente 

com períodos de escassez de água. 

O zoneamento agrícola ou agrário é a transposição para a área rural e a atividade 

agrícola, das disposições de zoneamento originalmente concebidas para as regiões 

urbanas (CEDDIA, 2000, p. 47). Mais que isso, o zoneamento agroclimático é uma 

ferramenta  de  grande  importância  na  organização  de  programas  de  trabalho, 

planejamento  do  uso  de  recursos  naturais  e  na  otimização  de  investimentos 

(CASTRO, 2008, p.6). 

O foco do Zoneamento Agrícola envolve evitar ou diminuir a probabilidade da perda 

de safra causada por eventos climáticos; no caso das culturas de verão, as perdas 

são causadas pelo excesso de chuva, e  no caso das culturas de inverno,  pelas 

geadas (BAMBINI, 2011, p.101).

Sendo assim, os agentes financeiros vêm condicionando a concessão de crédito 

rural à utilização de informação sobre zoneamento agrícola por parte de produtores 

rurais.
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Muitos  agricultores  e  profissionais  que  atuam no  setor  agropecuário  utilizam os 

dados  apresentados  nas  portarias  de  zoneamento  agrícola  para  identificar  as 

melhores  épocas  de  plantio  de  culturas  considerando  seus  ciclos,  variação 

climatológica e solo.

O  Zoneamento  Agrícola,  que  se  tornou  um  instrumento  de  política  agrícola,  é 

anterior  ao  desenvolvimento  do  sistema  Agritempo  (BAMBINI,  2011,  p.91). 

Atualmente,  o  zoneamento  agrícola  tem  como  ferramenta  oficial  o  sistema 

Agritempo.

O Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo) permite aos usuários o 

acesso,  via  Internet,  às  informações  meteorológicas  e  agrometeorológicas  de 

diversos  municípios  e  estados  brasileiros  (Ministério  Da  Agricultura,  Pecuária  E 

Abastecimento, 2012).

Os principais usuários do sistema são os agricultores, que em posse dos dados 

sobre  temperatura  mínima  e  máxima,  índice  de  pluviosidade,  boletins  e  mapas 

podem definir  o  plantio  das culturas.Sendo assim, um suporte para obtenção de 

informações. 

Os  serviços  e  produtos  disponíveis  na  ferramenta  Agritempo,  sendo  atualizados 

diariamente, são (BARADEL e ROMANI, 2007, p. 10):

• Boletins agrometeorológicos regionais;

• Indicação de penalização de culturas;

• Geração  de  boletins  semanais  com  uma  análise  das  condições 

agrometeorológicas para todo o Brasil para divulgação na mídia;

• Divulgação  das  imagens  de  satélite  AVHRR-NOAA  para  cada  estado 

brasileiro;

• Divulgação de mapas de solo municipais para todo o nordeste, desenvolvidos 

pela Embrapa Solos;
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• Incorporação  de  9.000  estações  virtuais  para  todo  o  Brasil,  com  dados 

estimados para temperatura e chuva, a fim de melhorar a qualidade dos mapas;

• Incorporação de 11.325 estações de estimativa de chuva a partir dos dados 

de satélite;

• Acesso à consulta de mapas e sumários do bando de séries históricas de 

chuva para público externo;

• Elaboração de mapa, por estado, de SPI (Standardized Precipitation Index) 

que quantifica o déficit  ou o excesso de precipitação para diferentes escalas de 

tempo;

• Modelo para previsão de safra de soja e milho;

• Utilização  de  um  grid  computacional  com  16  nos  para  processamento 

paralelo;

• Aquisição de uma máquina para processamento de alto desempenho com 16 

nós.

A metodologia para elaboração de estudos de zoneamento agrícola é constituída 

pelas etapas (CARAMORI, 2006, p. 35-54):

• Levantamento de dados de produção: dados de área plantada e produtividade 

por município, áreas de concentração de cultura nos últimos anos, limites extremos 

de exploração rural;

• Reuniões  com  especialistas  da  cultura:  levantar  todos  os  dados  de 

experimentação sobre épocas de semeadura/avaliações de produtividade, resgatar 

trabalhos anteriores, levantar todas as exigências climáticas da cultura durante seu 

ciclo;

• Dados  de  solo  e  relevo:  características  físicas  e  hídricas  dos  solos  para 

determinar a capacidade de retenção de água, mapas de altitude com valores a 

cada pixel de 800m a 90m;

• Análise climática: organização dos dados meteorológicos, determinação da dis-

ponibilidade climática (temperatura, chuvas, radiação solar, umidade, ventos), de-

terminação dos riscos climáticos – temperaturas extremas (geadas, resfriamen-
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tos, temperaturas altas), veranicos, excesso de chuvas;

• Validação dos resultados: discussões com especialistas da cultura, apresentação 

aos técnicos envolvidos com a cultura, reanálise e ajustes.

Os resultados são divulgados na forma de portarias no Diário Oficial da União e no 

site  do Ministério  da Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento.  Na portaria  constam 

informações sobre zoneamento agrícola contendo os seguintes tópicos:

• Nota técnica: metodologia para o estudo com informações sobre clima e solo;

• Tipos de solo: informações sobre a capacidade de retenção da água de três 

categorias de solo: tipo 1 (textura média); tipo 2 (argiloso) e tipo 3 (conforme consta 

na Instrução Normativa n˚ 2 – 2008).

• Tabela de períodos de semeadura:  apresenta os períodos indicados para a 

semeadura de culturas a cada 10 dias do mês;

• Cultivares indicadas:  indicação de quais as cultivares podem ser semeadas 

considerando seu ciclo de maturação fisiológica;

• Tabela com a relação de municípios aptos ao cultivo e períodos indicados  

para plantio: refere-se às informações sobre o plantio de culturas.

Para  conhecermos  como  são  apresentadas  as  informações  sobre  zoneamento 

agrícola, analise o texto disponível no link abaixo. O documento é a Portaria 340 

(2011) e é uma nota técnica na qual constam as informações sobre a cultura do 

algodão. Identifique na Portaria os tópicos estudados.

Para conhecermos com detalhes os tópicos estudados consulte a Portaria 340/2011  

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?

method=visualizarAtoPortalMapa&chave=511646075  .   

Os estudos de zoneamento agrícola iniciaram em 1996 com a avaliação dos critérios 

de plantio de trigo. Atualmente os estudos abrangem 40 culturas: 15 de ciclo anual, 
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14  de  permanente  e  o  consórcio  milho  com  braquiaria  (MINISTÉRIO  DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – consulta em 06 de agosto de 

2012).
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2 A CONSTRUÇÃO DE “PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS” A PARTIR DOS 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Como vimos  no  tópico  “princípios  e  instrumentos  da  GRH”, o  Comitê  de  Bacia 

Hidrográfica é o órgão responsável pela aprovação e implementação dos Planos de 

Recursos Hídricos.

O modelo de gerenciamento de recursos hídricos começou a se estruturar no meio 

acadêmico, no VII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, em 1989, promovidos 

pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Naquele momento foi elaborada a 

carta de Foz do Iguaçu, na qual eram considerados os princípios do modelo francês 

de gestão das águas: a bacia hidrográfica como unidade de gestão, o princípio do 

poluidor-pagador e da indissociabilidade de qualidade e quantidade.

No poder público estadual, as iniciativas começaram com os estados de São Paulo, 

Ceará e Bahia. 

Após o avanço nas políticas estaduais, a citar: Lei n˚ 7.663 (SÃO PAULO, 1991), Lei 

n˚ 11.504 (MINAS GERAIS, 1994), Lei n˚ 10.350 (RIO GRANDE DO SUL, 1994), Lei 

n˚ 6.855 (BAHIA, 1995) e Lei n˚ 6.908 (RIO GRANDE DO NORTE, 1996), é que foi 

instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como fundamento que a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do poder público, dos usuários e das comunidades.

Baseado neste fundamento temos os Comitês de Bacia Hidrográfica,  que têm a 

missão  de  concretizar  a  gestão  participativa  dos  recursos  hídricos  através  da 

análise, estudos, debates e aprovação de propostas referentes à bacia e que podem 

integrar o Plano de Recursos Hídricos.

Mas o que deve conter um Plano de Recursos Hídricos? Na Política Nacional de 

Recursos Hídricos, em seu Artigo 7, está especificado o conteúdo mínimo do plano:
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• Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;

• Análise  de  alternativas  de  crescimento  demográfico,  de  evolução  de 

atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;

• Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, 

em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;

• Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis;

• Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a 

serem implantados, para o atendimento das metas previstas;

• Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

• Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

• Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos.

Entretanto, para um Plano de Recursos Hídricos ser consistente e servir como uma 

ferramenta  de  planejamento,  devem-se  considerar  algumas  regras  básicas 

(American Society Of Civil Engineers citado por CAMPOS e SOUSA, 2003, p.58-60):

o Ser  um  documento  que,  sem  dúvidas,  seja  um  plano:  quer  dizer,  um 

documento que contenha objetivos alcançáveis e contenha cursos de ações para 

atingir esses objetivos;

o Estabelecer os objetivos e metas de forma clara;

o Cobrir uma área racional de planejamento;

o Ter o nível adequado para ajustar-se ao nível de ação proposta;

o Ajustar-se ao planejamento multissetorial;

o Apresentar vantagens e desvantagens das alternativas propostas;

o Alocação equitativa dos recursos;

o Ter um balanceamento apropriado para adequar-se as incertezas;

o O plano deve ser implementável politicamente, tecnicamente, financeiramente 

e legalmente;

o O plano deve ser desenvolvido com o adequado envolvimento público;
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o O plano deve ter uma boa base técnica.

2.1  Aspectos  a  serem considerados  no  planejamento  de  bacias  urbanas  e 

rurais

O planejamento de uma bacia hidrográfica deve ser realizado seguindo uma ordem, 

que inicia  com o diagnóstico da situação dos recursos hídricos,  a  qual  deve se 

basear nos resultados dos cenários atuais e futuros.

De forma geral, o planejamento de bacia hidrográficas, tanto rurais como  urbanas 

devem seguir  as mesmas etapas semelhantes,  apesar  de cada uma das bacias 

apresentarem peculiaridades que também precisam ser consideradas no momento 

do diagnóstico. 

Duas  etapas  que  são  similares  para  o  planejamento  das  bacias  são:  o 

geoprocessamento para levantamento de informações e o planejamento ambiental. 

Ambos os tópicos são apresentados na sequencia.

 

2.1.1 Geoprocessamento como ferramenta ao planejamento de bacias

A utilização  de  mapas  é  uma  ferramenta  fundamental  para  o  planejamento  de 

bacias, uma vez que possibilita a visualização e a análise da distribuição espacial 

dos elementos  e aspectos  ambientais  na área da bacia  hidrográfica.   O avanço 

tecnológico  da  ciência  computacional  contribuiu  para  o  desenvolvimento  do 

geoprocessamento. 

O  geoprocessamento  denota  um  conjunto  de  conhecimentos  e  técnicas 

computacionais  para  o  tratamento  da  informação  geográfica  (CÂMARA  e 

MEDEIROS,  1998).  O  geoprocessamento  representa  qualquer  tipo  de 

processamento de dados georreferenciados, por meio de tecnologias que envolvem 

coleta  e  tratamento  de  informações  espaciais,  buscando  uma  representação 
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simplificada do mundo real e generalizando suas características e relações para um 

objetivo específico (FINOTTI et al., 2009).

Os  Sistemas  de  Informação  Geográfica  (SIG)  são  ferramentas  computacionais 

usadas  em  geoprocessamento.  A partir  desses  programas  é  possível  inserir  os 

atributos e os aspectos descritivos de um dado geográfico (FINOTTI et.al., 2009). 

O sistema SPRING (Sistema de Gerenciamento de Informações Georreferenciadas)  

é um exemplo de SIG, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  

(INPE) e é fornecido pela internet sem nenhum custo pelo site 

http://www.dpi.inpe.br/spring/.

Para a utilização adequada de mapas é fundamental ter uma noção de escala, que 

consiste na proporção ou relação que há entre as distancias lineares no mapa e as 

distâncias  reais  no  terreno.  Em  geral  as  escalas  são  representadas  na  forma 

numérica ou gráfica ou em ambas as formas. Na forma numérica é representada por 

uma fração onde o numerador representa a distância no mapa e o denominador 

corresponde à distância no terreno.  Assim uma mapa na escala 1:100.000 (um para 

cem mil),  denota  que  cada  unidade  no  mapa representa  100:0000  unidades  no 

terreno,  1  cm   representa  100.0000  cm,   ou  100m  convertendo  as  unidades. 

(STRECK, 2008, p. 15). 

2.1.2 Diagnóstico Ambiental

O diagnóstico ambiental de uma bacia hidrográfica é a fase do planejamento que 

envolve os processos de seleção e obtenção de dados de entrada, análise integrada 

e a elaboração de indicadores que servirão de base para a tomada de decisões 

(SANTOS, 2004, p.72). O diagnóstico tem como objetivos:

• Fornecer as informações básicas quanto à disponibilidade quali-quantitativa 

dos recursos hídricos na bacia; 

• Determinar as demandas de usos das águas superficiais e subterrâneas na 

bacia; 
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• Disponibilizar  estas  informações  em  linguagem  acessível  à  sociedade  da 

bacia, através do Comitê de Bacia; 

• Subsidiar e estabelecer as diretrizes para a implementação dos instrumentos 

de Gestão de Recursos Hídricos previstos em Lei;

• Apontar uma Proposta Final de Enquadramento dos  Recursos Hídricos da 

Bacia;

• Fornecer elementos para o estabelecimento de ações e metas.

No  diagnóstico  deve  estar  contida  a  caracterização  detalhada  de  todos  os 

componentes que afetam a disponibilidade e a qualidade da água. O diagnóstico 

deve abranger os assuntos apresentados no quadro.
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Quadro 2 - Principais temas abordados na fase de diagnóstico
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Fonte : SANTOS, 2004

A situação da bacia hidrográfica é avaliada a partir da relação entre os aspectos 

físicos (clima, disponibilidade hídrica) e biológicos (vegetação, fauna). 

Em geral, o diagnóstico ambiental inicia com avaliação do clima e da geologia, pois 

estes aspectos apresentam informações sobre o histórico da formação, evolução e 

estabilidade  do  ambiente  terrestre.  Os  aspectos  físicos  do  ambiente  (solos, 

hidrografia e relevo) são o resultado da interação entre a geologia e clima local.

Já  a  disponibilidade  hídrica  depende  da  latitude,  do  clima  e  dos  padrões  de 

circulação  de  ar  e  sua  interação  com  fatores  geológicos  e  topográficos,  como 

altitude e barreiras físicas.

Por  exemplo:  alguns  desertos  são  formados  pela  ocorrência  de  sombras 

pluviométricas, como o Vale da Morte, uma árida depressão localizada ao norte do 

Deserto de Mojave, nos Estados Unidos - Califórnia. O Vale da Morte estende-se por 

aproximadamente  225  km,  ao  longo da  fronteira  da  Califórnia  com o estado  de 

Nevada.  Foi formado devido ao fato de estar localizado atrás das montanhas “Sierra 

Nevada”, no lado oposto da direção preferencial dos ventos (sotavento). Os ventos 

quentes  e  úmidos  encontram este  obstáculo  e  à  medida  que  sobem a  face  da 

montanha  resfriam  e  condensam,  produzindo  chuva  em  apenas  uma  face  da 

formação. No lado oposto forma-se uma zona de sombra pluviométrica, região com 

baixos índices de chuva (NPS, 2003). 
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O exemplo serve para demonstrar como a disponibilidade hídrica de uma região 

pode  ser  afetada  pelo  relevo.  Ressaltando  a  importância  do  diagnóstico  e 

caracterização geomorfológica das bacias.

É  importante  ressaltar  que  o  diagnóstico  não  deve  restringir-se  a  uma  simples 

compilação de dados, mas fazer uma análise das condições ambientais existentes, 

de  modo  a  contribuir  para  a  formulação de  propostas  para  a  bacia  hidrográfica 

(MOTA, 2008, p.134). 

A seguir é apresentado um detalhamento das informações que devem estar contidas 

no diagnóstico ambiental de uma bacia hidrográfica:

a) Geologia 

O diagnóstico indica as unidades geológicas, sua estrutura, estratigrafia, litologia e 

evolução  que  subsidiam  informações  sobre  o  relevo,  o  processo  de  erosão  e 

características hidrogeológicas das bacias.  Por exemplo: tipo de aquífero, fratura,  

entre outros.

O  levantamento  de  dados  geológicos  de  uma  região  pode  conter  informações 

importantes  a  respeito  do  aproveitamento  socioeconômico  dos  recursos  naturais 

como:  reservas  minerais,  reservas  de  água  e  características  geotécnicas 

necessárias a construções (MOTA, 2011, p. 50).

O  tipo  de  formação  geológica  é  indicativo  quanto  ao  tipo  de  aquífero  e  sua 

capacidade  de  armazenamento,  informações  de  grande  importância  para  o 

atendimento  das  necessidades  hídricas  dos  centros  urbanos  e  atividades 

desenvolvidas na bacia dentro da bacia (MOTA, 2011, p. 50).

Quanto à caracterização geológica, em geral, são utilizados dados secundários de 

mapas  geológicos  existentes  com  posterior  verificação  em  campo.  Ainda  há  a 
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possibilidade  do  cruzamento  dessas  informações  com  as  imagens  de  satélite. 

Esses  trabalhos  são  compreendidos  como  complementares,  sendo  comum  o 

produto  final  ter  escala  determinada  pelos  mapas  geológicos  utilizados  entre 

1:500.000 e 1:250.000 (SANTOS, 2004).

O estudo da geologia de uma área permite levantar informações que norteiam os 

usos da água, bem como indicar a forma de ocupação do solo, com objetivo de 

conservar a qualidade das águas subterrâneas.

Neste  sentido  Campos  (2004,  p.41)  afirma  que  para  uma  gestão  ativa  dos 

reservatórios de água subterrânea, o conhecimento dos aspectos técnicos, incluindo 

os  tipos,  condições  de  recarga,  vazão  média,  reserva,  parâmetros  de 

dimensionamento  é  fundamental.  O  autor  continua  afirmando  que  também  é 

importante conhecer o perfil dos usuários e as demandas atuais e futuras de água.

b) Clima 

Dentro do diagnóstico da bacia hidrográfica o clima tem aspecto importante para 

avaliação  da  disponibilidade  hídrica,  das  perdas  por  evaporação,  da 

evapotranspiração,  da  distribuição  das  chuvas  ao  longo  do  ano,  entre  outras 

avaliações. Sempre que possível, o estudo do clima da bacia hidrográfica deve ser 

realizado com base em normais climáticas e dados médios de 30 anos de registros 

contínuos.  Porém,  esta é uma condição rara,  pois  são comuns problemas como 

ausência de postos, falhas no monitoramento, ausência de dados dos últimos 10 ou 

20  anos  (SANTOS,  2004).  Estas  condições  dificultam  os  procedimentos  de 

modelagem hidrológica, balanço hídrico e estimativas de perdas.  

Informações  para  a  elaboração  do  diagnóstico  climático  podem  ser  obtidas  de 

órgãos  oficiais  como  INMET  (Instituto  Nacional  de  Meteorologia),  EMBRAPA 

(Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária)  ou  INPE  (Instituto  Nacional  de 

Pesquisas Espaciais). Estes órgãos apresentam resultados de avaliações na forma 

de gráficos, tabelas ou mapas, com valores interpolados. Gráficos e diagramas são 
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muito utilizados para apresentar a variabilidade dos parâmetros ao longo do tempo e 

permitem a identificação de comportamentos sazonais.

c) Hidrologia

A  avaliação  hidrológica  da  bacia  hidrográfica  tem  por  objetivo  identificar  os 

potenciais hídricos e os regimes de cheias, além de contribuir para a definição de 

vazão mínima referência ou vazão ecológica.  Estes  estudos são realizados com 

base  em  séries  históricas  de  postos  pluviométricos  (dados  de  chuva)  e  postos 

fluviométricos, que coletam dados de cota e escoamento.

Dentre  essas  atividades é  importante  destacarmos  as  atividades de  hidrometria: 

parte  da  hidrologia  voltada  à  medida  de  variáveis  hidrológicas,  tais  como 

precipitação, níveis da água, vazões, perfis batimétricos entre outros, e sua variação 

no  tempo  e  no  espaço  (SANTOS,  2001).  Essas  variáveis  básicas  podem  ser 

medidas  diretamente,  como  ocorre  com  a  precipitação,  ou  indiretamente,  como 

ocorre com a vazão.

Os níveis medidos nas estações fluviométricas, a partir de leitura de régua sensores 

de pressão e outras formas como radar e sistemas ultrassônicos, são convertidos 

em vazão por meio de uma curva cota descarga.

A curva  cota  descarga  é  obtida  a  partir  de  medições  de  vazão  em campo  em 

diferentes situações de cheia. Assim a curva de descarga permite obter a vazão para 

cada nível de água. Este procedimento é razoavelmente preciso e confiável, quando 

o posto pluviométrico encontra-se em um local com calha estável, sem a presença 

de remansos e marés (SANTOS, 2001).

As medições podem ser realizadas a partir do método convencional com o emprego 

de  molinete  hidrométrico  ou  com equipamentos  acústicos  como o  ADCP ou  SL 

(SANTOS, 2001).
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Em decorrência da variação espacial  das variáveis hidrológicas, caracterizar uma 

bacia hidrográfica necessita de várias estações distribuídas sobre a sua superfície, o 

que leva ao conceito de redes de monitoramento. Rede de monitoramento é um 

conjunto  de  estações  pluviométricas,  fluviométricas,  sedimentométricas  e 

meteorológicas distribuídas sobre uma determinada região.  

Atualmente,  o  Brasil  tem  avançado  muito  na  questão  de  organização  e 

disponibilização  de  informações  hidrológicas,  com  a  implantação  do  sistema 

Hidroweb, que apresenta um banco de dados com as séries históricas de quase 

todos  os  postos  fluviométricos  e  pluviométricos  do  país.  Além  disso,  o 

desenvolvimento  do  programa  Hidro  permite  a  importação  de  dados  brutos  e 

consistidos e a realização de cálculos e avaliações básicas.

Mais  recentemente  a  Agência  Nacional  de  Águas  (ANA)  estabeleceu  o  Sistema 

Nacional  de  Informações  Sobre  Recursos  Hídricos  (SNIRH),  onde  são 

disponibilizados dados de toda rede de amostragem, além de mapas e arquivos em 

extensão Kmz para visualização da distribuição no software Google Earth.  Essas 

ferramentas têm facilitado muito os estudos e avaliações hidrológicas, uma vez que 

agilizam a etapa de levantamento de informações.  Também estão disponíveis, no 

portal virtual do SNIRH, os softwares :

• SisCoRv 1.0 -  Sistema computacional  para regionalização de vazões: esta 

ferramenta  pode  ser  aplicadas  em  estudos  de  regionalização,  quando 

necessitamos transferir dados de uma bacia com dados para outra bacia ou 

sub-bacia  representativa onde se tem dados disponíveis.

• SISCAH  1.0  -  Sistema  Computacional  para  Análises  Hidrológicas  este 

sistema permite a avaliação estatística de chuvas e vazões.

Todas estas informações estão disponíveis em: 

http://portalsnirh.ana.gov.br/Default.aspx
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d) Geomorfologia 

A caracterização geomorfológica das bacias hidrográficas é importante para avaliar a 

evolução histórica da formação dos solos e as variações climáticas. O estudo da 

formação atual do terreno permite deduzir a tipologia e intensidade dos processos 

erosivos e deposicionais, distribuição, textura e composição dos solos, bem como a 

capacidade potencial de uso.  Associados às características hidrometeorológicas, os 

dados geomorfológicos podem auxiliar na interpretação dos processos de infiltração 

e inundações (SANTOS, 2004).

Através do modelo digital do terreno podem-se obter informações importantes para a 

avaliação  dos  processos  de  escoamento  da  bacia  tais  como:  declividades, 

velocidades  de  drenagem,  distribuição  dos  perfis  de  solo  e  a  capacidade  de 

armazenamento de água.

Mapas geomorfológicos representam, num primeiro momento, as formas do relevo 

que definem as unidades mapeadas. Num segundo momento, para cada uma das 

unidades  costuma-se  descrever  detalhadamente  as  características  relativas  à 

formação,  tamanho  da unidade,  dinâmica  atual,  distribuição das vertentes,  entre 

outras análises.  Essas análises do terreno permitem descrevê-lo quanto as suas 

fragilidades e suas potencialidades naturais, bem como os impactos das atividades 

humanas sobre cada unidade (SANTOS, 2004).

e) Solos 

Os solos são o suporte dos ecossistemas e das atividades humanas sobre a terra. A 

avaliação dos solos permite determinar suas potencialidades e fragilidades como: 

recurso produtivo, como substrato de atividades construtivas ou como concentrador 

de impactos.

Durante os levantamentos costuma-se verificar a distribuição das unidades de solo, 

identificadas  em  campo  ou  compiladas  de  mapeamentos  pré-existentes.  São 
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bastante  utilizados  os  levantamentos  pedológicos  elaborados  pelo  projeto 

RADAMBRASILe EMBRAPA/Solos.

O Projeto RADAM, ou Projeto RADAMBRASIL, foi responsável, nos anos 70 e 80,  

pelo levantamento dos recursos naturais de todo o território brasileiro,  8.514.215 

km2.  Projeto  RADAMBRASIL  foi  incorporado  à  Fundação  Instituto  Brasileiro  de 

Geografia e Estatística-IBGE- em 1985 (CPRM, 2012).

O  nível  de  informação  de  um  mapa  pedológico  é  limitado  pela  escala  do 

levantamento.  Assim  mapas  em  escala  pequena,  por  exemplo,  1:250.000, 

1:500.000, 1:750.000, são inadequados para o planejamento  de uso dos solos de 

municípios, de bacias hidrográficas ou de propriedades rurais.  Para esta finalidade, 

são necessários mapas regionais e municipais na escala 1:50.000 ou maiores, isto 

é,  com  informações  em  nível  de  semidetalhe  (escalas  maiores  ou  iguais  a 

1:100.000) ou em nível de detalhe (escalas maiores ou iguais a 1:20.000) sobre os 

diferentes tipos de solo (STRECK, 2008, p. 15). 
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3  PLANEJAMENTO  DE  BACIAS  HIDROGRÁFICAS  URBANAS  A PARTIR  DA 

GESTÃO DE SEUS COMPONENTES E PROCESSOS FÍSICOS, ECOLÓGICOS E 

HIDROLÓGICOS  

A política  de  desenvolvimento  urbano  deve  ser  executada  pelo  poder  publico, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei,  e tendo como objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  garantir  o  bem-estar  de  seus 

habitantes (MOTA, 2011, p.290).

Entre as ferramentas para organização e disciplinamento das bacias hidrográficas 

urbanas podemos destacar: planos diretores municipais, geração de recursos para 

as ações de manutenção dos sistemas de controle de drenagem urbana e as ações 

em saneamento. Esses tópicos serão abordados na sequencia.

3.1 Planos diretores municipais

Nas  ultima  décadas  a  população  mundial  tem  crescido  rapidamente,  se 

concentrando nas áreas urbanas. Até 1960, era maior o percentual de população 

rural, situação que se inverteu na década seguinte a esse ano, observando-se que 

em 1970 a população urbana já alcançava 55,9% do total (MOTA, 2011).

O censo de 2010 indicou que 21% da população está concentrada em 15 municípios 

brasileiros com população superior a um milhão de habitantes. Portanto, há altas 

concentrações urbanas e municípios com uma porcentagem pequena de habitantes 

na zona rural. Em geral a mancha urbana dessas grandes metrópoles está unida a 

cidades satélites, criando grandes maciços urbanos.

A infraestrutura  das  cidades  deveria  acompanhar  o  crescimento  da  população 

propiciando  condições  mínimas  de  vida,  porém  em  geral  o  crescimento  ocorre 

descontroladamente, tendo como a principal variável o êxodo de populações rurais 

para a área urbana em busca de trabalho.  Em decorrência disso, ocorre o processo 

de ocupação de áreas sem a devida implantação da estrutura necessária, que se 
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desenvolvem  sem  avaliação  da  capacidade  suporte  do  meio  ambiente  (MOTA, 

2011). 

O  processo  de  metropolização,  em  termos  gerais,  tem  gerado  um  déficit  de 

crescimento dos serviços públicos, conduzido à degradação da qualidade de vida da 

população, à pressão social, ao aumento do custo ecológico e aos elevados preços 

dos insumos do desenvolvimento. Insumos de desenvolvimento incluem não só as 

infraestruturas  físicas,  como  estradas,  linhas  férreas,  sistemas  de  drenagem, 

eletricidade, entre outros; e também os mecanismos institucionais, legais e sociais.

Na atualidade,  o  planejamento busca sanar  os problemas dos assentamentos já 

estabelecidos nos meios urbanos, desenvolvendo assim ações mais corretivas que 

diretivas, no que tange ao desenvolvimento dos espaços.  

Em 1930, o urbanista francês Alfred Agache elaborou o conhecido Plano Agache, 

concebido para a cidade do Rio de Janeiro,  que propiciou surgir  no Brasil,  pela 

primeira vez, a palavra “plan directeur”. A partir daí, a ideia do plano diretor passou a 

ser prestigiada e adotada,  principalmente por arquitetos, engenheiros e geólogos 

ligados às questões urbanas. Consagrada esta necessidade, o Estatuto da Cidade 

demarcou  adequadamente  o  papel  do  Plano  Diretor  como  instrumento  de 

planejamento  e  norteador  da  política  de  desenvolvimento  e  expansão  urbana 

(MOREIRA, 2008). 

O  plano  diretor  é  o  instrumento  básico  de  orientação  do  desenvolvimento  e 

expansão urbana,  devendo conter  as diretrizes para o crescimento econômico e 

social justo e ecologicamente equilibrado (MOTA, 2011, p.297). Para tanto, deve se 

constituir  em um documento produzido por meio de um processo canalizador de 

propostas,  que  direcionem  o  desenvolvimento  da  cidade,  incorporando  suas 

dimensões  políticas,  social,  econômica,  cultural,  físico-territorial  e  ambiental.  A 

Figura abaixo apresenta as etapas a serem observadas na elaboração de um plano 

diretor.
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Figura 4 – Etapas a serem observadas na elaboração de um plano diretor
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Fonte: MOTA, 2010 

O plano diretor não deve espelhar um plano de governo, nem intenções da atual  

administração. Deve ser realizado com critérios técnicos, uma vez que sua vigência 

vai além da duração de um mandato governamental. O plano diretor deve ser um 

plano da cidade, abordando seus problemas de forma abrangente: a cidade informal, 

os processos expansivos espontâneos, as irregularidades urbanísticas,  edílicas e 

seus reflexos econômicos e sociais (MOREIRA, 2008). 

Ainda segundo Moreira (2008) o plano diretor deve atingir os seguintes objetivos: 

o Estabelecer-se  como  o  principal   instrumento   orientador  da  política   de 

desenvolvimento do município. Como instrumento legal deve garantir o cumprimento 

da premissa constitucional de garantia da função social da cidade e da propriedade 

urbana;

o Para estar em concordância com o Estatuto da Cidade, deverá abranger a 

área  do  território  municipal  como  um  todo,  definindo  diretrizes  tanto  no  âmbito 

urbano como no rural;

o Deve  considerar  em  seu  conteúdo  elementos  referentes  à  Política  de 

Desenvolvimento Urbano e Regional Estadual e Local, e o previsto nas legislações 

federal, estadual e municipal pertinentes;

o Montagem  do  Plano  de  Ação  e  Investimentos  Municipal,  destinado 

principalmente, ao estabelecimento de uma programação de investimentos em obras 

e projetos municipais no âmbito local;

o Delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o parcelamento, a 

edificação ou a utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura 

e de demanda para utilização, na forma do art. 5º da Lei Federal nº 10.257 (BRASIL, 

2001); 

o Definir  o  zoneamento  de  todo  o  território   municipal  com  vistas  ao 

desenvolvimento  sustentado,  em  concordância  com  os  demais  mecanismos  de 

planejamento, plano ambiental municipal, plano de saneamento, plano de resíduos 

sólidos e planos de bacia;

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  51



1. o saneamento ambiental integrado ou a utilização dos serviços de forma integrada 

deve ser uma diretriz do PD;

2. a capacidade de expansão e de adensamento das áreas urbanas é orientada com 

base  na  capacidade  da  infraestrutura  instalada  e  dos  recursos  naturais.  O 

saneamento é, portanto, elemento orientador na leitura da cidade, na definição dos 

vetores de crescimento e na proposta de zoneamento;

o Apresentar diretrizes para implantação e organização da infraestrutura e dos 

serviços públicos; 

o Incluir no Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal – PDM a possibilidade 

de  o  Município  adotar,  a  partir  de  leis  municipais  específicas,  os  instrumentos 

mencionados nos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 da Lei Federal nº 10.257 (BRASIL, 

2001) – Estatuto da Cidade; 

o Propor  os   mecanismos e  instrumentos  que possibilitem a  implementação 

pelo  município  de  um  sistema  de  atualização,  acompanhamento,  controle  e 

avaliação constantes do processo de planejamento;

o Propor formas alternativas ao transporte público oficial  para circulação das 

pessoas (ciclovias, transporte coletivo de empregados de empresas, etc.);

o Considerar em todas as fases da execução dos serviços as recomendações 

de órgãos e instituições como: Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

Coordenação  Estadual  de  Defesa  Civil,  Companhias  de  Saneamento,  Energia, 

Conselhos Regionais, Comitês de bacias hidrográficas e quaisquer demais órgãos e 

instituições  federais,  estaduais  e  municipais  que  tenham  atuação  no  território 

municipal.  

O plano diretor deve representar o ordenamento atual e futuro do território municipal,  

utilizando como ferramenta o zoneamento, este, por sua vez, obtido da avaliação 

dos  atributos  de  desenvolvimento  de  cada  setor  da  cidade  e  sua  dinâmica  de 

desenvolvimento. 

As zonas representam uma área homogênea destinada ao desenvolvimento de um 

tipo  específico  de  ocupação:  industrial,  comercial,  residencial,  proteção  de 

mananciais,  parques  urbanos,  entre  outros.  No  planejamento  urbano,  as  zonas 
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costumam  expressar  potencialidades,  vocações,  fragilidade,  suscetibilidades, 

acertos e conflitos de uso (SANTOS, 2004). 

O zoneamento serve como ferramenta de controle do desenvolvimento urbano,  a 

partir do momento que restringe o estabelecimento de atividades em desacordo com 

a finalidade da zona. O zoneamento deve estar estabelecido no Plano Diretor e deve 

estar  integrado  aos  mecanismos  de  controle,  tais  como:  código  de  obras, 

licenciamento ambiental e vigilância sanitária.

3.2  Geração  de  recursos  para  as  ações  de  manutenção  dos  sistemas  de 

controle de drenagem urbana

A geração  dos  recursos  para  a  operação  de  ações  de  recuperação  e  proteção 

ambiental  deve  advir,  por  um  lado,  da  penalização  de  agentes  e  atividades 

geradoras de impacto sobre o meio ambiente e os sistemas de infraestrutura críticos 

e, por outro, do pagamento dos custos desses sistemas por parte dos beneficiários 

das obras e da operação. Deve também levar em conta a capacidade contributiva 

dos beneficiários e dos geradores de impacto. 

São  formas  de  obtenção  de  recursos  para  as  compensações  ambientais:  o 

pagamento de royalties do setor elétrico, a cobrança pelo uso da água e o rateio do 

custo das obras de controle de cheias, entre os beneficiários.

O estabelecimento de cobrança por impermeabilização (impermeabilizador-pagador) 

é uma ferramenta interessante para dar sustentabilidade aos programas de controle 

de drenagem urbana, captando recursos que poderão ser aplicados na manutenção 

dos  sistemas  de  drenagem  (PORTO,  2003).  O  princípio  do  impermeabilizador-

pagador  considera  que  os  agentes  responsáveis  pela  alteração  no  regime 

hidrológico de uma área, em decorrência da impermeabilização do solo, deverão 

pagar pelos custos de mitigação dos danos/modificações causados.
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O  princípio  do  rateio  do  custo  de  obras  de  defesa  contra  as  cheias  deve  ser 

incorporado como instrumento regulador do uso e ocupação do solo, no interesse 

regional.  O  conceito  de  beneficiário  da  obra  deve  ser  estendido  tanto  à  vitima 

potencial de enchente a jusante da obra quanto ao impermeabilizador, a montante 

(PORTO, 2003). Acrescenta ainda a imposição de encargos sobre empreendimentos 

imobiliários  na  forma  de  obrigação  de  execução  de  obras  ou  da  cobrança  em 

dinheiro  que  impliquem  em  mudança  de  uso  ou  de  faixa  de  renda  em  áreas 

residenciais, na proporção do impacto produzido.

3.2.1 Saneamento

Saneamento é conceituado pela Organização Mundial de Saúde como o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito 

deletério  sobre  sua  saúde.  O  saneamento  básico  inclui  as  temáticas  de 

abastecimento da água e tratamento de esgotos. Alguns autores incluem, ainda, a 

temática de resíduos sólidos.

Já  na  Lei  n˚  11.445  (BRASIL,  2007)  saneamento  básico  é  conceituado  como o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Recentemente, muitos autores, alem do termo saneamento, utilizam a terminologia 

saneamento ambiental.  A FUNASA (2007,  p.14) conceitua saneamento ambiental 

como

“conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo 
alcançar  a  salubridade  ambiental,  por  meio  de 
abastecimento  de  água  potável,  coleta  e  disposição 
sanitária  de  resíduos  sólidos,  líquidos  e  gasosos, 
promoção  da  disciplina  sanitária  de  uso  do  solo, 
drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e 
demais serviços e obras especializados, com a finalidade 
de proteger e melhorar as condições de vida urbana e 
rural”.
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Considerando  a  Lei  n˚  11.445  (BRASIL,  2007)  e  o  exposto  pela  FUNASA,  os 

serviços de saneamento referem-se às seguintes atividades e infraestruturas:

o Abastecimento  de  água  potável:  constituído   pelas   atividades, 

infraestruturas  e  instalações  necessárias  ao  abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição;

o Esgotamento  sanitário: constituído  pelas  atividades,  infraestruturas  e 

instalações   operacionais   de   coleta,   transporte,  tratamento  e  disposição  final 

adequados  dos  esgotos  sanitários,  desde   as   ligações   prediais   até   o   seu 

lançamento  final  no  meio ambiente;

o Limpeza urbana e manejo de resíduos  sólidos:  conjunto  de atividades, 

infraestruturas   e   instalações   operacionais   de   coleta,  transporte,  transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e  do  lixo  originário  da  varrição  e  

limpeza  de  logradouros  e  vias públicas;

o Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de  atividades, 

infraestruturas  e  instalações  operacionais  de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

A Lei n˚ 11.445 (BRASIL, 2007) constitui um marco na história do saneamento no 

Brasil. Esta lei define diretrizes para o saneamento básico e a elaboração dos planos 

de saneamento por parte da federação, estados e municípios.

Um plano de saneamento não é apenas um documento técnico-cientifico, também 

deve envolver o contexto social,  político e econômico para que seus objetivos e 

metas possam, de fato, ser concretizados.

O Brasil está na fase final de elaboração de seu Plano de Saneamento (Plansab), o 

qual  é  planejado  e  coordenado  pelo  Ministério  das  Cidades.  Atualmente 

(agosto/2012) encontra-se aberta a consulta publica à proposta da Plansab. Após 

consulta pública, será formulada nova proposta do plano para ser apreciada pelos 
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Conselhos Nacionais de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Saúde e das Cidades e, 

por fim, pelo ministro das cidades.

Caso você deseje conhecer mais sobre o Plansab acesse o site:

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/PlanSaB/Proposta_Plansab

_11-08-01.pdf

Segundo a Lei n˚ 11.445 (BRASIL, 2007), um plano de saneamento básico deve 

abranger, no mínimo, os seguintes itens:

• Diagnóstico da situação do saneamento básico do município, para verificação 

das deficiências e necessidades detectadas através de indicadores;

• Estudo de comprovação técnica financeira da prestação universal;

• Designação da entidade regulatória e de fiscalização;

• Estabelecimento  do  prognóstico  e  alternativas  para  universalização  dos 

serviços, com  definição de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

• Definição de programas, projetos e ações para emergência e contingência;

• Mecanismos e procedimentos de avaliação sistemática. Poderá ser específico 

para cada serviço.

Os objetivos da implantação de um plano de saneamento municipal são: a promoção 

da melhoria da salubridade ambiental e da saúde coletiva; o abastecimento de água 

para  consumo  humano  em  condições  sociais,  ambientais  e  economicamente 

aceitáveis; a proteção, recuperação e melhoria das condições e usos dos recursos 

hídricos  e  do solo  com atenção especial  às  áreas mais  vulneráveis;  a  proteção 

contra  situações  hidrológicas  extremas  e  acidentes  de  poluição;  a  proteção  da 

natureza; a valorização social e econômica dos recursos ambientais; o ordenamento 

do território; a sustentabilidade econômica-financeira, entre outros.

Em resumo, o saneamento deve ser entendido como um tópico imprescindível no 

planejamento urbano, resultando na melhoria da qualidade de vida da população.
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A Lei  n˚  11.445  (BRASIL,  2007)  prevê  a  responsabilidade  do  poder  público  na 

definição da política de saneamento  básico e o papel  dos planos municipais  de 

saneamento. Esta lei inova quando trata implicitamente o saneamento básico como 

direito social, não apenas dos atuais usuários, mas de todos os cidadãos.
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4  PLANEJAMENTO  DE  BACIAS  HIDROGRÁFICAS  RURAIS  A  PARTIR  DA 

GESTÃO DE SEUS COMPONENTES E PROCESSOS FÍSICOS, ECOLÓGICOS E 

HIDROLÓGICOS

Significativo percentual das áreas das bacias hidrográficas é constituído por espaço 

rural, pois as atividades agropecuárias são aquelas que ocupam maiores extensões 

de espaço geográfico. Os impactos gerados por essas atividades são de natureza 

tipicamente difusa, mas a utilização de uma bacia hidrográfica como unidade de 

estudo  permite  a  pontualização  desses  problemas,  tornando  mais  fácil  a 

identificação  de  focos  de  degradação  ambiental  instalados  e  o  grau  de 

comprometimento da produção sustentada (SANTANA, 2003).

As  bacias  localizadas  em  áreas  rurais  diferem por:  a)  não  apresentarem áreas 

urbanizadas  e  b)  suas  pressões  ambientais,  em  geral,  estarem  relacionadas  à 

alteração da sua cobertura vegetal e a fontes de poluição difusa, enquanto as fontes 

pontuais  são  menos  representativas,  estando  geralmente  associadas  ao 

confinamento de animais. 

Os impactos mais visíveis estão associados à forma de manejo do solo e a erosão 

hídrica,  que  ao  degradar  o  solo  causa  dificuldades  produtivas  como  perda  de 

rendimentos as populações rurais (ATTANASIO, 2004).

No planejamento de bacias rurais, os produtores são considerados elementos chave 

para preservação e recuperação ambiental, uma vez que o poder de decisão sobre a 

adoção de práticas sustentáveis de cultivo e gerenciamento da propriedade rural  

cabe a eles. Sendo assim, para antes de iniciar o planejamento, é fundamental a 

delimitação das bacias hidrográficas e suas subdivisões e indicação de uso dos 

recursos naturais.  Um embasamento  criterioso é fundamental  para a tomada de 

decisão sobre as ações e metas a serem desenvolvidas em uma região.
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Neste sentido Philippi Jr.  et al. (2005, p. 632) afirma que um planejamento de uma 

agricultura de subsistência deveria antecipar as necessidades de abastecimento da 

comunidade durante um período (possibilidades de clima, características do solo, 

tecnologias)  para  alcançar  o  equilíbrio  de  produção  e  consumo.  Além disso,  os 

autores  comentam  que  a  utilização  dos  recursos  naturais  implica  em  uma 

apropriação do espaço, onde indivíduos e natureza não podem mais dissociar-se.

Os produtores rurais utilizam os recursos naturais para produzir alimentos, fibras e 

energia para a sociedade e também são proprietários de grande parte das áreas 

ocupadas por remanescente de ecossistema, assim, os mesmos devem sentir-se 

cúmplices da natureza.

O planejamento das bacias rurais deve ser direcionado para compatibilização de uso 

do solo da bacia com suas aptidões agrícolas.

Com base nos resultados e nas intenções dos usuários deve ser traçados planos e 

ações para compatibilização de usos,  melhoria  da qualidade da água prática de 

economia,  planos  de  emergência  para  resposta  em  situações  de  escassez  ou 

cheias.

4.1 Uso, ocupação e manejo do solo 

É um tema muito importante para o planejamento das bacias hidrográficas, porque 

retrata as atividades humanas que podem significar  pressão e impacto sobre os 

elementos naturais. 

O mapeamento  de uso  e  ocupação  do  solo  permite  que sejam determinadas e 

quantificadas as áreas de cultivo, solo exposto, reflorestamento e vegetação nativa e 

demais  usos  (estradas,  edificações,  corpos  hídricos  etc.),  dentro  da  bacia 

hidrográfica. 
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O cruzamento do uso do solo com informações sobre a hidrografia e declividades, 

permite identificar as seguintes ocorrências dentro da bacia hidrográfica (FINOTTI 

et.al., 2009):

• Áreas  onde  há  conflito  entre  as  atividades  desenvolvidas  e  a  legislação 

ambiental vigente;

• Áreas de interesse para conservação do ecossistema  natural;

• As condições das matas ciliares;

• Áreas com maior susceptibilidade à erosão;

• Identificação de  fontes de poluição hídrica;

• Identificação de locais dentro da bacia onde há uma maior demanda hídrica.

Em geral as formas de uso e ocupação de solos são identificadas por classe de uso, 

espacializadas e caracterizadas (pela intensidade de uso e indícios de manejo) e 

quantificadas (percentual de área ocupada pela classe).  Essas informações podem 

descrever não só o uso atual, mas as mudanças recentes e o histórico de ocupação 

da bacia hidrográfica.

Os mapas de uso do solo que expressam a distribuição das atividades no espaço 

podem ser elaborados a partir da classificação de imagens de satélite trabalhados 

em um SIG (Sistemas de Informação Geográfica) (SANTOS, 2004, p. 98).

A avaliação  do  uso  e  ocupação  do  solo  fornece  informações  importantes  para 

podermos  realizar  a  modelagem  hidrológica  de  disponibilidade  hídrica,  a  de 

determinação das populações vulneráveis a inundações, entre outras informações.

As condições de uso e cobertura do solo afetam a qualidade e quantidade da água 

dentro da bacia.  Por isso, é importante que no estabelecimento de programas de 

gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica sejam adotadas medidas 

visando à proteção da vegetação e das características do solo (MOTA, 2008). 
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A proteção da vegetação em determinadas áreas é importante para  a garantia do 

equilíbrio natural entre  escoamento e infiltração da água. Por outro lado a presença 

de vegetação protege o solo contra o processo de erosão  e suas consequências 

sobre os recursos hídricos, como aumento  da concentração de sólidos, turbidez e o 

assoreamento das calhas  (MOTA, 2008). 

Todo o programa de conservação de solo deve basear-se no uso de cada terreno de 

acordo  com  sua  capacidade,  e  em  um  tratamento  conforme  sua  necessidade 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p. 213).

a) Conceito de classes de capacidade de uso e aptidão do solo

O conceito de capacidade de uso é bastante utilizado no planejamento para fornecer 

informações sobre: o potencial de uso da terra (ou o uso adequado com práticas 

adequadas  voltadas  à  conservação  e  proteção  do  solo)  e  a  ocorrência  de 

inadequação de uso (ou a ocorrência de conflitos envolvendo o uso atual e o uso 

recomendável). Nesse segundo caso pode também indicar sobre a ocorrência de 

sub ou sobreutilização (SANTOS, 2004, p. 84)

A capacidade de uso indica o grau de intensidade de cultivo que se pode aplicar em 

um terreno  sem que o solo sofra redução de sua produtividade  por efeito da erosão 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p. 213).

A classificação de uso do solo tem por objetivo estabelecer bases para seu melhor 

aproveitamento e envolve a avaliação das necessidades para os vários usos que 

possam ser dados a determinada gleba (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p. 

241).

Segundo BERTONI e LOMBARDI NETO (2005, p.243) as classes de capacidade de 

uso deverão ser utilizadas com base nos fatores econômicos e sociais dentro de 

determinada área.
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Após o levantamento dos fatores físicos de maior influencia sobre o uso da terra (a 

natureza do solo,  a declividade, a erosão e o uso atual);  deverá ser realizada a 

interpretação de cada fator e determinação das suas interações com as classes  de 

capacidade de uso do solo. Para a realização da classificação do potencial de uso 

das terras dentro da bacia hidrográfica deverão ser adotados os seguintes critérios 

(BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p.241):

• O da estabilidade do solo, em função especialmente de sua declividade;

• O da produtividade do solo  em função de sua fertilidade,  da sua falta  ou 

excesso de umidade, acidez, alcalinidade, etc.;

• O das obstruções contra o livre emprego  de maquinas em função de sua 

pedregosidade e profundidade, dos sulcos de erosão existentes do encharcamento, 

etc.;

• Do ambiente ecológico em função especialmente das condições climáticas, 

do regime pluviométrico;

• Legislação ambiental para áreas de preservação permanente;

• A avaliação da capacidade de uso pode ser realizada a partir da sobreposição 

e integração hierarquizada de outros temas relativos ao meio físico, em um mapa 

com o auxilio de programas computacionais de SIG.  Dependendo do número de 

variáveis inseridas (solos, declividade, hidrografia, uso e cobertura) e do tamanho da 

área, é possível realizar a avaliação automatizada. 

A classificação de capacidade de uso do solo convencional mais utilizada abrange 

oito classes de capacidades de uso do solo definidas da seguinte forma: (BERTONI 

e LOMBARDI NETO, 2005, p.242):

A – Terras cultiváveis

I - Terras cultiváveis sem problemas especiais  de conservação (verde Claro);

II - Terras cultiváveis com problemas simples de conservação (amarelo);

III – Terras cultiváveis com problemas complexos de conservação (vermelho)
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IV – Terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão limitada com 

sérios problemas de conservação (azul).

B  -  Terras  cultiváveis  apenas  em  casos  especiais  de  algumas  culturas 

permanentes e adaptadas em geral para pastagens ou reflorestamento

V  -  Terras  cultiváveis  apenas  em  casos  especiais  de  algumas  culturas 

permanentes e adaptadas em geral para pastagens  ou reflorestamento, sem 

necessidade  de práticas  especiais de conservação (verde escuro);

VI  –  Terras  cultiváveis  apenas  em  casos  especiais  de  algumas  culturas 

permanentes  adaptadas  em geral  para  pastagens  ou  reflorestamento  com 

problemas simples de conservação (alaranjado).

VII  -  Terras  cultiváveis  apenas  em  casos  especiais  de  algumas  culturas 

permanentes  adaptadas  em geral  para  pastagens  ou  reflorestamento  com 

problemas complexos de conservação (marrom). 

C - Terras impróprias para vegetação produtiva e próprias para proteção da 

fauna silvestre, para recreação ou para armazenamento de água.

VIII - Terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo 

servir  apenas  como  abrigo  para  fauna  silvestre,  como  ambiente  para 

recreação, ou para fins de armazenamento de água (roxo).

O produto é um mapa no qual as classes de uso são mostradas em diferentes cores,  

indicando de maneira sumária a capacidade de uso das glebas localizadas na bacia 

hidrográfica, podendo conter informações sobre a natureza da limitação da casse. 

Esta ferramenta é importante para a gestão de bacias hidrográficas em áreas rurais 

para  avaliação  da  geração  de  sedimentos,  priorização  ou  estabelecimento  de 

programas  de  controle  de  perda  de  solo.  Podem  subsidiar  grande  parte  das 

decisões  e  ações  do  ponto  de  vista  da  conservação  ambiental,  da  vocação 

agropecuária, do risco de erosão, da produtividade e controle de impactos ou da 

indicação de tecnologias adequadas. 
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Figura 5 – Levantamento de Dados e Diagnóstico

Fonte: SANTOS, 2004 apud SABESP , 1997

b) Práticas mecânicas e culturais de conservação do solo e da água

As  atividades  agrícolas  nos  processos  de  preparo  do  solo  podem  causar 

desestruturação  do  solo  em  função  à  realização  excessiva  de  aragens  e/ou 

gradagens  superficiais.  Este  processo  é  caracterizado  pelo  surgimento  de  duas 

camadas distintas dentro do perfil: uma superficial pulverizada e outra subsuperficial 

compactada  (EMBRAPA,2005).  Esse  processo  aumenta  as  perdas  de  solo  por 

erosão,  reduz  a  taxa  de  infiltração  de  água  no  solo  e,  consequentemente, 

incrementa a enxurrada e eleva os riscos de erosão hídrica. Por outro lado, este 

processo prejudica o desenvolvimento radicular de plantas e afeta o potencial  de 

produtividade do sistema agrícola.
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Inicialmente, o processo erosivo se manifesta no solo – particularmente nas áreas 

sem proteção vegetal – através da água da chuva, desagregando suas partículas, 

onde os filetes de água tem força suficiente para arrastar as partículas soltas. 

Os filetes de água ao escorrerem encosta abaixo podem provocar simplesmente a 

lavagem da  superfície  do  solo,  dos  terrenos  arados  ou  provocar  a  remoção  de 

camadas delgadas do solo.  Esse processo é designado escoamento  laminar  ou 

erosão  laminar.  Quando  as  chuvas  são  mais  intensas  e  são  favorecidos  por 

parâmetro de natureza natural e antrópica, a erosão pode se desenvolver para o 

escoamento concentrado ou linear formando sulcos na superfície do terreno. Esses 

sulcos originais podem evoluir para ravinas e atingir a conformação de boçorocas, 

as  quais  representam  a  forma  mais  grave  de  erosão  em  sulcos  (PAIVA  e 

PAIVA,2001, p.288).

As práticas conservacionistas de produção agrícola têm por objetivo o aumento da 

resistência do solo ou a redução da força dos processos erosivos de modo a reduzir 

e  controlar  o  esgotamento  dos  solos.  Estas  práticas  podem  ser  divididas  em 

vegetativas, edáficas e mecânicas (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p.95, 109, 

114):

a) Práticas vegetativas: são aquelas em que se utiliza a vegetação para defender o 

solo contra a erosão. A densidade da cobertura vegetal é o princípio fundamental de 

toda proteção que se oferece ao solo,  preservando-lhe a integridade quanto aos 

efeitos danosos da erosão.  Dentre estas práticas destacam-se:

• Florestamento  e  reflorestamento  em terras  de  baixa  capacidade  de 

produção ou suscetíveis a erosão devido à declividade elevada; 

• Reflorestamento ciliar de recomposição ou manutenção das áreas de 

preservação permanente ao longo das margens de rios;

• Pastagens em terrenos de baixa produtividade fornecem boa  proteção 

do solo  e servem de alimento  para  o  gado,  porém o tamanho dos 

rebanhos deve ser compatível com  sua capacidade. Também se pode 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  65



aplicar a este sistema a rotação de pastagens para manutenção da 

cobertura, evitando pastoreio excessivo;

• Plantas  de  cobertura:  cultivos  destinados  a  manter  o  solo  coberto 

durante o período chuvoso  a fim de reduzir os efeitos da erosão;

• Cultura em faixas: consiste na disposição dos plantios em faixas de 

largura  variável  com  cultivos  diferentes  alternando  plantas  que 

oferecem pouca proteção contra  erosão com outras de crescimento 

denso, alternado sua disposição a cada ano (as faixas são dispostas 

acompanhando o contorno das curvas do terreno);

• Cordão de vegetação permanente: são fileiras de plantas perenes e de 

crescimento  denso,  dispostas  com  um  determinado  espaçamento 

horizontal e sempre em contorno para a proteção contra erosão  em 

culturas anuais e também em culturas perenes.

b) Práticas Edáficas:  são caracterizadas por modificações no sistema de cultivo, 

que além do controle de erosão, mantêm ou melhoram a fertilidade do solo. Essas 

práticas  evitam o  empobrecimento  do  solo  a  partir  da  reposição  dos  elementos 

nutritivos  consumidos  pelas  culturas,  matéria  orgânica  e  nutrientes  perdidos  por 

combustão  ou  lixiviação  pelas  águas  de  percolação.  Dentre  essas  práticas 

destacam-se:

• O controle do fogo;

• A adubação verde (plantas cultivadas para posterior incorporação no solo);

• A adubação química (fertilizantes industriais);

• A adubação orgânica (incorporação de resíduos orgânicos); 

• A calagem ( controle da acidez).

c) Práticas mecânicas:  são estruturas artificiais constituídas de porções de terra 

dispostas no terreno de forma a reduzir a velocidade de escoamento superficial das 

águas pluviais, facilitando sua infiltração no solo.  Dentre essas práticas destacam-

se  os  terraços  e  as  barragens  de  contenção  (Barraginhas).  Os  terraços  são 
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caracterizados  por  pequenos  cortes  (canais)  e  aterros  (dique  ou  camalhão) 

dispostos no terreno paralelamente as curvas de nível, formando obstáculos para 

controlar o escoamento laminar das águas sobre o terreno. O espaçamento entre 

essas estruturas depende da declividade do terreno onde são aplicados, do tipo de 

solos e do uso e manejo dos solos. 

As  barragens  de  contenção  da  água  decorrente  do  escoamento  superficial 

(barraginhas) são destinadas à contenção do escoamento superficial  em posição 

transversal ao sentido do escoamento, contendo grande parte dos volumes de água 

e solo (PRUSKI, 2006).

A utilização integrada dessas práticas terá por efeito a redução da perda superficial 

de solo e dos nutrientes presentes e auxilia na manutenção de sua fertilidade, além 

de controlar o escoamento superficial nas áreas de cultivo, aumentando a infiltração 

e a retenção de água nas propriedades. 

c) Manejo integrado de microbacias hidrográficas

A microbacia hidrográfica constitui-se uma unidade básica de planejamento voltado 

à  compatibilização  da  preservação  dos  recursos  naturais  e  da  produção 

agropecuária.  Em  função  de  suas  características  ecológicas,  geomorfológicas  e 

sociais,  as  microbacias  hidrográficas  possibilitam  uma  abordagem  holística  e 

participativa,  envolvendo  estudos  interdisciplinares  para  o  estabelecimento  de 

formas de desenvolvimento sustentável (ATTANASIO, 2004, p.2).

O  manejo  integrado  de  microbacias  hidrográficas  é  uma  ferramenta  estratégica 

importante  para  o  desenvolvimento  rural,  amplamente  difundido  em  nível 

internacional. A microbacia hidrográfica é uma área geográfica definida por divisores 

topográficos  drenados  por  pequenos  arroios,  com  áreas  pequenas  geralmente 

englobadas dentro dos limites de uma unidade administrativa, como uma região, 

município  ou  um distrito.  Esta  área é  admitida  como a  menor  unidade territorial 

capaz de enfocar as variáveis ambientais de forma sistêmica (SILVA, 1994).
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Os trabalhos em microbacias hidrográficas  pretendem integrar  os  interesses  de 

todos  os segmentos  da sociedade  em termos  de abastecimento, saneamento,  

habitação, lazer, proteção  e preservação do meio ambiente, produtividade, elevação 

da renda e do bem estar  da  comunidade.  Os objetivos do manejo  integrado de 

microbacias hidrográficas são (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p.334):

• Manejar  adequadamente  os  recursos naturais,  principalmente   o  solo  e  a 

água;

• Incrementar a produção  e a produtividade agro-silvo-pastoris;

• Diminuir ou mitigar os riscos de secas e inundações;

• Reduzir o processo de degradação dos solos, principalmente a erosão;

• Garantir uma maior  disponibilidade  e uma melhor qualidade da água;

• Estimular o planejamento, a organização da produção municipal  sobretudo 

alimentos básicos;

• Racionalizar  os  recursos  materiais,  financeiros   e  de  pessoal  em  âmbito 

federal, estadual e municipal, compatibilizando e otimizando sua utilização;

• Incentivar a organização associativa dos produtores rurais visando à solução 

de problemas comuns;

• Maximizar as rendas municipais  e comunitárias a partir da capacitação de 

pessoas para gerenciamento e administração da produção; 

• Controlar a poluição;

• Promover ações comunitárias  visando a obtenção de benefícios nas áreas 

de produção, comercialização,  saúde, educação, transporte, etc.;

• Propiciar novas alternativas de exploração econômica na comunidade rural;

• Participar do processo de fixação do homem no campo.

Quanto ao tamanho ou área de drenagem de uma microbacia identifica-se que não 

há  consenso  na  literatura.  Uma  série  de  conceitos  é  aplicada  na  definição  de 

microbacias, podendo ser adotados critérios como unidades de medida, hidrológicos 

e ecológicos.
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Para  Faustino  (1996),  as  sub-bacias  possuem  áreas  maiores  que  100  km²  e 

menores que 700 km². Para Rocha (1997, apud MARTINS et al., 2005), são áreas 

entre 20.000 ha e 30.000 ha (200 km2 a 300 km2).  Para Santana (2003),  bacias 

podem ser desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo do 

ponto de saída considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal  coletor.  Cada 

bacia hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, 

em relação à última, uma sub-bacia. 

Apesar  das  diferentes  definições  e  nomenclaturas,  o  consenso  é  que  a  bacia 

hidrográfica é a unidade ótima para o estudo e planejamento de recursos naturais. 

Todas  as  matérias,  como  solo,  água  e  nutrientes,  são  coordenadas  dentro  dos 

contornos da bacia (KOBIYAMA, 2008).

As políticas públicas que determinam as microbacias ou bacias hidrográficas como 

unidade de planejamento partem da perspectiva do desenvolvimento sustentável e 

pressupõem uma racionalização do uso dos recursos naturais.

A elaboração de um plano de microbacia hidrográfica inicia com a identificação das 

microbacias  existentes  no  município,  diagnóstico   de  sua  situação,  perfil 

socioeconômico  do município  e de sua comunidade, seleção das microbacias a 

serem trabalhadas (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2005, p.334).

Para seleção de microbacias hidrográficas deverão ser considerados os seguintes 

critérios: 

• Áreas que concentrem um maior número de produtores;

• Áreas que apresentem uma significativa produção de alimentos básicos;

• Locais onde haja projetos de saneamento básico;

• Locais onde estejam sendo desenvolvidos  projetos de irrigação comunitária 

explorados por pequenos agricultores;
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• Localidades onde há interesse e disposição em investir recursos  e esforços, 

por parte da administração local  e dos produtores rurais;

• Áreas onde os  recursos hídricos  tenham  importância  para  abastecimento 

urbano;

• Locais  onde  existem problemas de  erosão  ou  ocorram outras  formas de 

degradação  dos recursos ali existentes;

• Localidades  que  disponham  de  recursos  humanos   e  materiais   para 

implementação dos projetos;

• Preferencialmente áreas que estiverem mais a montante;

O plano de manejo de microbacias hidrográficas deve balancear os elementos 

culturais, sociais, econômicos e ecológicos na elaboração dos "mapas" das bacias 

durante a fase de diagnóstico, e a consequente priorização das ações variam de 

acordo com a natureza das análises feitas. 

O diagnóstico orienta não só as premissas técnicas do projeto,  como também o 

caráter  sociopolítico  da  intervenção  e  a  capacitação  das  equipes  interventoras 

(SANTANA, 2003).

O plano de manejo de micobacias hidrográficas deverá ser organizado  de modo a 

permitir que as informações nele contidas  estejam dispostas de maneira clara e 

coerente,  sugerindo-se  a  seguinte  organização  (BERTONI  e  LOMBARDI  NETO, 

2005, p.334).

• Diagnóstico

1. dados gerais do município;

2. seleção da microbacias;

3. dados da microbacia: caracterização socioeconômica, fisiográfica, dados de 

manejo, práticas utilizadas, uso e cobertura do solo, identificação dos problemas da 

comunidade;

• Elaboração de projetos de acordo com sa especificidades dos problemas da 

microbacia;
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• Planejamento da microbacia: deverá ser elaborado com base nos resultados 

do diagnóstico, prevendo as atividades detalhadas  em termos de execução anual  e 

de recursos necessários,  abrangendo um período de 4 anos;

• Monitoramento e avaliação: as atividades desenvolvidas na microbacia, bem 

como a introdução e implantação  de novas tecnologias, deverão alterar  a produção 

e a produtividade das culturas, as propriedades físicas, químicas e microbiológicas 

do solo e também a qualidade e o comportamento hidrológico dos cursos de água. 

Desta forma, os efeitos mais significativos da intervenção executadas na microbacia 

deverão  ser  acompanhados  e  monitorados  periodicamente  pelos  órgãos 

competentes.

• Revisão do plano: com base nos resultados obtidos durante o monitoramento 

dos resultados das intervenções executadas deverão ser traçadas novas metas. As 

falhas que por ventura forem detectadas deverão ser corrigidas na revisão do plano. 

Também poderão ser introduzidas novas tecnologias, dando um caráter dinâmico 

necessário ao manejo da microbacia.

O  processo  de  tomada  de  decisão  deve  ser  realizado  de  forma  participativa  e 

garantir o acesso dos grupos diretamente atingidos pelo efetivo gerenciamento da 

bacia.

Segundo Silva (1994), ao tratar do desenvolvimento rural, é preciso considerar que a 

abordagem  de  manejo  por  microbacias  possui  limites  metodológicos  na 

compreensão da realidade social.  O manejo por microbacias apresenta aptidão para 

tratar  as  questões  ambientais  locais,  porem  não  garante   uma  solução  para  o 

desenvolvimento econômico como um todo (Silva,1994).

Assim,  ao  invés de se  definir  a  microbacia hidrográfica como unidade ideal   de 

planejamento,  deve-se concebê-la como unidade estratégica de planejamento.

4.2 Ações voltadas ao saneamento rural 

O conceito de Saneamento Ambiental possui uma abrangência que historicamente 

foi  construída  com  o  objetivo  de  alcançar  níveis  crescentes  de  salubridade 
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ambiental,  compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário,  o 

manejo de resíduos sólidos urbanos, o manejo de águas pluviais urbanas, o controle 

de vetores, a disciplina de ocupação e uso do solo, a fim de promover a melhoria 

das condições de vida urbana e rural. 

Dentro desse conceito mais amplo, um recorte cada vez mais utilizado para uma 

parte do Saneamento Ambiental é  a  classificação  de  Saneamento  Básico, que 

envolve  os  sistemas  e  serviços  para  o  abastecimento  de  água,  o  esgotamento 

sanitário, a limpeza pública ou manejo dos resíduos sólidos e o manejo de águas 

pluviais. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006)

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), cuja elaboração é prevista na 

Lei nº 11.445/2007, resulta de um processo planejado e coordenado pelo Ministério 

das Cidades em três etapas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011):

i) A formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de 

vida e cidadania”, que marca o início do processo participativo de elaboração 

do Plano em 2008; 

ii) A elaboração, em 2009 e 2010, de extenso estudo denominado “Panorama 

do Saneamento Básico no Brasil”,  que tem como um de seus produtos a 

versão preliminar do Plansab;

iii)  A  “Consulta  Pública”,  que  submete  a  versão  preliminar  do  Plano  à 

sociedade, de modo a promover ampla discussão com vistas à consolidação 

de sua forma final para posteriores encaminhamentos e execução.

De acordo com o Plansab, a coordenação do Programa Nacional de Saneamento 

Rural  será  de  responsabilidade  do  Ministério  da  Saúde  por  meio  da  Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA, 2012).

A  Funasa/MS,  com  base  na  Política  Federal  de  Saneamento  Básico,  está 

coordenando  a  elaboração  do  Programa  Nacional  de  Saneamento  Rural,  em 

consonância com o Plansab, tendo como objetivo promover o desenvolvimento de 

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.  72



ações  de  saneamento  básico  em  áreas  rurais  com  vistas  à  universalização  do 

acesso,  por  meio  de  estratégias  que  garantam  a  equidade,  a  integralidade,  a 

intersetorialidade,  a sustentabilidade dos serviços implantados e a participação e 

controle social.

É importante frisar que o meio rural é constituído de diversos tipos de comunidades, 

com  especificidades  de  cada  região  brasileira,  exigindo  formas  particulares  de 

intervenção  em  saneamento  básico,  tanto  no  que  diz  respeito  às  questões 

ambientais, tecnológicas e educativas, como de gestão e sustentabilidade das ações 

(FUNASA, 2012).

Assim, a proposta do Programa Nacional de Saneamento Rural deverá levar em 

conta  a  compreensão  das  características  de  cada  tipo  de  população  e  ser 

compatível com as necessidades e realidades encontradas em cada uma dessas 

comunidades nas diferentes regiões brasileiras (FUNASA, 2012).

O programa visa promover a inclusão social destes grupos, mediante a implantação 

de ações de saneamento  integradas com outras  políticas  públicas  setoriais,  tais 

como:  saúde,  recursos  hídricos,  habitação,  igualdade  racial  e  meio  ambiente 

(FUNASA, 2012).

Deve garantir, portanto, a integração e interface com as demais políticas de estado 

em andamento,  como  os  Planos  e  Programas:  Brasil  Quilombola,  Territórios  da 

Cidadania,  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  Reforma  Agrária,  Brasil  Sem 

Miséria, entre outros (FUNASA, 2012).

A participação social  e a integração de ações entre Governo Federal,  Estados e 

Municípios são fundamentais para a construção e implementação do Programa.

4.3 Dificuldades no Saneamento Rural
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Em  áreas  rurais,  o  maior  desafio  está  no  controle  da  qualidade  da  água  de 

abastecimento e controle e disposição de esgotos e efluentes domésticos, uma vez 

que as soluções em geral são individuais e dependem de investimentos do próprio 

produtor ou da comunidade, devido ao fato da população se encontrar de forma 

dispersa (CISAM/ AMVAP, 2006, p. 160).

A distância entre as unidades habitacionais na grande maioria dos casos inviabilizam 

a implementação de sistemas de abastecimento, esgotamento coletivo e a coleta de 

resíduos  sólidos  domésticos  com  frequência  adequada  (CISAM/AMVAP,  2006, 

p.160). 

Outro fator que afeta a implementação de programas de saneamento no meio rural é  

o fato de as populações em áreas rurais do Brasil apresentar diferenças culturais e 

de  desenvolvimento  superiores  às  encontradas  no  comparativo  entre  os  centros 

urbanos.  Por  exemplo,  há  uma grande  diferença  cultural  entre  uma propriedade 

localizada no extremo oeste do estado e uma propriedade rural localizada na região 

nordeste  próxima  ao  centro  urbano  em  termos   de  hábitos  de  consumo, 

infraestrutura e acesso à informação.

Em virtude desses desafios, o saneamento no meio rural depende de um programa 

de educação continuada com a instrução e auxílio à implementação de soluções 

individuais, de forma a assegurar a saúde e a qualidade de vida dessas populações. 

Esses programas devem ser elaborados em concordância com as condições sociais 

do local para proporcionarem mudanças efetivas.

Neste sentido, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Política Nacional 

de Assistência Técnica e Extensão Rural, promove a participação da comunidade 

nos  processos  de  construção  e  execução  de  estratégias  de  desenvolvimento 

sustentável através do Diagnóstico Rural Participativo (DRP).

De acordo com Verdejo (2006, p. 6) o diagnóstico Rural Participativo (DRP) é
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um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que 
as  comunidades  façam  o  seu  próprio  diagnóstico  e  a 
partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e 
desenvolvimento.  Desta  maneira,  os  participantes 
poderão  compartilhar  experiências  e  analisar  os  seus 
conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de 
planejamento  e  ação.  O  DRP  pretende  desenvolver 
processos  de  pesquisa  a  partir  das  condições  e 
possibilidades dos participantes,  baseando-se nos seus 
próprios conceitos e critérios de explicação. 

Larsen (2010, p. 45-46) comenta que seguindo essa metodologia,  a Emater-MG, 

desenvolveu uma outra ferramenta de participação da comunidade rural, conhecida 

como  Metodologia  Participativa  de  Extensão  Rural  para  o  Desenvolvimento  

Sustentável (MEXPAR).  Segundo o autor, o MEXPAR parte do pressuposto básico 

da participação da população rural,  privilegiando, em sua prática, a utilização de 

técnicas que favorecem e estimulam a reflexão dos grupos sociais sobre as relações 

estabelecidas  com o  meio  físico  e  social  e  a  elaboração  de  novos  conceitos  e 

experiências.

• Abastecimento da água

Todas as reações nos seres vivos necessitam de um veículo que as facilite e que 

sirva para regular a temperatura em virtude do grande desprendimento de calorias 

resultante  da oxidação  da  matéria  orgânica.  A água,  que  é  fundamental  à  vida,  

satisfaz  completamente  estas  exigências  e  se  encontra  presente  em proporções 

elevadas na constituição de todos os seres vivos, inclusive no homem, onde atinge 

75% de  seu  peso.  Sua  influência  foi  primordial  na  formação  das  aglomerações 

humanas (FUNASA, 2007).

O homem sempre se preocupou com o problema da obtenção da qualidade da água 

e  em quantidade  suficiente  ao  seu  consumo  e  desde  muito  cedo,  embora  sem 

grandes conhecimentos, soube distinguir uma água limpa, sem cor e odor, de outra 

que não possuísse estas propriedades atrativas.

Sob o aspecto sanitário e social, o abastecimento de água visa, fundamentalmente 
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(FUNASA, 2007):

•Controlar e prevenir doenças;

•Implantar hábitos higiênicos na população como, por exemplo, a lavagem 

das mãos, o banho e a limpeza de utensílios e higiene do ambiente;

•Facilitar a limpeza pública;

•Facilitar as práticas desportivas;

•Propiciar conforto, bem-estar e segurança;

•Aumentar a esperança de vida da população.

De várias maneiras a água pode afetar a saúde do homem: pela ingestão direta, na 

preparação de alimentos; na higiene pessoal, na agricultura, na higiene do ambiente, 

nos  processos  industriais  ou  nas  atividades  de  lazer.  Os  riscos  para  a  saúde 

relacionados com a água podem ser  distribuídos em duas categorias  (FUNASA, 

2007, p. 36):

• Riscos  relacionados  com  a  ingestão  de  água  contaminada  por  agentes 

biológicos (bactérias, vírus, e parasitos), pelo contato direto, ou por meio de insetos 

vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico;

• Riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente efluentes 

de esgotos industriais, ou causados por acidentes ambientais.

Os  principais  agentes  biológicos  encontrados  nas  águas  contaminadas  são  as 

bactérias patogênicas, os vírus e os parasitos. As bactérias patogênicas encontradas 

na  água  e/ou  alimentos  constituem  uma  das  principais  fontes  de  morbidade  e 

mortalidade em nosso meio. 

São responsáveis por numerosos casos de enterites, diarreias infantis e doenças 

endêmicas/ epidêmicas (como a cólera e a febre tifoide), que podem resultar em 

casos letais.

Um  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  pode  ser  concebido  e  projetado  para 

atender a pequenos povoados ou a grandes cidades, variando nas características e 
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no porte  de suas instalações.  Caracteriza-se pela retirada da água da natureza, 

adequação  de  sua  qualidade,  transporte  até  os  aglomerados  humanos  e 

fornecimento  à  população  em  quantidade  compatível  com  suas  necessidades 

(FUNASA, 2007).

Como  definição  o  Sistema  de  Abastecimento  Público  de  Água  constitui-se  no 

conjunto de obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a 

uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 

população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos.

Sob o ponto de vista sanitário, a solução coletiva é a mais interessante por diversos 

aspectos como: facilitar a proteção do manancial reduz o número de mananciais e 

subsistemas;  mais  fácil  controlar  a  qualidade  da  água  consumida;  redução  de 

recursos humanos e financeiros (FUNASA, 2007).

Os  sistemas  individuais  são  indicados  para  áreas  rurais  onde  a  população  é 

dispersa,  onde  poderão  ser  utilizados  poços  tubulares  comunitários,  caixa  de 

tomada,  galeria  filtrante,  poço  escavado  e  captação  superficial  direta  cisterna 

(FUNASA,  2007).  Para utilização doméstica potável  as águas devem passar  por 

algum processo de desinfecção antes do uso, sendo previamente fervida ou clorada.

• Tratamento de esgotos domésticos 

Os dejetos humanos podem ser veículos de germes patogênicos de várias doenças, 

entre  as  quais  febre  tifoide  e  paratifoide,  diarreias  infecciosas,  amebíase, 

ancilostomíase,  esquistossomose,  teníase,  ascaridíase,  etc.  Observa-se  que,  em 

virtude da falta de medidas práticas de saneamento e de educação sanitária, grande 

parte da população tende a lançar os dejetos diretamente sobre o solo,  criando, 

desse modo, situações favoráveis à transmissão de doenças (FUNASA, 2006).

A maneira de quebrar a cadeia de transmissão das doenças relacionadas com as 
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águas e os esgotos domésticos é através do uso de barreiras sanitárias.  A barreira 

sanitária se constitui na disposição conveniente dos dejetos, de modo que estes não 

sejam acessíveis ao homem e aos vetores, não poluam a água e o solo,  e não 

acarretem  outros  inconvenientes,  tais  como  maus  odores  e  mau  aspecto  no 

ambiente (CISAM/AMVAP, 2006, p.160). 

As barreiras sanitárias são obras de saneamento para tratamento dos dejetos que 

evitam o contato de todas as excreções humanas e de animais com a água, o solo, 

os alimentos e o próprio homem. Podem ainda proporcionar o aproveitamento dos 

dejetos em usos diversos e ao não permitir a transmissão de doenças, melhoram a 

vida  das  comunidades  e  garantem  o  desenvolvimento  das  mesmas (CISAM/ 

AMVAP, 2006, p.160). 

Larsen (2010, p. 31) afirma que

no meio rural  e  em cidades de pequeno porte e  baixa 
densidade  populacional,  onde  as  residências  ficam 
distantes  uma  das  outras,  é  comum  a  adoção  de 
tecnologias  mais  viáveis  e  simples,  onde  técnicas 
urbanas de saneamento quase nunca são apropriadas, 
ainda  considerando  que  o  Brasil  é  um  país  de  clima 
quente,  o  que  favorece  ainda  mais  a  utilização  de 
sistemas simples.

Em  áreas  isoladas  onde  há  escassez  de  recursos  e  inexistência  de  rede  de 

abastecimento,  as  soluções  individuais  para  o  destino  das  excretas  pode  ser 

realizado por via seca ou por via hídrica com a aplicação de sistemas de tratamento,  

dentre eles destacam-se:

• A privada de fossa seca compreende a casinha e a fossa seca escavada no 

solo, destinada a receber somente as excretas, ou seja, não dispõe de veiculação 

hídrica (FUNASA, 2006). Uma característica fundamental da fossa seca é que ela 

não deve receber água de descargas,  de banhos,  de lavagem, de enxurrada ou 

mesmo água do solo quando o nível da água subterrânea for muito alto. A utilização 

destes  sistemas  apresenta  desvantagens  em relação  a  geração  de  mau cheiro, 
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poluição   de  subsolo,  proliferação  de  insetos,  particularmente  a  mosca,  requer 

solução para outras águas servidas.  Este sistema é impróprio para áreas com alta 

densidade populacional, locais com perfil de solo raso, ou com o lençol freático a 

baixa profundidade;

• Privada  química:  constituída  de  um  tanque  cilíndrico,  de  aço  inoxidável, 

contendo  solução  de  soda  cáustica  (NaOH),  destinado  a  receber  os  dejetos 

procedentes de uma bacia sanitária;

• Fossa séptica: são câmaras fechadas com a finalidade de deter os despejos 

domésticos,  por  um  período  de  tempo  estabelecido,  de  modo  a  permitir  a 

decantação  dos  sólidos  e  retenção  do  material  graxo  contido  nos  esgotos 

transformando-os bioquimicamente,  em substâncias e compostos mais simples e 

estáveis.  É  aplicável  quando  há  sistema  de  abastecimento  e  as  residências 

apresentam sistemas hidráulicos adequados;

• Fossa  séptica  biodigestora:  processo  de  biodigestão  realizado  através  da 

decomposição anaeróbia da matéria orgânica por bactérias que a transformam em 

biogás  e  efluente  estabilizado,  que  pode  ser  utilizado  para  fins  agrícolas.  Esse 

sistema tem dois objetivos principais: a) substituir, a um custo barato para o produtor 

rural, o esgoto a céu aberto e as fossas sépticas e b) utilizar o efluente como adubo 

orgânico,  minimizando  gastos  com  adubação  química  (FREISLEBEN  e  GRISA, 

2010, p. 4);

• Tratamento de esgoto por evapotranspiração: é uma técnica mais simples e 

barata  que  o  tratamento  por  fossas  sépticas  biodigestoras.  Não  gera  efluentes 

líquidos, pois esses são absorvidos pelas plantas cultivadas e evaporados através 

da transpiração das mesmas como também diretamente do solo (FREISLEBEN e 

GRISA, 2010, p. 4).

• Drenagem pluvial 

As águas de drenagem superficial são fundamentalmente originárias de 

precipitações pluviométricas cujos possíveis transtornos que seriam provocados por 

estes escoamentos, devem ser neutralizados pelos sistemas de drenagem pluviais 

ou esgotos pluviais. 
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As precipitações pluviométricas podem ocorrer tanto da forma mais comum 

conhecida, como chuva, como em formas mais moderadas como neblinas, garoas 

ou geadas, ou mais violentas como acontece nos furacões, precipitações de granizo, 

nevascas, etc.

A drenagem, que consiste na remoção do excesso de água existente nas  camadas 

superiores da superfície,  apresenta vários objetivos: recuperação de terra para a 

agricultura; consolidação do terreno e saneamento (CISAM/ AMVAP, 2006). 

A drenagem para controle de mosquitos consiste na remoção de águas paradas, 

evitando-se assim a disseminação de focos onde possam procriar.  Esse objetivo 

deverá  ser  conseguido  sem  alteração  sensível  regime  hidrográfico  dominante 

(CISAM/ AMVAP, 2006).

A eficiência da drenagem no combate a vetores de moléstias depende da densidade 

demográfica  e  das  espécies  de  mosquitos  presentes;  de  seus  hábitos;  de  sua 

capacidade  de  transmitir  a  doença,  bem  como  da  distância  de  seus  focos  em 

relação às concentrações humanas (CISAM/ AMVAP, 2006).

A drenagem pode  ser  feita  por  meio  de  drenos  a  céu  aberto,  subterrâneos  ou 

verticais.

Na  drenagem a  céu  aberto,  os  drenos  são  constituídos  por  valetas  abertas  no 

terreno. Embora este sistema seja menos dispendioso, apresenta como principais 

inconvenientes, desperdício de terreno, gastos com manutenção das valas e entrave 

ao desenvolvimento normal dos trabalhos agrícolas. Nessa drenagem, as paredes 

das valetas deverão ter inclinação razoável, segundo a consistência do terreno, para 

evitar desmoronamento (CISAM/ AMVAP, 2006).

A drenagem subterrânea pode ser executada por meio de tubos perfurados, pedras 

brutas, tronco e árvores, etc. Embora seja inicialmente mais dispendiosa, apresenta 
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as  seguintes  vantagens:  depende  de  poucos  cuidados  de  manutenção,  permite 

melhor aproveitamento da área drenada e não interfere como trabalho das máquinas 

agrícolas (CISAM/ AMVAP, 2006).

Os tubos perfurados para  drenagem deverão ser  colocados no fundo da valeta, 

sobre uma camada de pedra britada, com a parte em que se encontram os furos 

voltados para baixo.  Sobre  o tudo,  deverá  ser  colocada nova camada de pedra 

britada e sobre esta, papel asfáltico ou capim e, em seguida, terra. O papel asfáltico,  

como o capim, tem por finalidade evitar o entupimento dos drenos pela terra de 

cobertura. No caso de drenos subterrâneos constituídos de tronco de árvores deve-

se tomar o cuidado de escolher trocos irregulares, de modo que entre eles fiquem 

espaços livres para escoamento da água (CISAM/ AMVAP, 2006).

Drenagem Vertical: nesse sistema, os drenos são constituídos por buracos verticais, 

feitos no terreno, e que poderão ser, posteriormente, cheios de areia formando as 

chamadas  estacas  de  areia.  Esse  tipo  de  drenagem  presta-se  bem  ao 

desaguamento  de  terrenos  embaciados,  providos  de  uma  camada  de  solo 

impermeável, repousando sobre outra camada de solo permeável (CISAM/ AMVAP, 

2006).

Nos projetos de drenagem, não existem normas fixas a serem observadas; cada 

projeto  constitui  caso  especifico,  e  as  soluções  deverão  ser  estudadas 

individualmente, pois dependem de condições locais e da finalidade da drenagem 

(CISAM/ AMVAP, 2006). 

• Resíduos Sólidos

O melhor meio para o gerenciamento de resíduos sólidos domésticos na área rural é 

a partir da coleta seletiva e segregação na fonte em categorias como vidro, papel,  

metais e resíduos orgânicos e descartáveis (CISAM/AMVAP, 2006). 
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A segregação na fonte permite o armazenamento dos materiais recicláveis por um 

maior período de tempo na propriedade, o material orgânico pode ser aplicado o 

processo de compostagem – decomposição da matéria – em que o produto final 

pode ser aproveitado como adubo orgânico (CISAM/ AMVAP, 2006). 

O uso de matéria orgânica como adubo é bem antigo – a observação do processo 

natural de formação de uma camada de húmus sobre o solo pela decomposição de 

folhas  e  galhos  caídos  sobre  a  terra  permitiu  reproduzi-lo  de  forma organizada, 

planejada e controlada para se obter adubo (CISAM/ AMVAP, 2006).
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