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Rega é uma revista proposta pelo GWP Global Water 
Partnership da América do Sul e conta com a parceria de 
várias entidades nacionais e regionais na área de recur‑
sos hídricos, entre elas: CEPAL, BID, Banco Mundial, 
ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
RedeCap‑Net Ar gen tina, APRH ‑ Associação Paraguaia 
de Recursos Hídricos, Sociedade Brasileira de Limnolo‑
gia, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Organização dos Estados Americanos 
e RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión Ambiental de 
la Cuenca del Plata.

Os objetivos da revista são de divulgar o conhecimento 
adquirido nas Américas sobre a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos. Considera‑se importante a troca de 
informações entre os diferentes atores na área de recursos 
hídricos: técnicos, decisores de governo e instituições pri‑
vadas, membros de comitê e agências de bacias, usuários 
de águas, etc. 

Os principais aspectos enfatizados são os seguintes:  ‑ 
resultados comparativos e experiências sobre políticas 
públicas em recursos hídricos; ‑ estudos sobre a cadeia 
produtiva dos diferentes setores de recursos hídricos; ‑ ge‑
renciamento integrado dos recursos hídricos dentro de uma 
visão interdisciplinar; ‑ aspectos insti tu cionais e de gestão 
de recursos hídricos e meio ambiente; ‑ setores usuários 
da água e impactos sobre a sociedade.

Rega es una revista propuesta por la GWP‑Global Water 
Partnership de América del Sur, y cuenta con el apoyo 
de varias entidades nacionales y regionales en el área de 
recursos hídricos, entre ellas: CEPAL, BID, Banco Mun‑
dial, ABRH ‑ Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH ‑ Instituto Argentino de Recursos Hidricos, Red 
Cap‑Net Argentina, APRH ‑ Asociación Paraguaya de 
Recursos Hidricos, Sociedade Bra si leira de Limnologia, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
da Ciencia y la Cultura, Organización de los Estados 
Americanos y RIGA ‑ Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Plata.

El objetivo de la revista es divulgar el conocimiento 
adquirido en las Americas sobre la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. Se considera importante el intercambio 
de información entre los diferentes actores en el área de 
Recursos Hídricos: técnicos, tomado res de decisiones del 
gobierno y de instituciones privadas, miembros de comités 
y agencias de cuenca, usuarios de recursos hídricos, etc.

Los principales aspectos enfatizados son los siguientes: ‑ 
resultados comparativos y experiencias sobre po lí ticas 
públicas en recursos hídricos; ‑ influencia eco nómica de los 
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; ‑ gestión 
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de 
una visión in terdiscipli naria; ‑ aspectos institucionales y de 
gestión de recursos hí dricos y medio ambiente; ‑ sectores 
usu a rios del agua e impactos sobre la sociedad.

Sociedade Brasileira  
de Limnologia

Red de Investigación  
y Gestión Ambiental  

de la Cuenca del Plata
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 RESUMO: O Brasil é um país conhecidamente rico 
em recursos naturais. Para que os usos dos recursos não 
resultem na sua escassez ou esgotamento são necessárias 
regras que garantam a preservação e a manutenção desses 
recursos. A legislação ambiental tem o papel de regrar a 
respeito desse assunto e tem evoluído nos últimos tempos, 
para que as novas ideias, novas questões e desafios modernos 
sejam contemplados. Neste trabalho é realizada uma síntese 
sobre alguns aspectos da legislação ambiental brasileira,seu 
histórico, o uso dos princípios do poluidor/usuário pagador 
e protetor recebedor na legislação, e o direito ambiental 
dentro do contexto de sustentabilidade.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Poluidor/usuário 
pagador, Protetor recebedor.

ABSTRACT: Brazil is a country known to be rich in 
natural resources. So that the uses of resources do not 
result in their shortage, rules are needed to ensure the 
preservation and maintenance of resources. An environ‑
mental legislation has the role for regulating this subject. 
In Brazil the environmental legislation has advanced in 
recent years taking into account new ideas, new issues 
and modern challenges. This paper presents a discussion 
about the Brazilian environmental legislation, its history, 
the polluter pays principle and protection receiving in 
law, also considering the environmental law within the 
context of sustainability.

Keywords: Sustainability, Polluter pays principle, 
Protection receiving.

INTRODUÇÃO

O Brasil historicamente é conhecido como um 
país com imensas fontes de recursos naturais. Esses 
recursos são objetos de exploração desde o desco‑
brimento dessas terras, quando o Brasil ainda era 
colônia. Essa exploração também se observa em 
tempos mais recentes, evidenciando‑se, no último 
século, como base para um desenvolvimento econô‑
mico mais competitivo através de grandes mudanças 
políticas. Segundo Mele et al. (2006) essas mudanças 
destinavam‑se a acelerar o desenvolvimento e uma 
ocupação estratégica do território. Por outro lado, 
com a utilização dos recursos naturais de forma não 
sustentável, o país passa a ser visto como destruidor 
destes recursos. Segundo Barbosa (2008) a questão 
ambiental, no Brasil, intensifica‑se nos discursos e 
estudos no curso da década de 1960 após uma fase de 

intenso crescimento urbano. Esse crescimento gerou 
uma pressão internacional levando o país a procurar 
uma política própria para a gestão de seus recursos de 
forma mais sustentável (SOUSA, 2005). Rodrigues 
(2013) descreve que a preocupação com as questões 
ambientais passou por algumas fases, com o início 
marcado pela pressão econômica e que evoluiu nas 
últimas décadas com a inserção das questões sobre 
a manutenção da qualidade de vida humana e com 
o surgimento do direito ambiental. Isso mediante 
a constatação da possibilidade do esgotamento dos 
recursos naturais. Como consequência, verifica‑se 
nos dias atuais o desafio de se manter a produção de 
alimentos e de energia, bem como a qualidade de vida 
para as pessoas diante de cenários em que os recursos 
naturais apresentam‑se em situação risco de escassez 
ou indisponíveis (IPCC, 2014).

Legislação ambiental brasileira: princípios básicos 
e reflexões no contexto de sustentabilidade 
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Nesse sentido as questões ambientais têm ocupado 
o rol de preocupações da sociedade a nível mundial, 
pois as consequências atingem proporções globais 
levando a sociedade uma mudança de paradigma, 
mobilizando não só os ambientalistas, mas toda a 
coletividade (BORGES, 2010). Nesse contexto o 
conceito de sutentabilidade ou desenvolvimento 
sustentável surge como um termo que expressa os 
anseios coletivos (BARBOSA, 2008).

Portanto, a exploração de recursos naturais ne‑
cessita de regras que garantam o equilíbrio entre o 
desenvolvimento socioeconômico e a preservação de 
recursos, incluindo as próximas gerações. Essas regras 
apresentam‑se na forma da legislação. Nesse texto 
é realizada uma discussão sobre alguns aspectos da 
legislação ambiental desde seu histórico e alguns dos 
seus princípios básicos para que a mesma contemple 
o desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso inclui 
uma revisão sobre sustentabilidade, questões do di‑
reito ambiental, responsabilidade civil e das ações que 
motivam atitudes/atividades sustentáveis.

PRINCÍPIOS BÁSICOS E 
REFLEXÕES NO CONTEXTO DE 
SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade
Conforme Rodrigues e Ferreira (2013) o signifi‑

cado de sustentabilidade vem sendo atualizado desde 
a década de 1970 até os dias atuais. Conforme as 
autoras os conceitos de desenvolvimento sustentável 
foram sendo apresentados ao longo dos anos durante 
os diversos eventos mundiais que tinham como obje‑
tivo melhorar a convivência no planeta considerando 
as gerações presentes e futuras. 

Para Lourenço e Machado (2012), a sustentabi‑
lidade se resume na busca por um equilíbrio entre 
produção, consumo, preservação e regeneração de 
recursos humanos e naturais, constituindo um 
processo que obriga diferentes atores a cooperar em 
prol do interesse comum. Isso é gerador de diferentes 
tipos de conflitos, pois a procura da sustentabilidade, 
enquanto processo de mudança social, obriga trans‑
formações significativas em nível dos modelos de 
produção e de consumo, dos valores culturais e em 
nível dos sistemas de governança.

Os autores também salientam a evolução no 
pensamento original sobre sustentabilidade, descrito 
pelo Clube de Roma, da década de 1970, ao declarar 
que se os padrões de crescimento fossem mantidos, se 
concretizaria uma crise catastrófica, sendo necessário 
um congelamento do crescimento para evitá‑la. Mais 
tarde seria entendido um conceito mais viável de ser 
realizado, que defende a qualidade de vida como 
objetivo central para se atingir a sustentabilidade 
em termos ambientais, econômicos e sociais. Esse 
conceito revela que o crescimento econômico “zero” 
pode ser tão prejudicial para o ambiente quanto o 
crescimento econômico descontrolado (LOUREN‑
ÇO e MACHADO, 2012). A sustentabilidade é um 
conceito que alia crescimento, consumo consciente, 
preservação do meio ambiente e melhoria da quali‑
dade de vida. É o desenvolvimento capaz de suprir 
as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. Em Machado (2014) o autor salienta que 
o equilíbrio ecológico não representa a permanência 
inalterada das condições naturais, mas sim a harmo‑
nia e a sanidade entre os elementos que compõem a 
ecologia, incluindo o homem.

Finalmente, o desenvolvimento sustentável expôs 
um novo estilo de compreensão e resolução dos pro‑
blemas socioeconômicos, considerando o ambiente 
natural, as dimensões culturais, políticas e sociais 
(BRITO et al., 2011).

Desenvolvimento da legislação 
ambiental para o uso sustentável dos 
recursos naturais
Uma forma de atingir o objetivo comum de pre‑

servação e minimização dos impactos é regrando o 
uso racional dos recursos naturais. Essas regras podem 
ser expressas através da legislação ambiental.

Segundo Assunção e Bursztyn (2001) datam da 
época do Brasil Colônia as primeiras normas legais 
que afetavam direta ou indiretamente os recursos 
naturais do Brasil, como a punição para o corte da 
floresta, a derrubada de algumas espécies madeireiras 
de valor comercial, a queimada de matas, e a poluição 
de águas que serviam para abastecimento.

Entretanto, esses regramentos não possuíam 
caráter preservacionista, tampouco buscavam o 
desenvolvimento sustentável, tratavam‑se apenas de 
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medidas voltadas à preservação de recursos naturais 
de valor econômico para a coroa portuguesa.

Conforme Bastos Neto (2008) na década 1930, 
motivado por movimentos políticos e sociais pós‑
‑guerra, o Brasil teve inspiração para um novo mo‑
mento na legislação, evidenciando uma tendência pela 
interferência do Estado no direito de propriedade, 
ou seja, surge o entendimento de que a destruição 
de recursos naturais pode comprometer de forma 
globalizada a vida humana (PETERS, 2009).

Dentre as primeiras leis do país que relacionam 
as questões ambientais destacam‑se nesse período 
os Códigos das Águas e o Florestal, ambos de 1934 
(BRASIL, 1934a); (BRASIL, 1934b).

Como relação a essas normas observa‑se a preo‑
cupação com o uso dos recursos hídricos para apro‑
veitamento energético, para atender às demandas 
das novas indústrias que estavam sendo instaladas 
no país, e com relação aos problemas decorrentes dos 
períodos de secas.

No cenário internacional na década de 1970 deu‑se 
o marco quanto à modernização do desenvolvimento 
de uma legislação mais apropriada nas questões am‑
bientais. Em 1972 na Conferência da Organização 
das Nações Unidas – ONU, realizada em Estocolmo 
na Suécia, conhecida como a Conferência Sobre 
Meio Ambiente Humano, observou‑se a preocu‑
pação em inserir o homem no contexto ambiental 
como usuário e também responsável pelo ambiente. 
Nesse período no Brasil havia um movimento para 
que as indústrias poluidoras se instalassem no país 
em prol do desenvolvimento econômico, mas esse 
pensamento precisou ser revisto devido à pressão das 
agências financiadoras, que passariam a estabelecer a 
contabilização das questões ambientais na avaliação 
de novos projetos (RESENDE, 2006).

Nessa fase a qualidade de vida humana foi um 
fator a ser considerado com o desenvolvimento 
econômico e social, aliado às questões ambientais. 
Conforme Seiffert (2011) a Conferência da ONU 
foi o marco inicial na discussão das consequências do 
desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente 
e sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 
Conforme Cruz (2001) alguns encontros como Con‑
ferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente 
em Dublin, em 1992, assim como a Agenda 21, 
resultante da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janei‑
ro, ECO92, também foram marcos referenciais para 
as ações necessárias em direção ao uso dos recursos 
hídricos de forma sustentável.

Com relação aos recursos hídricos, no Brasil, as 
maiores mudanças foram com relação ao domínio 
das águas. Pelo Código das Águas de 1934 (BRASIL, 
1934a) a água pertencia aos municípios ou ao proprie‑
tário particular da área onde ocorria o recurso. A partir 
da década de 1970 as mudanças puderam ser percebi‑
das, com a criação do Comitê de Estudos Integrados 
de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) e vários comitês 
executivos, nas bacias hidrográficas mais impactadas 
do país (ASSUNÇÃO e BURSZTYN, 2001). Com 
isso, observa‑se a discussão sobre esses recursos de 
forma a contemplar os demais usos da água.

Em 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA) anunciou como um de seus objetivos asse‑
gurar condições ao desenvolvimento sócioeconômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os princípios 
que incluem a manutenção do equilíbrio ecológico 
considerando o uso coletivo. Ou seja, teve como 
proposta uma compatibilização do desenvolvimento 
econômico‑social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 
1981).

Para Rodrigues (2013) a PNMA de 1981 foi o 
marco inicial para o direito ambiental com destaque 
para a proteção do ambiente considerando todas as 
formas de vida, saindo da visão antropocêntrica, até 
então constatada. Ou seja, o homem deixou de estar ao 
lado do meio ambiente e passou a estar inserido nele.

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a 
reservar um capítulo para os assuntos referentes ao 
meio ambiente, o Capítulo VI. Albergaria (2014) 
afirma que o artigo 225 da Constituição de 1988 teve 
seu texto considerado como um dos mais avançados 
do mundo. No referido artigo desta lei observa‑se a 
preocupação com a manutenção dos recursos naturais 
também para as gerações futuras. 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo‑se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê‑lo e preservá‑lo 
para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).”
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Carpena (2012) salienta que o artigo 225 da Cons‑
tituição de 1988 elevou o meio ambiente à categoria 
de bem de uso comum, o que garante o direito de 
todos tê‑lo de maneira ecologicamente equilibrada. A 
autora também enfatiza que essa Lei determinou que 
a defesa e a preservação do meio ambiente, para as 
presentes e para as futuras gerações é dever do Poder 
Público, bem como de toda a coletividade. 

Com relação aos recursos hídricos, na Constitui‑
ção Federal de 1988 (BRASIL, 1988) a água passou 
a ser de domínio público, dos Estados ou da União. 
Competindo, então, à União e aos Estados agenciar 
a gestão do uso dos recursos hídricos de sua compe‑
tência (CRUZ e TUCCI, 2008).

Rodrigues (2013) destaca que a Constituição de 
1988, com a apresentação dos princípios do direito 
ambiental, trouxe a base jurídica que faltava para o 
direito ambiental ser levado a categoria de ciência 
autônoma. 

Nesse sentido Gebler e Ramos (2014) destacam 
que a partir Constituição de 1988 o preceito de uso 
sustentável dos recursos naturais vem sendo aos pou‑
cos colocado em prática e atitudes não regulamentadas 
passam a ter proteção ambiental. Acrescenta que isso 
somado à evolução do conhecimento técnico do tema 
faz surgir uma especialidade do conhecimento com o 
objetivo de estudar o bem ambiental incluindo a sua 
proteção jurídica. As normas penais e administrativas 
que faltavam surgem em 1998, com a Lei Federal 
n° 9605, denominada Lei de Crimes Ambientais 
(Albergaria, 2014).

Anterior a isso, em 1997 foi instituída a Lei Federal 
n° 9.433 (BRASIL, 1997), a qual criou a Política Na-
cional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 
A lei tornou-se o marco para as questões relativas aos 
recursos hídricos por definir a água como um recurso 
natural de domínio público, finito e dotado de valor 
econômico. Tendo como objetivos: solucionar os 
conflitos resultantes do uso intensivo da água, con-
servar e recuperar os recursos hídricos degradados, 
assim como evitar impactos danosos na qualidade dos 
recursos hídricos dentro de uma visão sistemática, 
firmada nos princípios da descentralização e da par-
ticipação da sociedade no processo decisório (CRUZ, 
2001). Destaca-se ainda, dentre os fundamentos da 
política, a defesa dos usos múltiplos da água (artigo 
1°, inciso IV).

A preocupação com as futuras gerações também 
aparece como um dos objetivos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, no Art. 2º, insiso I: “assegurar 
à atual e às futuras gerações a necessária disponibi-
lidade de água, em padrões de qualidade adequados 
aos respectivos usos”(BRASIL, 1997).

Para definir a forma de realização da gestão destes 
recursos a referida lei também instituiu os instrumen-
tos para a gestão, destacando-se, dentre eles, o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) caracteriza-
do como instrumento de planejamento estratégico 
dos recursos hídricos que define diretrizes, metas 
e programas para garantir o uso racional da água 
e entendido como o principal elemento orientador 
das políticas públicas de recursos hídricos no país 
(BM, 2008). O primeiro PNRH foi aprovado pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 
2006), instância superior do SINGREH, para um 
horizonte até 2020.

Com relação aos recursos florestais segundo Silva 
(2000) apud Bastos Neto (2008), o primeiro Código 
Florestal da década de 1930 não foi de eficiente inter-
venção para a proteção das matas contra a impactante 
atividade madeireira no Brasil. Por outro lado, Bastos 
Neto (2008) elogia o documento por trazer o escopo 
de florestas destinadas à preservação e considera esse 
fato como o embrião das atuais áreas de preservação 
permanente (APP’s). Outro destaque é que mesmo 
com essa inovação, este código não se demonstrou 
eficiente por não definir os limites das áreas proteto-
ras, como eram denominadas as áreas com destinação 
à conservação do regime das águas.

Mais tarde, em 1965 entrou em vigor a Lei Federal 
n° 4.771/65 (BRASIL, 1965), que juntamente com 
outras normas dessa década como a lei que dispõe 
sobre a proteção à fauna, Lei Federal n° 5197/67 
(BRASIL, 1967a) e o Decreto Lei n° 221/67 sobre a 
pesca (BRASIL, 1967b), formam um grupo de nor-
mas que traz o conceito de amparo e preservação da 
qualidade do meio ambiente.

Nessa “fase” a legislação sobre áreas protetoras, 
como eram chamadas anteriormente, passa a ter 
os limites físicos definidos, e com isso, limitou-se 
a utilização dos recursos naturais pelo proprietário, 
possibilitando uma fiscalização. 

Mais recentemente, o Código Florestal passou 
por reformulações estando em vigor em 2012 a nova 
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legislação que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa, denominada novo Código Florestal Brasilei-
ro, sob a Lei Federal n° 12651/12 (BRASIL, 2012). 
Também se verifica nessa norma os limites para as 
áreas de proteção permanente com relação às faixas 
marginais de cursos d’água e às áreas no entorno dos 
lagos e lagoas.

Esses limites físicos foram alterados diversas 
vezes e ainda nos dias atuais são objeto de muita 
discussão. Vários autores questionam a utilização de 
valores fixos para estas áreas e diversas propostas são 
apresentadas com uma atribuição da necessidade de 
se considerar não somente a proteção do solo e da 
água, conforme afirma Bastos Neto (2008). 

Em função disso, têm surgido pesquisas em mé-
todos inovadores no sentido de contribuir para que 
o processo de determinação desses limites seja mais 
eficiente e rápido, além de proporcionarem a proteção 
do ambiente, como o descrito por Monteiro (2014). 
Nesse trabalho a autora desenvolveu uma metodolo-
gia de apoio a identificação de serviços ecossistêmicos 
promovidos pelas áreas de preservação permanentes 
(APP’s) ao longo de cursos d’água, em particular à 
estabilidade dos taludes fluviais a partir de um Proto-
colo de Avaliação Rápida (PAR). Em Monteiro (2013) 
tem-se uma revisão mais detalhada sobre a legislação 
que influencia a definição das APP’s.

Por outro lado, evidencia-se que esses limites 
somente têm valor se de fato forem respeitados, 
e isso carece de uma boa fiscalização, o que não é 
uma realidade em grande parte do Brasil (PERINI 
et al., 2011).

Atualmente os avanços relativos às questões am-
bientais tiveram um novo marco com a resolução da 
Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada 
“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável”. Apresentado na 70ª 
sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque 
(EUA), em setembro de 2015, o documento define 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 
ODS, e 169 metas que buscam solucionar os princi-
pais desafios globais (ONU, 2015). Esse documento 
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016 e confere 
uma nova agenda de ação para os próximos 15 anos.

Conforme a ONU (2015) o encontro em Nova 
Iorque é fruto do trabalho conjunto de governos e 
cidadãos de todo o mundo para propor um novo 

modelo global com foco na erradicação da pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 
proteger o ambiente e combater as alterações cli-
máticas. Conforme seu texto, para isso acontecer, as 
medidas precisam ser ousadas e isso significa também 
desenvolver ações de grande impacto nas questões 
relacionadas a mudança climática, sociais de regiões 
fragilizadas por pobreza, conflitos, etc (ONU, 2015).

No Brasil o primeiro desafio desta Agenda é 
na preparação de indicadores que possibilitarão o 
acompanhamento das mudanças propostas pelo 
documento. Estes indicadores fazem parte de um 
conjunto de 230 indicadores globais que foram 
definidos pela Comissão de Estatística das Nações 
Unidas na 47a Sessão ocorrida em março de 2016 
(STATISTICAL COMMISSION, 2016), presidida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O conjunto final de indicadores foi subme-
tido aos estados-membros das Nações Unidas no 
aniversário de um ano da Agenda 2030, por ocasião 
da 71ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 
setembro de 2016, em Nova York. 

Os próximos eventos relacionados à Agenda 2030 
e aos indicadores demonstram o comprometimento 
do Brasil no sentido do desenvolvimento com base na 
sustentabilidade. Com relação aos recursos naturais, 
especificamente à água, destaque-se a preparação para 
o 8° Fórum mundial da água que está programado 
para março de 2018 em Brasília. Esse evento tem 
a expectativa de produzir um grande legado para a 
gestão de recursos hídricos no país (WWC, 2016).

A responsabilidade civil e as questões 
ambientais
Mediante a legislação ambiental, considerada mais 

moderna no cenário brasileiro, o direito ambiental 
tem um papel importante.

Em Milaré (2009) o autor destaca as três esferas 
básicas de atuação do Direito Ambiental: a preven‑
tiva (administrativa), a reparatória (responsabilidade 
civil) e a repressiva (responsabilidade penal). Para 
Rodrigues (2013) a responsabilidade civil leva van‑
tagem em relação à sanção administrativa ou penal, 
pois pode atuar mesmo que não haja degradação 
ambiental. Como quando se verifica uma ameaça de 
dano, podendo ser atribuído a um agente poluidor. 
Enquanto nos casos de sanção administrativa ou penal 
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se exige a existência de conduta ilícita praticada por 
um ator. Conforme Milaré (2009) a responsabilidade 
civil por si pressupõe prejuízo a terceiro, requerendo 
a restauração ou uma indenização. Mas segundo o 
autor as regras clássicas de responsabilidade civil não 
ofereciam a proteção suficiente às vítimas do dano 
ambiental por exigirem a comprovação da culpa. 
Fato este percebido pela doutrina, jurisprudência e 
legisladores. O que levou a busca de instrumentos 
legais mais eficazes como se observa na Lei Federal 
n° 6.938/81, com a substituição de um princípio 
fundamentado na culpa pelo fundamentado no risco 
da atividade (MILARÉ, 2009).

Conforme observa Vaz (2007) a responsabilidade 
civil assume papel fundamental na proteção da na‑
tureza, pois a principal função da responsabilidade 
civil é a reparação. Para Carpena (2012) as normas de 
responsabilidade civil têm a função de compensar as 
interferências causadas ou sofridas por um de nós com 
relação às outras pessoas. Ou seja, é a obrigação do 
agente indenizar o dano causado por ele ressarcindo 
economicamente o lesado.

Por outro lado Vaz (2007) salienta que na proteção 
do meio ambiente a prevenção assume papel prepon‑
derante na medida em que o objetivo maior é evitar 
a consumação do dano ambiental.

Nesse contexto pode‑se afirmar que o objetivo da 
legislação na área ambiental é de prevenir que o dano 
ocorra. Entretanto, é inevitável que certas atividades 
causem o impacto no ambiente e caso seja necessário, 
certo impacto pode ser aceitável.

A aceitação ou não desse impacto pode ser justifi‑
cada pelos benefícios sócioeconômicos da atividade 
a ser implementada, resultando em um impacto 
positivo. Como formas de “compensar” o impacto 
negativo podem ser planejadas ações em curto, em 
médio e em longo prazo, resultando em um plano 
com metas a serem cumpridas para alcançar os ob‑
jetivos. As análises dos impactos de uma atividade 
passam a considerar alguns princípios que expressam 
a relação entre o recurso natural e os seus usuários, 
como os princípios poluidor/usuário pagador. Alem 
desses, apresenta‑se uma forma de evitar o impacto 
mediante outro princípio ‑ o protetor recebedor.

Esses princípios podem ser observados na legislação 
ambiental brasileira, resultando em um esforço pela mo‑
dernização da mesma, conforme será discutido  adiante.

Ainda com relação ao Direito Ambiental é ne‑
cessário observar que a existência de conhecimento 
técnico especializado e de leis, decretos e resoluções 
não são suficientes para a boa solução dos problemas 
ambientais (GEBLER e RAMOS, 2014). Conforme 
estes autores uma grande dificuldade está na lingua‑
gem diferente entre os profissionais da área do Direito 
e os de formação tecnológica, consequência da sua 
formação, podendo resultar em interpretações que 
não correspondem a melhor técnica ou em decisões, 
sem bases sociais, também necessárias numa avaliação. 

Princípios poluidor/usuário pagador e 
protetor recebedor
 A “aceitação” de impacto mediante uma compen‑

sação descreve como é denominado pela literatura, 
o princípio do usuário pagador. Segundo Araújo 
(2011) esse princípio busca garantir a justiça ao 
evitar que só a sociedade sofra os riscos do desen‑
volvimento econômico.

Rodrigues (2013) coloca que o princípio do po‑
luidor pagador representa um dos mais importantes 
pilares do direito ambiental, atendendo a diversas 
situações por ser composto por outros sub‑princípios 
como o usuário pagador, em que não há poluidor ou 
o princípio da precaução, em que não há o pagador. 
Com isso pode‑se considerar que o usuário pagador 
não causa o dano, mas há algum impacto.

Já em Machado (2014), o autor conceitua o 
princípio poluidor pagador como contido no prin‑
cípio usuário pagador, e como aquele que obrigada 
o poluidor a pagar a poluição que pode ocorrer ou 
que foi causada.

No caso do usuário pagador citam‑se as atividades 
que se encontram dentro dos padrões permitidos 
pelo poder público, como nos casos de licenças de 
operação e as outorgas em geral. Como exemplo 
tem‑se os lançamentos de cargas poluidoras em 
cursos hídricos, mas mantendo os padrões para 
o enquadramento na classe de qualidade da água 
segundo os usos do trecho, conforme determinado 
pela Lei Federal n ° 9433 de 1997. O mercado do 
carbono pode ser também citado, pois é uma forma 
de compensação pela emissão de gases poluentes na 
atmosfera. Vale destacar que a compensação tem 
como objetivo o restabelecimento do equilíbrio, pois 
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se compensa por algo que causa um desequilíbrio 
(MACHADO, 2014).

Com relação ao princípio poluidor pagador 
Araújo (2011) descreve que esse princípio pode ser 
entendido como um instrumento econômico de po‑
lítica ambiental, em que se exige do poluidor ou do 
potencial poluidor o dever de arcar com as despesas 
estatais relativas à prevenção, reparação ou repressão 
dos impactos ambientais. Isso justifica‑se pelo fato de 
que o dano impossibilitou a coletividade de usufruir 
um bem‑estar ambiental (ARAÚJO, 2011).

Fernandes (2010) destaca que o princípio polui‑
dor pagador fundamenta‑se no fato de o dano ter 
sido causado com o intuito do retorno econômico, 
mas que não corresponde a uma permissão para o 
uso irracional dos recursos naturais e sim uma forma 
de responsabilizar o uso não racional, forçando os 
empreendimentos a operar dentro dos limites per‑
mitidos, mediante um controle.

Para Carpena (2012) esse princípio estabelece 
que o usuário do recurso ambiental deva suportar 
seus custos de maneira que nem o Poder Público 
nem terceiros sofram com tais custos. Com isso, 
o princípio do poluidor‑pagador força a iniciativa 
privada a internalizar os custos ambientais. Assim, 
as preocupações ambientais passam a compor as 
decisões econômicas das empresas, incentivando 
o investimento na utilização racional dos recursos 
naturais (CARPENA, 2012). Isso é possível pela 
compensação, que segundo Machado (2014), ao 
estar presente na legislação ambiental, insere a 
variante ambiental no planejamento econômico, 
possibilitando às empresas mensurar os custos de 
um empreendimento.

Na PNMA o princípio poluidor/usuário pagador 
está bem explícito em seu Art 4°, insiso VII:

“à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 
usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.”

O princípio poluidor pagador também aparece 
como base para a aplicação de sanções aos infratores 
na Constituição de 1988, em seu artigo 225, § 3º: 

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas fí‑
sicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.”

O princípio usuário pagador também é verificado 
na Política Nacional dos Recursos Hídricos através 
do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos.

Embora ainda com aplicações tímidas no país 
a cobrança, segundo Martini e Lanna (2003), é a 
principal novidade da lei maior dos recursos hídri‑
cos do país, representando a vinculação da vertente 
jurídico‑administrativa com a vertente econômica 
de tratamento das questões ambientais. 

Segundo Araújo (2011) vem se destacando, 
recentemente, um outro princípio, o do protetor‑
‑recebedor. Segundo o autor, este princípio, ao 
contrário do poluidor/usuário pagador, visa aos não 
poluidores do meio ambiente. Esse princípio tem 
como base a ideia de que o indivíduo, que protege 
uma área, deixando de impactá‑la/degradá‑la, deverá 
receber incentivos, financeiros ou não, como forma 
de compensá‑lo pela prestação de um serviço de 
proteção ambiental.

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 
2008) trata‑se de uma política moderna e inova‑
dora que está atraindo muita atenção, tanto em 
países desenvolvidos como em desenvolvimento. 
Parte‑se da premissa de que a inovação envolve um 
afastamento das políticas ambientais de comando, 
utilizando as forças de mercado para atingir os re‑
sultados ambientais, recompensando os provedores 
de serviços ambientais.

Na legislação brasileira esse princípio evidencia‑
‑se na Lei Federal n°12.305, de 2010, no art. 6°, 
que institui a nova Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (BRASIL, 2010): “São princípios da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos: (...) II – o poluidor‑
‑pagador e o protetor‑recebedor”.

Conforme a ANA (2008) o princípio protetor‑
‑recebedor, também conhecido como o modelo pro‑
vedor‑recebedor é reconhecidamente mais eficiente 
e eficaz no controle da erosão e da poluição difusa 
do que o tradicional modelo usuário/pagador, que 
conforme descreve Araújo (2011) tem como prin‑
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cipal diferença em relação ao princípio do poluidor 
pagador o fato de que, em relação ao primeiro, não 
há a figura do poluidor e sim de um consumidor/
usuário que se utiliza licitamente de determinado 
recurso e paga para consumí‑lo.

Os mecanismos para a aplicação do princípio 
protetor‑recebedor são os incentivos financeiros, 
fiscais, estímulos a adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços, entre outros.

Existem alguns exemplos da utilização dos ser‑
viços ambientais e suas respectivas formas de paga‑
mento, compensação e outros incentivos. Como é 
o caso do Programa Produtor de Água, que integra 
o conceito de pagamento por serviços ambientais 
(ANA, 2008; ANA, 2014). Esse programa visa 
incentivar a compensação financeira aos agentes 
que contribuem para proteção e recuperação de 
mananciais, gerando benefícios para a bacia e para 
sua população.

Na Lei Federal nº 12.651/2012 existe um capí‑
tulo destinado à concretização do princípio do pro‑
tetor‑recebedor, prevendo ações como pagamentos 
ou incentivos a serviços ambientais e compensações 
diversas pelas medidas de conservação ambiental, 
através do programa de apoio e incentivo à preser‑
vação e recuperação do meio ambiente (BRASIL, 
2012). Para Machado (2013) os programas de 
apoio e incentivo à conservação do meio ambiente 
previstos do na referida lei demonstram um reconhe‑
cimento da sociedade premiando quem contribui na 
conservação do meio ambiente. Entretanto, o autor 
critica essa lei, declarando‑a tímida, e por não ter 
estabelecido regras para que seja efetivado o paga‑
mento pelos serviços ambientais florestais. 

Há, ainda,  o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, que concede a cada trimestre, um 
benefício de R$ 300,00 às famílias em situação de 
extrema pobreza que vivem em áreas consideradas 
prioritárias para conservação ambiental (Brasil, 
2011). Cita‑se também o Bolsa Verde, em Minas 
Gerais, que tem por objetivo apoiar a conservação 
da cobertura vegetal nativa, com o pagamento por 
serviços ambientais aos proprietários que já preser‑
vam ou que se comprometem a recuperar a vegetação 
de origem nativa em suas propriedades (MINAS 
GERAIS, 2008).

Tem‑se também o programa Cultivando Água 
Boa, reconhecido internacionalmente, que obteve 
em 2015 o reconhecimento da ONU como a melhor 
gestão de recursos hídricos do mundo na categoria 
“Melhores práticas em gestão da água”, da 5ª edição 
do Water for Life. Trata‑se de um programa de par‑
ticipação comunitária permanente, em que a Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, além de mitigar e corrigir 
passivos ambientais trabalha com a sociedade para 
mudar os seus valores. As ações desse programa vão 
desde a recuperação de microbacias e a proteção das 
matas ciliares e da biodiversidade, até a disseminação 
de valores e saberes com relação ao meio ambiente 
(ITAIPU, 2016).

Esses princípios aparecem na legislação am‑
biental, tornando‑a mais moderna e representam 
a utilização desses recursos de forma a propiciar o 
desenvolvimento socioeconômico regional e manter 
o equilíbrio ambiental, conceito de um desenvolvi‑
mento sustentável.

CONCLUSÕES

A legislação ambiental brasileira está em cons‑
tante mudança, e desde os tempos mais antigos, 
vem sendo adequada às necessidades que surgem. 
Essa adequação procura acompanhar as questões 
atuais, que no contexto mais moderno considera que 
qualquer atividade é causadora de algum impacto 
ambiental, devendo‑se buscar um equilíbrio do 
ambiente natural, mas sem desconsiderar a atuação 
antrópica, com a inserção do homem nas questões 
relacionadas ao meio ambiente, tanto como usuário 
tanto como responsável por sua manutenção, isto 
visto também de forma globalizada.

Verifica‑se a participação do país nos principais 
eventos internacionais que tratam das questões 
ambientais. Isso possibilita a renovação do conhe‑
cimento e que novos princípios e novas ideias sejam 
aceitas e aplicadas num contexto de prevenção, como 
o pagamento pelos serviços ambientais. Ainda que 
em alguns casos reconheçam‑se os atrasos, como na 
aprovação de um novo texto ou em questões técnicas. 
A implantação prática de todos os instrumentos pre‑
vistos na legislação ainda é um desafio grande para o 
país. E isso resulta em muitos casos de não eficiência 
do sistema. A fiscalização pode ser entendida como 
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um dos fatores que resultam em menor eficiência 
destes instrumentos, quando não realizada adequa‑
damente. Todavia, verifica‑se, também que existem 
divergências entre o que está escrito na legislação 
e o que, na prática, isso representa, considerando 
o avanço do conhecimento técnico, como no caso 
dos limites de faixas de APP”s, ou na interpretação 
feita com base em alguma avaliação técnica sem 
qualidade ou simplesmente pela não compreensão 
dos termos técnicos.

Portanto, considerando o exposto, conclui‑se 
pela necessidade de aperfeiçoar a técnica, com 
uma boa formação dos profissionais e com atitudes 
motivadoras, o que produzirá uma base sólida para 
que os formuladores das normas possam representar 
cada vez mais adequadamente as relações naturais 
na legislação. E, com isso, produzir instrumentos 
mais eficazes para a gestão dos recursos naturais, 
garantindo a sua preservação para esta e para as 
gerações futuras.
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RESUMO: O artigo apresenta um estudo de atual‑
ização de cota máxima maximorum (CMM) do reservatório 
Orós, com critérios atualmente vigentes. Utilizou‑se uma série 
histórica recente e aplicaram‑se modernos programas estatísti‑
cos. Foram testadas oito funções de probabilidade:  Weibull 
três e dois parâmetros, logística, normal, gama, lognormal, 
menores valores extremos e maiores valores extremos. O des‑
empenho dessas funções foi avaliado pelo método de Anderson 
Darling (AD) e pela estatística P‑ valor.  A distribuição do 
Weibull de três parâmetros foi selecionada como a de melhor 
da série histórica. Obteve‑se, com a distribuição Weibul‑3, a 
CMM igual a 207,6 metros. Esse valor está sessenta centímet‑
ros acima da estabelecida pelo projeto original do DNOCS da 
década de 1950. Apesar do pequeno incremento da CMM, os 
efeitos da atualização proposta, podem representar uma grande 
ampliação da área de preservação permanente do reservatório, a 
qual foi definida na Lei Federal nº 12.651/2012 (Novo Código 
Florestal) como função da CMM.

Palavras-chave: Distribuição de probabilidade, Segurança 
hidrológica, Eventos extremos, Área de preservação permanente.

ABSTRACT: The article presents a study of the 
maximum maximorum water level (CMM) of Orós 
reservoir, with currently prevailing criteria. We used 
a recent historic series and applied modern statistical 
software. Eight probability functions were tested: three 
and two parameters Weibull, logistic, normal, gamma, 
lognormal, smaller extreme values and largest extreme 
values. The performance of these functions was evalu‑
ated by the method of Anderson Darling (AD) and 
the statistic P‑value.  The three‑parameter Weibull 
distribution has been selected as the best historical 
series. It was obtained, with the distribution‑3, CMM 
Weibul equal to 207.6 m. This value is 60 cm above 
the quota established by Orós original project, of the 
Decade of 1950. Despite the small increase in CMM, 
the effects of the proposed can result in a large increas‑
ing in Permanent Preservation Area (APP), defined in 
Federal Law 12.651/2012.

Keywords: Probability distribution, Hydrological 
safety, Extreme events, Permanent preservation area.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento da cota máxima maximorum 
(CMM) de um reservatório, geralmente estabelecida 
na fase de projeto, é indispensável para fixar a cota do 
coroamento e, também, para a definição dos limites 
das áreas de proteção ambiental (APPs). Nos termos 
da Lei 12.651/2012, as APPs são formadas pela área 
entre a CMM e a cota máxima operativa normal do 
reservatório. 

Em reservatórios projetados e construídos há dé‑
cadas, as CMMs foram estabelecidas com métodos 
empíricos, como a Fórmula do Engenheiro Aguiar em 
reservatórios do Nordeste (Campos, 2009), ou com 
métodos estatísticos simplificados aplicados a séries 
de curtas durações. Esses métodos, muitas vezes, são 
incompatíveis com o atual estágio do conhecimento 
científico. Nesses casos, faz‑se necessário realizar 
estudos hidrológicos de atualização das CMMs, 
suportados por séries históricas de atualizadas e mais 
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longas. As novas estimativas podem proporcionar 
valores mais objetivos e confiáveis para a CMM. 

Para calcular a CMM foram pesquisadas as séries 
históricas de níveis do reservatório Orós. Foram apli‑
cados métodos estatísticos para verificar se as funções 
de probabilidade descrevem bem a série histórica.    

Foram avaliadas oito funções densidade de proba‑
bilidade (fdp) para modelar a série histórica Dentre 
as oito fdps, foi selecionada a de melhor ajuste 
utilizando‑se o critério de Anderson Darling‑AD 
(1952). Selecionada a fdp, estimou‑se a cota do nível 
de água decamilenar, como representativa da CMM. 

A atualização da CMM propicia elementos para 
definir e limitar a APP do reservatório nos termos do 
Novo Código Florestal e com a utilização de métodos 
científicos atualmente praticados.

Observe‑se que, embora o novo Código Florestal 
estabeleça os parâmetros a considerar na definição 
da APP, não explicita os métodos matemáticos e 
estatísticos que devem ser utilizados na estimativa 
desses parâmetros. Nesse ponto, esse artigo inova ao 
propor, e aplicar, uma metodologia de cálculo das 
cotas para definir a APPs. 

O método foi aplicado para atualizar a CMM do 
açude presidente Juscelino Kubitschek, (Orós‑CE), 
construído em 1960, com o projeto de meados da 
década de 1950. 

REVISÃO DA LITERATURA

Apresenta‑se nessa seção os estudos recentes que 
trataram de métodos estatísticos para definir e escolher 
uma função densidade de probabilidade (fdp) que 
descrevem eventos raros de fenômenos hidrológicos 
e climáticos. Os estudos são apresentados em ordem 
cronológica e cobrem o período de 2004 a 2015.  A 
pesquisa foi feita nas bases Scielo, Web of Science e 
Google Acadêmico. 

Silva e Clarke (2004) analisaram estatisticamente 
os eventos de chuvas intensas em 218 postos na bacia 
do rio São Francisco. Para a obtenção da distribuição 
mais adequada às séries históricas estudadas, os auto‑
res utilizaram o método de Hoskinge Wallis (1997), 
que se baseia no método dos Momentos‑L.  Foram 
testadas as distribuições de Gumbel e a distribuição 
Generalizada de Valores Extremos (GEV).  Os autores 
não obtiveram boa aderência para a função Gumbel. 

A função GEV teve um bom desempenho para re‑
presentar as chuvas intensas da região.

Lyra et al. (2006) estudando séries de 25 estações 
climatológicas com tamanho entre 24 e 62 anos do 
Estado de Táchira, Venezuela. Os autores identifica‑
ram regiões homogêneas, em relação à sazonalidade 
das chuvas mensais e verificaram o ajuste das séries 
históricas às distribuições gama, Gumbel, normal, 
lognormal de três parâmetros e Weibull. Os parâme‑
tros das distribuições foram estimados pelo método da 
verossimilhança. A aderência às distribuições avaliada 
com o método quiquadrado (χ2). As distribuições de 
melhor aderência foram a gama e a normal.

Sansigolo (2008) estudou eventos anuais de tem‑
peratura máxima e mínima absoluta, precipitações 
máximas diárias e velocidades instantâneas do vento 
em Piracicaba, São Paulo. A aderência foi avaliada 
com os testes de Kolmogorov‑Smirnov (KS) e χ2. Os 
parâmetros das fdps foram estimados pelo método 
da verossimilhança. As distribuições utilizadas foram 
a normal, Gumbel, Fréchet, Weibull, lognormal e 
Pearson III. Para os valores de extremos de precipi‑
tações máximas diárias e de temperaturas máximas 
absolutas, a função Gumbel apresentou melhor 
ajuste. Os valores de temperaturas mínimas absolutas 
foram satisfatoriamente modelados pela distribuição 
normal devido à simetria dos valores. As velocidades 
instantâneas dos ventos foram melhor ajustadas pela 
distribuição de Weibull. As demais distribuições não 
apresentaram resultados satisfatórios para nenhuma 
das variáveis estudadas. 

Aragão et al. (2013) estudaram as precipitações 
máximas diárias em 48 postos pluviométricos do 
estado de Sergipe. Foram testadas as distribuições de 
Weibull e Gumbel. Os autores utilizaram o método 
K‑S para verificar e selecionar a fdp de melhor ajuste 
às chuvas intensas observadas, e concluíram que a 
fdp Weibull representa melhor os eventos de chuvas 
extremas no estado de Sergipe. 

Watanabe (2013) realizou uma análise teórica e 
comparativa, entre a distribuições Log‑normal II, 
Log‑normal III, Pearson III, Log‑Pearson III e Gum‑
bel com o objetivo de avaliar a validade do modelo de 
Gumbel em determinar vazões de dimensionamento 
de vertedouros. Os autores concluíram que as distri‑
buições de dois parâmetros, como Gumbel e lognor‑
mal II, são mais estáveis que as de três parâmetros. 
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Campos et al. (2014), com a aplicação de simu‑
lação Monte Carlo, estudaram a variável aleatória 
volume anual regularizado no reservatório Castanhão, 
no estado do Ceará.  Os autores geraram séries sin‑
téticas de volumes afluentes anuais, e fizeram a ope‑
ração simulada do reservatório. Os autores testaram 
as distribuições de probabilidade gama, lognormal e 
normal.  Com a aplicação da estatística AD, a função 
gama foi selecionada como a que melhor descreve   a 
variável volume anual regularizado.

Franco et al. (2014) avaliaram dados de precipi‑
tações máximas diárias de oito postos pluviométri‑
cos na bacia do rio Verde em Minas Gerais. Foram 
pesquisadas as fdps Gumbel, gama e GEV. O estudo 
de aderência foi feito pelos métodos KS, AD, χ2 e 
Filliben. Os resultados apontaram a função GEV com 
a de melhor aderência aos dados observados.  

As chuvas diárias máximas de 29 localidades no 
estado do Paraná foram estudadas por Kist e Virgens 
Filho (2015). Foram avaliadas as fdps exponencial, 
gama, Weibull, lognormal, Pareto generalizada e ex‑
ponencial mista. A partir dos testes de aderência AD 
e χ2, os resultados apontaram a distribuição exponen‑
cial mista como a de melhor aderência. Em seguida, 
vieram as distribuições gama e Weibull. 

Beskow et al. (2015) realizaram uma avaliação 
do desempenho de distribuições de probabilidade 
multiparâmetros Generalizada de Valores Extremos 
(GEV) e Kappa, em relação aos modelos estatísticos 
de Gumbel e lognormal, para o estado do Rio Gran‑
de do Sul. Os parâmetros das distribuições foram 

calculados pelo método dos Momentos‑L. Foram 
utilizados 342 postos pluviométricos com séries de 
chuvas diárias de, no mínimo, dez anos. Os parâme‑
tros das distribuições foram obtidos com o software, 
Sistema de Aquisição de Dados Hidrológicos e Análise 
(SYHDA). Foram utilizados os testes de aderência de 
KS, χ2, AD e teste de Filliben, com nível de signifi‑
cância de 5%. Os autores identificaram que o teste 
de aderência AD foi o melhor por ser mais restritivo 
que os demais para as séries históricas estudadas. A 
distribuição Kappa foi a de melhor ajuste, seguida 
pela GEV, embora as demais também tenham obtidos 
resultados satisfatórios. 

Caldeira et al. (2015) estudaram as precipitações 
máximas diárias de 342 estações no Estado do Rio 
Grande do Sul. Os autores avaliaram as fdps log‑
normal de 2 e 3 parâmetros e Gumbel. Os ajustes 
foram testados com as estatísticas KS e χ2. O estudo 
concluiu que a lognormal III é a que melhor descreve 
a precipitação máxima diária na região. 

ÁREA DO ESTUDO

Para fins de gestão de águas, a bacia do rio Ja‑
guaribe foi dividida em cinco regiões hidrográficas: 
Salgado, Banabuiú, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe 
e Baixo Jaguaribe. O açude Presidente Juscelino 
Kubitscheck, mais conhecido por Orós, segundo 
maior de Ceará, localiza‑se no Alto Jaguaribe, no 
limite com o médio Jaguaribe, conforme Figura 1. 
(CEARÁ, 2009). 

Figura 1 ‑  Bacia do alto Jaguaribe e açude Orós
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O alto rio Jaguaribe, desenvolve‑se por 325 km 
das nascentes até o boqueirão do Orós. Os principais 
afluentes neste trecho são Carrapateiras, Puiú, Trici, 
Cariús, Jucás, Trussu, riacho da Conceição e Conda‑
do. O lago do Orós cobre áreas dos municípios de 
Iguatu, Quixelô e Orós, e encontra‑se a cerca de 340 
km de Fortaleza.

A construção da barragem iniciou durante a seca de 
1958. No início de 1960, os trabalhos se desenvolviam 
em ritmo intenso, com 24 horas por dia. Porém, em 
decorrência de fortes chuvas, o reservatório encheu 
mais rapidamente do que esperavam os engenheiros 
da obra. Em consequência, aos 17 minutos do dia 26 
de março, o maciço de terra foi transbordado. Foram 
destruídos 877.500 m3 do maciço, que já alcançava 
2.000.000 de m3.  (DNOCS, 2016).

As obras foram retomadas em ritmo intenso 
e a obra foi concluída 1961. O reservatório tem 
capacidade de 1.940.000.000 m³, controla cerca 
de 24.000 km2 de bacia hidrográfica e regulariza 
uma vazão de 20,40 m³/s.  Os principais usos são o 
abastecimento humano, a irrigação, piscicultura e a 
recreação. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ/
SRH/COGERH, 2011).

O Alto Jaguaribe apresenta heterogeneidade tanto 
em relação a distribuição espaço‑temporal das chuvas 
quanto ao regime de escoamento. A área apresenta 
relevo moderadamente movimentado com predo‑
minância das unidades geomorfológicas dos maciços 
residuais e da depressão sertaneja. 

Cerca de 80% da área apresenta declividade infe‑
rior a 15°, contudo, algumas áreas isoladas apresentam 
declividades superiores a 30°. Em função da natureza 
geológica e geomorfológica da região, o potencial de 
águas superficiais é bem mais relevante do que o po‑
tencial hidrogeológico. (GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ/SRH/COGERH, 2011)

O clima da região pode ser definido como tropical 
quente semiárido. O regime de chuvas é irregular, 
e existe um acentuado déficit hídrico durante oito 
meses do ano.  Neste contexto, as ações antrópicas 
como, desmatamento, alteração do relevo, plantio 
de culturas, pequenas barragens e drenagens, entre 
outras, alteram a dinâmica das águas. (GOVERNO 
DO ESTADO DO CEARÁ/SRH/COGERH, 2011)

DADOS E MÉTODOS

Nesta seção, apresenta‑se a descrição dos dados co‑
letados e, em seguida, da metodologia aplicada para a 
atualização da CMM. A sequência utilizada consistiu 
em coletar, analisar e formar uma série consistente e 
escolher as fdps candidatas a descrever o fenômeno 
em análise. Utiliza‑se a cota de período de retorno de 
10.000 anos como representativa da CMM. 

Dados
Os dados foram coletados na Companhia de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – Ceará ‑ 
COGERH, a qual disponibilizou séries históricas 
dos níveis das águas e vazões medidas diariamente 
na operação do reservatório. A série compreende o 
período de 1978 a 1981 e de 1986 a 2014.

Foram coletados também a séries histórica de ní‑
veis junto ao DNOCS, cobrindo o período de 1961 
a 2014. As duas séries foram analisadas em termos de 
consistência e formou‑se uma série de cotas máximas 
anuais para o período de 1961 a 2014.  Os anos com 
valores inconsistentes foram retirados (Tabela 1).

Método de atualização da CMM
Para determinar a fdp que melhor descreve os 

valores empíricos da série de níveis de água foram 
selecionadas: Weibull de 2 e 3 parâmetros, menores 
valores extremos, Weibull, logística, normal, gama, 
lognormal e maiores valores extremos. 

Para avaliar a hipótese de rejeição, ou aceitação, 
de uma determinada fdp como descritora da série 
histórica, utilizou‑se o nível de significância de 5% 
(α = 0,05), avaliado pelo P‑valor. Também foi ava‑
liado o valor crítico de AD para as fdps em análise. 
Para selecionar a fdp a ser utilizada para obtenção da 
CMM utilizaram‑se os critérios de menor AD e de 
maior P‑valor. 

Teste de aderência 
Para avaliar a hipótese de rejeição, ou aceitação, 

de uma determinada fdp como descritora da série 
histórica, utilizou‑se o nível de significância de 5% 
(α). Isto é, se o P‑valor for menor que 0,05, então 
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rejeita‑se a hipótese de que a amostra pertence à 
distribuição testada. 

Adicionalmente, testou‑se o valor crítico de AD. as 
distribuições possuem valores críticos de acordo com o 
nível de significância. Para a normal e a lognormal, e 
nível de significância de 5%, o AD crítico é dado por 
0,752. Para as distribuições Weibull dois parâmetros e 
máximos valores esperados o AD crítico é 0,758. Para as 
demais distribuições não há valor específico calculado, 
recomenda‑se usar 0,752 (Naghettini e Pinto, 2007).

Seleção da fdp de melhor ajuste 
A seleção da fdp de melhor ajuste foi feita com 

a ajuda do software Minitab17. A série histórica é 
ajustada às fdps teóricas. O Minitab calcula os parâ‑
metros das distribuições, faz o gráfico do ajuste, com 

o intervalo de confiança de 95%, e estima os valores 
de AD e valor‑P. 

Há dois critérios que podem ser aplicados com‑
plementarmente. Geralmente, admite‑se que quanto 
menor AD, melhor o ajuste. O segundo critério, reco‑
mendado pelo Minitab, é o maior P‑valor. Contudo, 
nem sempre o P‑valor pode ser calculado. Se os valores 
de AD são próximos, recorre‑se ao P‑valor. O inverso 
se os P‑valores são próximos. 

Estimativa da CMM 
Com os valores dos parâmetros das distribuições, 

calculados pelo Minitab, estima‑se, utilizando‑se a 
função inversa de probabilidade, para uma frequên‑
cia 0,9999 (corresponde ao período de retorno de 
10.000 anos. 

Tabela 1 ‑ Cotas Máximas Anuais de 1974 e 1978 à 2014

Cotas Máximas Anuais - Açude Orós, Período: 1974 e 1978 à 2014
Mês/Ano Cota (m) Mês/Ano Cota (m)
xxx/74 204,94 jun/96 196,39
mai/78 200,31 mai/97 199,15
mai/79 199,02 abr/98 196,76
mar/80 200,74 mai/99 192,92
abr/81 202,04 mai/00 193,68
jun/82 197,03 jan/01 189,86
jan/83 194,15 mai/02 186,51
jun/84 198,05 mai/03 189,45
xxx/85 204,28 fev/04 201,52
abr/86 201,87 jan/05 197,87
abr/87 200,78 mai/06 197,53
abr/88 200,91 mai/07 197,34
abr/89 202,76 abr/08 200,88
jan/90 200,03 mai/09 201,27
mai/91 197,53 mai/10 198,37
abr/92 196,48 mai/11 200,58
jan/93 193,08 abr/12 199,08
jul/94 188,12 jan/13 196,42
jun/95 194,42 mai/14 195,16
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RESULTADOS

A série histórica de cotas máximas  
Formou‑se a série histórica final de cotas máximas 

anuais do açude Orós (Ver Figura 2). Essa série de 
38 anos, apresentada na tabela 1, fundamentará o 
cálculo do processo estatístico de estimativa de nível 
d’água decamilenar.

Apesar da inserção do valor do ano de 1974 pro‑
duzir uma quebra na série histórica, foi identificado 
que a não inclusão dos anos de 1975, 1976 e 1977, 
não causariam prejuízos ao estudo, pois foi observado 
que entre o ano de 1974 e o ano de 1978, não houve 
nenhum vertimento, assim os valores de cotas desses 
três anos não representam valores extremos para a série 
e portanto o fato desses valores não estarem contidos 
na série, não provocam alterações negativas ou sub‑
dimensionam a modelagem estatística de atualização 
de cota máxima maximorum.

Análise de adequação das 
distribuições à série histórica
Apresentam‑se, a seguir, as análises do ajuste da 

série histórica às fdps candidatas. 

Distribuição Normal
Os ajustes da série de cotas à distribuição normal 

são apresentados da figura 3. Visualmente, trata‑se 
de um bom ajuste. As estatísticas obtidas foram: 
P‑valor = 0,096 (maior do que 0,05), AD = 0,625. 
Considerando‑se um nível de significância de 0,05, 
pode‑se concluir que não há evidências estatísticas 
que possam rejeitar a hipótese de que a série empírica 
pertence a uma população normal. 

O valor AD = 0,625, menor do que o valor crítico 
de 0,752, conduz à mesma decisão: não há evidên‑
cias que permitam rejeitar a hipótese de que a série 
pertence a uma distribuição normal.

Figuras em referência 
 
Figura 2 - Cotas máximas anuais 1974, 1978 à 2014. 
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Distribuição Gama
A figura 3, quadro inferior à esquerda, apresenta a 

aderência da série à distribuição gama. Visualmente, 
trata‑se de um bom ajuste. 

O P‑valor, igual a 0,085, é superior a 0,05, por‑
tanto, não há evidências estatísticas que permitam 
rejeitar a hipótese que os dados são oriundos de uma 
população gama.  

O valor de AD, igual a 0,667, é inferior ao valor 
crítico (0,752). Portanto, o teste AD corrobora os a 
decisão do teste do P‑valor.

Distribuição Lognormal
A figura 3 (quadro superior, esquerdo) mostra 

o ajuste à distribuição lognormal. Aparentemente, 
trata‑se de um bom ajuste. Obtiveram‑se as seguintes 
estatísticas: P‑valor = 0,068 (maior do que 0,05); AD 
= 0,684 (menor do que 0,752). 

Em ambos os casos, pode‑se concluir que não há 
evidências estatísticas de os dados empíricos não sejam 
oriundos da distribuição lognormal. 
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Distribuição Valores Extremos Máximos
A figura 3 (quadro inferior direito) apresenta o 

ajuste da série empírica à distribuição valores extremos 
máximos. Observam‑se muitos valores fora dos limi‑
tes de confiança, o que aponta para um mau ajuste. 
Obtiveram‑se as estatísticas: P‑valor = 0,01 (menor 
do que 0,05); AD = 1,730 (maior do que 0,758). 
A conclusão, em ambos os testes, é que se rejeita a 
hipótese que os dados pertencem a uma população 
valores extremos máximos. 

Distribuição Logística
A figura 4 (quadro inferior direito) mostra o ajuste 

dos dados à distribuição logística.  Aparentemente, 
trata‑se de um bom ajuste. As estatísticas obtidas fo‑
ram: P‑valor = 0,211 (maior do que 0,05); AD 0,458 
(menor do que 0,752). Em ambos os casos, pode‑se 
concluir que não há evidência estatísticas par rejeitar 
a hipótese que a amostra de cotas não pertence a uma 
distribuição logística. 

Figura 3 – Ajuste da série de níveis do reservatório Orós às distribuições normal, gama, lognor‑
mal e maiores valores extremos
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Distribuição Menores Valores Extremos
A figura 4 (quadro inferior esquerdo) mostra 

o ajuste dos dados à distribuição menores valores 
extremos. Trata‑se, visualmente, de um bom ajuste. 
As estatísticas obtidas foram: P‑valor = 0,250 (maior 
do que 0,05); AD = 0,177 (menor do que 0,752). 
Em ambos os teste não há evidência estatísticas para 
rejeitar a hipótese que a amostra de cotas não pertence 
a uma distribuição menores valores extremos. 

Distribuição Weibull 2 Parâmetros
A figura 4 (quadro superior direito) mostra o 

ajuste dos dados à distribuição Weibull 2 parâmetros. 
Visualmente, há bom ajuste. As estatísticas obtidas 
foram: P‑valor = 0,250 (maior do que 0,05); AD = 
0,179 (menor do que 0,758). Em ambos os testes, 
não há evidência estatísticas para rejeitar a hipótese 
que a amostra de cotas não pertence a uma Weibull 
de 2 parâmetros. 

Distribuição Weibull 3 parâmetros
A figura 4 (quadro superior esquerdo) mostra o 

ajuste dos dados à distribuição Weibull 3 parâmetros. 

Visualmente, há bom ajuste. As estatísticas obtidas 
foram: P‑valor = 0,500 (maior do que 0,05); AD = 
0,187 (menor do que 0,752). Em ambos os testes, 
não há evidência estatísticas para rejeitar a hipótese 
que a amostra de cotas não pertence a uma Weibull 
de 3 parâmetros.

Síntese: a seleção da fdp
A tabela 2 apresenta todos os valores de AD e 

P‑valor. Observa‑se que apenas uma distribuição, a 
máximos valores extremo, a hipótese de aderência 
das séries históricas foi rejeitada. Assim, passa‑se à 
etapa seguinte: entre as sete que passaram no teste de 
aderência, seleciona uma para representar a variável 
aleatória cota máxima anual do nível do reservatório. 

Para selecionar a melhor fdp, temos dois possíveis 
critérios: 1) o mínimo valor de AD, 2) o maior valor-p. 

No critério menor AD, a função menores valores 
extremos, com 0,177, apresenta, e o menor valor, seria 
a escolhida. Porém, a função Weibull 3 parâmetros 
apresenta AD igual a 0,181 ligeiramente maior do 
que a função menores valores extremos. É legítimo 
afirmar que os dois valores são estatisticamente 
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Figura 4 – Quadro comparativo, funções Weibull 3 Parâmetros, Weibull, Menores Valores Extremos e Logística
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iguais. Por outro lado, no critério de maior valor-p, 
a função Weibull 3 parâmetros, com 0,500, supera 
significativamente a função menores valores extremos 
(0,250). Desta forma, conclui-se que a fdp Weibull 3 
parâmetros é a que melhor representa a série histórica 
de cotas máximas anuais. 

Tabela 2 - Valores das estatísticas P-valor e AD

Distribuição P-Valor AD

1° Weibull 3 Parâmetros 0,500 0,187

2° Menores Valores 
Extremos 0,250 0,177

3° Weibull 0,250 0,179

4° Logística 0,211 0,458

5° Normal 0,096 0,625

6° Gamma 0,085 0,667

7° LogNormal 0,068 0,684

8° Maiores Valores Extremos 0,010 1,730

ATUALIZAÇÃO DE COTA MÁXIMA 
MAXIMORUM
Na tabela 3 apresentam‑se as cotas máxima ma‑

ximorum obtidas com as oito distribuições testadas. 
Observe‑se que a cota 239,2, obtida com a distri‑
buição maiores valores extremos, função rejeitada 
nos testes de aderência, apresenta valor discrepante 
comparativamente às demais. 

As três fdps com menores valores de AD, e maio‑
res valores de P‑valor, apresentam valores da CMM 
muito próximos entre si. As três funções, Weibull 3 
parâmetros, menores valores extremos, e Weibull dois 
parâmetros, apresentam valores da CMM muito pró‑
ximos entre si (207,6; 207,2; 207,4), todos próximos 
ao valor da CMM no projeto original (207,0).   

As distribuições logística, normal, gama e log‑
normal, embora não possam ser estatisticamente 
descartadas, afastam‑se muito dos critérios de escolha, 
portanto não seriam as selecionadas. 

No presente estudo, pelos critérios de seleção 
adotados, seleciona‑se a distribuição Weibull 3 parâ‑
metros, o que leva a CMM = 207,6m. Dessa forma, 

a CMM atualizada representa um ligeiro acréscimo. 
Todavia, em termos de APP, dependo da relevo da 
área do entorno do lago, esse valor pode representar 
uma área relativamente grande.  

Tabela 3 – CMMs modeladas pelas distribuições de 
probabilidades

Distribuição Cota 
maximorum (m)

Weibull 3 Parâmetros 207,6

Menores Valores Extremos 207,2

Weibull 207,4

Logística 219,4

Normal 213,7

Gama 213,9

Lognormal 214,5

Maiores Valores Extremos 239,2

CONCLUSÕES

Em síntese, a atualização da CMM do reservatório 
Orós, com aplicação de uma série recente de cotas 
operacionais do Orós, e com avançadas ferramentas 
estatísticas, resulta em uma elevação de 60 cm em 
relação à cota do projeto original. 

Três distribuições de probabilidade, Weibull 2 e 3 
parâmetros e menores valores extremos, mostraram‑se 
como boas descritoras da série histórica de níveis de 
água operacionais do reservatório Orós. 

A metodologia aplicada necessita de séries 
históricas de níveis operacionais, e, portanto, 
somente pode ser aplicada a reservatórios cons‑
truídos há algumas décadas que disponham dos 
registros históricos.  Futuros estudos, com outros 
reservatórios devem ser feitos para avaliação mais 
geral da metodologia, e confirmar, ou não, as fun‑
ções Weibull 2 e 3 parâmetros, e menores valores 
extremos com boas descritoras das séries de cotas 
máximas operacionais.
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RESUMO: A gestão de recursos hídricos tem se consolidado 
como uma questão de destaque nas agendas políticas mundiais, 
mas o entendimento sobre as melhores práticas e, principal‑
mente, os melhores modelos de ação institucional ainda estão 
por acontecer. Nesse sentido, o artigo busca realizar uma análise 
comparativa da gestão internacional de recursos hídricos que 
tem sido realizada nos últimos anos em vários países, de forma a 
identificar possíveis tendências, limites e também possibilidades 
para o desenvolvimento instituconal e administrativo relacionados 
ao tema. Foi utilizada a análise documental sobre diversas fontes 
de dados institucionais e também de referencial teórico advindo 
das discussões sobre gerenciamento e políticas públicas de âmbito 
regional e internacional. Da mesma forma, foi realizada análise 
comparativa via estudos de casos como instrumento a possibilitar 
a visualização dos diversos panoramas atualmente existentes sobre 
gestão pública e recursos hídricos. A partir desse cenário, a pesquisa 
verificou que os resultados da gestão hídrica de cada país ou região 
tem relação direta não apenas com o desenho institucional plane‑
jado, mas, de forma destacada, com os arranjos sociais, históricos 
e políticos existentes. O que a avaliação de casos permitiu concluir 
é que esses arranjos são fundamentais para possibilitar maiores ou 
menores processos de interação entre os governos e os represent‑
antes dos setores privados e, destacadamente, sociais. Mais ainda, 
esses arranjos específicos a cada país ou bloco regional podem 
permitir ou retrair a possibilidade de uma gestão integrada e mais 
participativa para os interesses e usos múltiplos relacionados aos 
recursos hídricos mundiais. Finalmente, a consolidação progres‑
siva de instrumentos e organismos de gestão alicerçados em um 
modelo baseado na bacia hidrográfica tem sido cada vez maior 
como resposta ao crescimento dos desafios ambientais da atualiade 
(urbanização, degradação, desarticulação institucional etc).

Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos, análise 
comparativa, políticas públicas, institucionalização.

ABSTRACT:  The management of water resources 
has been established as a prominent issue on the 
global political agenda, but the understanding of 
best practices and, especially, the best institutional 
action models is yet to happen. In this sense, the 
article seeks to carry out a comparative analysis of 
the international management of water resources has 
been carried out in recent years in several countries 
in order to identify possible limits and also possibili‑
ties for instituconal and administrative development 
related to the topic. It was then used documentary 
analysis of various sources of institutional data and 
also arising theoretical discussions of management 
and public policy of regional and international 
levels. Similarly, the comparative analysis through 
case studies was used as a tool to enable viewing of 
many currently existing panoramas of public admin‑
istration and water. From this scenario, the research 
found that the results of water management in each 
country or region is directly related not only to the 
institutional design planned, but prominently with 
social arrangements, historical and existing policy. 
What the evaluation of cases concluded is that these 
arrangements are essential to enable larger or smaller 
processes of interaction between governments and 
representatives of the private sector and, notably, 
social. Moreover, these arrangements specific to each 
country or regional bloc can allow or withdraw the 
possibility of an integrated and participatory man‑
agement for the interests and multiple uses relacionas 
the world’s water resources.

Keywords: Water resources management, comparative 
analysis, public policy, institutionalization.

Análise comparativa da gestão institucional 
de recursos hídricos via estudo                                           

de casos internacionais

Hildelano Delanusse Theodoro
Nilo de Oliveira Nascimento
Léo Heller

Comparative analysis of water resources management by 
international study cases

Submetido em: 13/04/16
Revisado em: 23/06/16
Aprovado em: 17/07/16

INTRODUÇÃO

Analisar políticas públicas de recursos hídricos, de 
forma geral, demanda um tipo de esforço de pesquisa 
para não se focar apenas em como elas são criadas, o 
que é uma possibilidade, mas também como, quan‑

do e por quê foram institucionalizadas (CUNHA; 
THEODORO, 2014; ABERS; KECK, 2004). O 
surgimento do interesse sobre o tema remete à segun‑
da metade do Século XX, principalmente a partir de 
uma reforma da noção de Estado moderno até então. 
Ele (o Estado) passa da função puramente provedora 
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de ações ao públicopara ser cada vez mais um gestor 
de suas políticas junto ao outros atores (FREY, 2000; 
HENKES, 2014). Esse posicionamento, ao se pensar 
em um cenário internacional, demanda novas formas 
de intervenção no campo socioambiental. Um dos 
problemas é que muitos países ainda não demonstram 
estar preparados para tal situação (PRESTE, 2000), 
apesar de que alguns já estão a aplicar, paulatinamen‑
te, a implantação de políticas via cenários possíveis de 
escassez ou crise hídrica (CARMODY et al., 2010; 
SARITAS; PROSKURYAKOVA; SIVAEV., 2015).

Especificamente em relação aos recursos hídricos 
e suas políticas, a questão tem se destacado cada vez 
tanto pelo valor intrínseco de bem natural como 
também econômico. O nível institucional envolvido 
se apresenta então inserido em um contexto de cres‑
cente escassez ambiental, desastres naturais e demanda 
populacional (GIDDENS, 2010; DENHEZ, 2013). 
A gestão dos recursos hídricos é uma temática indica‑
dora também de inúmeras formas de se fazer políticas 
públicas ao redor do mundo (PAQUEROT, 2005; 
OECD, 2012). De forma geral é possível se verificar 
que as discussões sobre institucionalização e gestão 
dos recursos hídricos, ao contrário de outros tema‑
sambientais, se tornaram um assunto em ascensão em 
inúmeros campos do conhecimento (GREEN, 2007; 
BECK; GIDDENS; LASH, 1997). 

Nesse sentido, para poder compreender melhor os 
processos de gestão de recursos hídricos é necessário 
identificar primeiramente as principais tendências 
internacionais sobre esse tema (PRESTE, 2000). Esse 
movimento de verificação de ações é importante na 
medida em que a gestão via a bacia hidrográfica como 
unidade de gestão tem crescido nos últimos anos, com 
destaque para os países latinos e europeus. E a partir 
da bacia hidrográfica, se ajustam outros organismos 
de bacia que dão suporte ao sistema de gerenciamento 
hídrico como um todo, tal como as agências de ba‑
cia (braço executivo de ações) e os comitês de bacia 
hidrográfica (braço político de ações). 

Assim, a pesquisa se pautou por analisar a situação 
atual de 15 países pertencentes aos continentes das 
Américas, Europa, Ásia e Oceania, de forma a destacar 
suas principais características para a gestão hídrica. 
São eles: Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, China, 
Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Fran‑
ça, Índia, México, Peru, Rússia e Singapura.

Assim as possíveis semelhanças e diferenças concei‑
tuais e práticas podem ser melhor reveladas e ajudar 
a construção de propostas futuras de intervenção 
institucional e aumento da participação social nos 
organismos de bacia existentes ou em formação. 
Esse exercício de análise comparativa e complexo é 
ao mesmo tempo fundamental para que as restrições 
e potencialidades das propostas de gestão integrada 
e compartilhada atualmente existentes se tornem 
mais claras e apontem caminhos de aprimoramento 
institucional: 

Se análise as ciências sociais são por natureza compara‑
tivas, o gesto comparativo não é óbvio. Ele pode parecer 
óbvio para quem o realiza, mas ele não é menos complexo. 
(...) Ele permite que ao pesquisador progredir graças a 
um trabalho incessante de reconciliação e distinções. Ele 
suporta una dinâmica de singularização ou, ao contrário, 
de geeneralização. (REMAUD et al., 2012).

O caminho dessas políticas, como os variados estu‑
dos de caso tentam demostrar, é principalmente o de 
consolidar espaços mais democráticos, participativos, 
integrados e compartilhados aos seus diversos grupos 
de interesses constituintes. O desafio reside, porém, 
no fato de que a complexidade existente atualmente 
para que esse intento possa se consolidar é crescente 
e deve ser considerada dentro nas práticas de plane‑
jamento e gestão (GIDDENS, 2010). Como exem‑
plos são passíveis de citação o aumento da questão 
urbana na gestão hídrica, com áreas metropolitanas 
maiores e que demandam mais serviços (UNESCO, 
2012);  a existência de agendas paralelas de atuação 
institucional onde o meio ambiente é tratado de for‑
mas setorialmente distintas (energia, abastecimento, 
segurança alimentar etc) e a necessidade da inserção de 
mecanismos administrativos (ROY, 2005), políticos 
e econômicos (THEODORO; NASCIMENTO; 
HELLER, 2016; ROTHSTEIN; TEORELL, 2008) 
que permitam uma maior integração institucional 
dos sistemas existentes.

MÉTODOS

Atualmente existem no mundo 193 países reco‑
nhecidos oficialmente pela Organização das Nações 
Unidas (ONU, 2016), sendo que os mesmos se en‑
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contram relacionados a diversos blocos econômicos 
e políticos (BRICs: Brasil, Rússia, China, África do 
Sul; NAFTA: Canadá, México, Estados Unidos; 
União Européia: 27 países; , MERCOSUL: Brasil, 
Argentina, Uruguai; dentre outros). Isso faz com que 
existam também, consequentemente, diversas legis‑
lações e documentações pertinentes não somente a 
cada país em si, como também para cada região e suas 
relações multilaterais de cooperação que, de forma 
geral, incluem o meio ambiente em suas definições. 

Os países anteriormente citados foram  selecio‑
nados por apresentarem iniciativas diferentes para a 
gestão de seus recursos hídricos, porém com a exis‑
tência de pontos em comum em seus procedimentos, 
sejam eles consolidados ou em vias de consolidação. 
Como exemplos a questão de suas formações con‑
ceituais e institucionais, seus instrumentos de gestão 
ou mesmo suas possibilidades para a gestão parti‑
cipativa. Essa perspectiva visa criar a possibilidade 
de identificação das principais tendências existentes 
entre a gestão de recursos hídricos para o âmbito 
internacional. Outro critério utilizado para a seleção 
desses países foi de possuírem diferentes estruturas 
institucionais e territoriais, o que possibilita que 
um panorama macro de modelos de gestão exista. 

Essa configuração diferenciadas permite, ao 
mesmo tempo, uma visão por tamanho geográfico 
dos países, por blocos econômicos ou por casos con‑
siderados de inovação na gestão. Por exemplo, estão 
representados no recorte de análises, os sete maiores 
países do mundo, em extensão territorial (Rússia, 
Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, Austrália, 
Índia – ONU, 2016); países pertencentes ao BRICs 
(Brasil, Rússia, Índia, China) e à União Européia 
(Espanha e França); países considerados inovadores 
em gestão (França e Singapura).

Para da conta de tal escopo foi utilizada a análise 
documental a partir do referencial teórico advindo 
das discussões de 54fontes de pesquisa de cunho 
metodológico, intelectual e informacional, prin‑
cipalmente sobre políticas públicas vinculadas aos 
recursos hídricos, de âmbito regional e internacional. 
Foi visada a identificação das práticas e os arranjos 
institucionais existentes em diversas regiões do 
mundo, sempre sob a perspectiva das resistências 
existentes a processos mais democráticos e partici‑

pativos para a gestão integrada de recursos hídricos 
que, teoricamente, deve existir. 

O trabalho foi feito a partir da abordagem de 
uma análise fundamentalmente qualitativa (FLICK, 
2009) de descrição e interpretação dos processos de 
gestão hídrica, o que situa a proposta dentro do que 
Deslauriers (1991) identifica como um processo de 
análise de dados e informações: 

Resumida na sua foma mais simples de expressão, a aná‑
lise representa os esforços do pesquisador por descobrir 
os laços através dos fatos acumulados. (...) A análise visa 
descobrir a lógica subjacente à práxis do indivíduo e da 
comunidade para entender a estrutura de influências e 
desenhar uma interpretação coerente. 

Todavia, impera observar desde o início de um 
exercício de análise comparativa a indicação de 
Wostl e Kranz (2010) de que a utilização de casos 
muito detalhados e/ou específicos podem na verdade 
dificultar que a análise aconteça. Isso significa que 
deve haver sempre uma consideração ao contexto e 
problemática de cada situação, ao mesmo tempo em 
que se mantém um nível de generalidade capaz de 
possibilitar indicadores para ações futuras. 

Da mesma forma, foi utilizada a análise compara‑
tiva via estudos de casos referentes aos países citados 
como instrumento de visualização dos diversos pa‑
noramas atualmente existentes sobre gestão pública 
e recursos hídricos. De forma geral os casos se rela‑
cionam com áreas onde a questão do aprimoramento 
da gestão urbana e/ou metropolitana se destaca. Tal 
escolha de utilização de uma metodologia de análise 
documental qualitativa foi feita no sentido de permi‑
tir a interação entre diferentes fontes de dados que 
tratam sobre a gestão nacional hídrica de cada país 
pesquisado.  como suporte para a confrontação das 
técnicas e arranjos empregados para a tentativa de 
resolução de problemas de gerenciamento.

De forma objetiva, a metodologia deste artigo 
destaca 3 ações que norteiam seus objetivos e resul‑
tados, a ver: 1) Identificação de práticas e arranjos 
institucionais em diversas artes do mundo; 2) Análise 
comparativa de estudos de casos referenetes aos países 
pesquisados; 3) Confrontação das técnicas e arranjos 
emregados para tentativa de resolução de problemas 
de gerenciamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificação de práticas e arranjos 
institucionais em diversas partes do 
mundo
Em termos de macro política, a questão da gestão 

de recursos hídricos tem se tornado importante dentro 
das agendas públicas dos países de todos os continen‑
tes (SARITAS; PROSKURYAKOVA; SIVAEV, 2015; 
ANA, 2015; CUNHA; THEODORO, 2014). Seja 
pelos riscos inerentes à manutenção dos processos 
produtivos de larga escala ou pela necessidade de reor‑
ganização das formas de captação e consumo variados, 
a atenção sobre as possibilidades de gerir a base hídrica 
mundial tem provado que veio para ficar enquanto 
tema da agenda política‑econômica contemporânea 
(OECD, 2015), e também cultural (SILVA, 2015; 
DENHEZ, 2013). Mais ainda, gradativamente a 
questão sobre a capacidade de gerenciamento dos 
recursos naturais pelos governos tem se tornado 
um aspecto de avaliação da qualidade dos mesmos 
(ROTHSTEIN; TEORELL, 2008). 

Uma demonstração dessa realidade é encontrada 
nas discussões sobre o conceito de “Integrated Water 
Resources Management” (IWRM) – que no Brasil é 
utilizado como “Gestão Integrada de Recursos Hí‑
dricos” (GIRH) ‑ que, estão mais populares, assim 
como o tipo de governança possível de existir nos 
atuais modelos de gestão. Inicialmente cabe destacar 
que não há um modelo único  para se gerenciar os 
recursos hídricos no mundo e nem os conceitos de 
gestão (integrada, colaborativa, compartilhada, entre 
outros) demonstram caminhos ou interesses nesse 
sentido (ANSELL; GASH, 2007; GREEN, 2007; 
SARITAS; PROSKURYAKOVA; SIVAEV, 2015). 

Tanto que, para Biswas (2008), são também muito 
difíceis as condições reais para a realização do IWRM, 
uma vez haveria um conjunto de pelo menos 41 itens 
de problemas elencados pelos diversos autores da área 
hídrica como necessários de serem observados para 
cada processo de gerenciamento. Como exemplos 
é possível citar a capacidade de transparência das 
instituições, a formação democrática das agendas 
políticas; o planejamento de curto, médio e longo 
prazo; sistema de monitoramento de ações, dentro 
outros. E como para cada problema existem diversas 
metodologias passíveis de aplicação, a integração 

hídrica é muito desafiadora de ser realizada, pois, 
independentemente da aplicação de diversas técni‑
cas, o problema em si da gestão não funcionar pode 
permanecer.

Em essência, a competência dos gestores de recur‑
sos hídricos está na capacidade de adaptar conceitual 
e praticamente as diretrizes institucionais que visam 
uma integração dos organismos de recursos hídricos 
em cada local e situação. O que existe então são 
tendências a determinados procedimentos para a 
participação social e aos limites da ação institucional 
de cada bacia hidrográfica referida. 

A própria aplicação da gestão via “bacia hidrográ‑
fica” como unidade de planejamento, vale destacar, é 
ainda recente e remete na maioria dos casos às  últimas 
duas décadas do Século XX (GREEN, 2007; THEO‑
DORO; MATOS, 2015; SILVA, 2015). Anterior‑
mente a esse momento, o que se identifica de modo 
geral é o gerenciamento de recursos hídricos atrelado 
a políticas de macroeconomia (geração de energia, 
usos múltiplos na agricultura e na mineração etc) e de 
macro áreas de intervenção e de planejamento, com 
baixa participação social e pouca observância a ma‑
nejos integrados das bacias nacionais (BOURLON; 
BERTON, 1998; EMPINOTTI, 2011; ABERS; 
KECK, 2004). 

Sobre os organismos de bacia, especificamente, 
importa frisar que comitês, consórcios, associações e/
ou formas similares de organização com ou sem a pre‑
sença estatal direta existem em várias configurações, 
porém sem um modelo uniformizado de atuação. Por 
vezes a inclusão de recursos naturais distintos (água 
e energia, água e florestas, água e mineração, dentro 
outras possibilidades) em uma mesma instituição 
gestora pode gerar mais problemas do que soluções 
institucionais e administrativas e pode tornar a gestão 
impraticável ao nível das bacias hidrográficas. Isso 
porque tende a sobrepor agendas ambientais e a não 
priorizar ações realmente integradas de gestão, como 
via planos diretores de munícipos ou por região. 

Segundo alguns autores (TORTAJADA, 2001; 
THEODORO; CUNHA, 2015; EMPINOTTI, 
2011; MACKE; SARATE, 2015), inclusive, há atual‑
mente um reconhecimento crescente da necessidade 
de atuação conjunta entre os níveis local ao nacional 
para que as políticas ambientais e territoriais possam 
ter melhor desenvolvimento.
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Segundo Biswas (2008), a água é um importante 
problema intersetorial, mas não é o único, apesar do 
ponto de vista de profissionais da área. Isso significa 
que a gestão hídrica precisa dialogar com as outras áreas 
de que faz parte enquanto uma perspectiva de sistema 
ambiental (energia, saneamento, fauna e flora etc). 

Concomitantemente, conceitos e instrumentos 
são muitas vezes interpretados de maneiras diferentes 
pelos grupos de interesse envolvidos em cada região e 
em cada situação dada. Para cada continente, bloco 
comercial, país e estados/províncias, o arcabouço legal 
e administrativo é utilizado a partir das perspectivas 
de ação e das estruturas institucionais existentes 
(LUCHINI, 2000; HENKES, 2014). 

De fundo, então, a questão da água é uma ques‑
tão social, histórica, local. Para se entender como as 
instituições hídricas devem ser modificadas, desen‑
volvidas, deve‑se entender então de onde  vieram 
(LISBOA, 2012; SILVA, 2015), primeiramente, e em 
qual contexto que as discussões sobre alternativas de 
gestão foram formadas e estabelecidas (COLEBATH, 
2006; CASTRO, 2012). 

Também deve ser considerada em que base de 
capital social existente foram fundadas (MACKE; 
SARATE, 2015) para se permitir possíveis generali‑
zações a partir de seus processos históricos: 

 (...) Nenhuma sociedade, nenhuma cultura escapou da 
história. Todas são produtos de um processo histórico. 
(...) Por isso, reconhece‑se que as funções das várias 
disciplinas revelaria as leis gerais que regem estes campos, 
se necessário, fazendo uso de ferramentas específicas de  
análises..(DÉSVEAUX; FORNEL, 2012). 

Análise comparativa de estudos de 
caso referentes aos países citados
Essas premissas, na verdade, encontram suporte 

no modelo institucional que é considerado por vários 
autores como o de referência ao modelo brasileiro, que 
é o modelo de gestão de recursos hídricos da França. 
Todavia, cabe destacar que os dois modelos (brasileiro 
e francês) são em si diferentes, mesmo que parecidos 
em seus fundamentos, uma vez que

 "Embora inspirado no modelo francês, o modelo 
brasileiro é inovador na medida em que, alavancado 

pelo conceito de desenvolvimento sustentável, ele tenta 
incorporar as diferenças regionais em um cenário de 
distribuição desigual de recursos hídricos e a demanda 
colocada sobre eles." (VEIGA; NEGRINI, 2013). 

Já o modelo francês tem como destaque o fato 
de manter o caratér público e administrativo de seu 
sistema, com a inclusão das agências como agentes 
executivos de natureza financeira, o que possibilitaria 
tornar a gestão mais eficiente. Isso significa então que a 
mesma fonte de inspiração de gestão, ao ser transposta 
da teoria para a prática (no caso, a gestão descentrali‑
zada, participativa e integrada), encontra variações a 
depender do arcabouço institucional historicamente 
formado em cada país.

Da mesma forma, outro exemplo onde a questão 
da formação histórica é importante para se entender 
a gestão é o dos Estados Unidos. Sendo um país de 
grande porte (4º maior do mundo em extensão terri‑
torial), ele possui um histórico de desenho institucio‑
nal para a gestão de recursos hídricos que é formado 
por agências federais e agências estaduais de controle 
onde a presença histórica estatal é muito forte (USGS, 
2016; VEIGA; NEGRINI, 2013). Isso em um estado 
com tradição liberal e explícito direcionamento de 
políticas de mercado. Por outro lado, o conceito de 
bacia hidrográfica como a principal unidade de pla‑
nejamento foi iniciado ainda no começo do Século 
XX, bem antes do que nos países latinos, de forma 
geral. Mas considerar a ponderação de Castro (2012) 
de que “Devido ao grau de autonomia dos estados 
norte‑americanos, existem barreiras para a utilização 
da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento 
dos recursos hídricos.”

Os norte‑americanos, então, possuem uma atuação 
mais centralizada e burocratizada do que se poderia 
supor inicialmente, uma vez que são reconhecido 
como a maior economia de mercado existente, sendo 
líder de produção para vários bens e serviços. Tanto 
que estados federados não tem autoridade para im‑
plementar leis nacionais em suas jurisdições, o que 
é realizado diretamente pelas agências nacionais 
(HOORNBEEK, 2004). De acordo com USGS 
(2016), no entanto, fica clara a existência de uma 
ampla rede de informações que são gerenciadas pelo 
Cooperative Water Program. Este programa é um 
dos sete existentes criados pelo governo para propor 
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ações de planejamento, implantação e avaliação das 
políticas públicas do setor. 

Vale notar que o modelo norte‑americano tam‑
bém dispõe os recursos hídricos de uma maneira 
extremamente estratégica tanto como sistema de 
fornecimento (água, esgoto) como também como 
sistema de defesa. E, de acordo com STATE (2016), 
essa visão de bem estatal é que favorece uma dispo‑
nibilidade de recursos humanos e econômicos para 
planejamento de longo prazo do modelo implantado. 
Tanto que o país atua de forma estratégia via a atuação 
do “Inter‑Agency Water Working Group” (IWWG), 
que congrega nada menos do que 20 agências técnicas 
e militares.

Mas esse modelo não ficou apenas nesse país. Ao 
contrário; muitos países latinos se tornaram inte‑
ressados em gestão de bacias hidrográficas no final 
da década de 1960 e começo dos anos da década de 
1970 – tais como México, Peru, Colômbia e Equador. 
E eles tentaram reproduzir as experiências do Ten‑
nessee Valley Authority (TVA) dos Estados Unidos 
(TORTAJADA, 2001), porém não lograram sucesso, 
muito devido ao fato da falta de adequada adaptação 
aos seus próprios problemas.

Outro fato para na diferenciação da forma de 
estruturação das políticas entre estes países e os EUA 
tem investido consistentemente recursos econômi‑
cos para a gestão hídrica desde 2010 (USGS, 2016; 
STATE, 2016). Nos outros países pesquisados, os 
recursos para tal são muito mais contidos – Theo‑
doro; Nascimento; Heller (2016). Além disso, como 
visto em Castro (2012), nos EUA há a aplicação do 
direito ribeirinho ou de antiguidade, o que dá uma 
dinâmica diferente na relação entre Estado, mercado 
e sociedade civil. 

Já no vizinho Canadá, 2º maior país do mundo em 
área total, a questão da gestão de recursos hídricos se 
dá, basicamente, a partir de um conjunto de leis em 
várias instâncias, a começar pelas municipais, depois 
as provinciais e finalmente nas federais. É um tipo 
de gestão muito próxima, conceitualmente, ao da 
realizada no Brasil, tanto que, de acordo com Mello 
et al. (2015) e, especificamente em OECD (2015),  

A experiência mais próxima à do Brasil são os acordos da 
Lei Federal de Recursos Hídricos do Canadá, assinados 
entre o governo federal e os estados/províncias desde 

1970 com vistas a fortalecer a governança multinível 
sobre a conservação, o desenvolvimento e a utilização 
dos recursos hídricos do país. Seu objetivo final é facilitar 
a coordenação e implementação de programas e políticas 
de recursos hídricos entre os níveis de governo em maté‑
ria de recursos hídricos e assessorar em: 1) prioridades de 
pesquisa, planejamento, conservação, desenvolvimento 
e utilização relacionadas ao tema; 2) formulação de 
políticas e programas de recursos hídricos.

De forma geral no Canadá a questão hídrica é 
considerada basicamente em termos de geração de 
eletricidade, uma vez que esse país é fortemente indus‑
trializado e possui mercado produtivo de larga escala. 
Porém sua gestão envolve instituições e níveis distintos 
para a tomada de decisões. E, como indica OECD 
(2012), normalmente há assimetrias na atuações de 
setores distintos relacionados com a gestão hídrica 
em termos de capacitação e dinâmica de atuação. 
Essa realidade confirma o documento pesquisado no 
sentido de que :

Além disso, institucionalmente, se esses dois recursos 
são combinados sob um mesmo guarda‑chuva, para a 
maioria dos países isso irá resultar em uma instituição 
grande e incontrolável, que é susceptível de ser tanto 
indesejável e contraproducente.

Mas a consolidação desse modelo se deu, princi‑
palmente, a partir da instauração, na segunda metade 
da década de 1980, do Canada Water Act (1985), 
do National Water Policy (1987) e do Canadian 
Environmental Protection Act (1999). Essas políticas 
demarcaram um novo posicionamento do país frente 
aos crescentes problemas relativos à contaminação 
hídrica e poluição ambiental em geral. 

Porém, ao mesmo tempo em que há uma pos‑
tura de atuação de descentralização ao nível local, 
há um forte direcionamento das políticas públicas 
do setor pelo governo federal, que mantém mais 
de 20 departamentos e/ou agências relacionadas 
a essa gestão (ECCA, 2016). Consequentemente, 
com tantos órgãos envolvidos, as críticas existentes 
se dão justamente pela superposição de iniciativas e 
de decisores/decisões, o que torna os procedimentos 
de gerenciamento mais lentos e defasados do que o 
inicialmente esperado:
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No Canadá, as tarifas relativas ao consumo de água 
variam de uma municipalidade à outra. Dentro de 
certas cidades o faturamento é feito segundo uma taxa 
fixa. Mas este tipo de precificação está a desaparecer: os 
governos municipais estão cada vez mais propensos a 
adotar preços que refletem o volume de água consumida, 
o que é um incentivo muito maior para poupar água. 
Programas de educação pública, contadores de água e 
sobretaxas para o serviço de esgoto são outras iniciativas 
implementadas para controlar a demanda por água 
potável. Será necessário sem dúvidas, amanhã, aprender 
a gerir o fornecimento, a fim de controlar a quantidade 
de água efetivamente disponíveis para cada utilização.
(DENHEZ, 2013).

Mas apesar do grande número de organizações da 
sociedade civil que acompanham o gerenciamento 
em nível provincial (MELLO et al,  2015) e com 
relatórios governamentais frequentes de alta qualidade 
hídrica (ECCA, 2016; OECD, 2015), o modelo atual 
tem sido questionado por possibilitar ainda uma forte 
presença de grupos de pressão dos setores de energia 
elétrica e da construção civil. Como tentativa sanar 
essa situação, uma das propostas em andamento vem 
justamente pela criação de uma “Equipe Interdepar‑
tamental de Consulta e Acomodação do Governo” 
para fazer a interação entre os diversos setores gover‑
namentais, sociais e de mercado, com destaque para as 
questões e regiões indígenas, muito presentes no país.  

Isso indica que o movimento em direção à uma 
ampliação da margem de operação dos movimentos 
sociais tende a se realizar, porém em um ambiente de 
forte presença do Estado, da mesma maneira como 
ocorre na Austrália e no Brasil (OECD, 2015). Esse, 
de seu lado, teve seu surgimento baseado muito no 
modelo de gestão francês, de prerrogativa de grande 
participação e descentralização de processos de con‑
sulta e decisão teoricamente integrados (ANA, 2015; 
CASTRO, 2012).

Nesse momento, vale enfatizar que essa busca por 
modelos institucionais de recursos hídricos foi e é con‑
tínua pelos países. A situação da Índia (7º maior país 
do mundo em extensão territorial)e com população 
estimada em mais de 1,3 bilhão de habitantes – ONU, 
2016) ocorreu em contexto próprio de implantação. 
Nesse país a busca por um novo modelo de gestão 
de recursos hídricos foi embasado em discursos 

de reformas econômicas, a partir dos anos 1980s, 
relacionadas com melhorias em procedimentos de 
implantação de políticas públicas  (MANIKUTTY, 
1997). Porém, nas análises longitudinais realizadas 
por Roy (2005), a descentralização se pareceu mais 
com ajustes fiscais macroeconômicos do que como 
resposta às demandas comunitárias, uma vez que  “O 
discurso sobre boa governance também disciplina a 
sociedade civil. A democracia se torna uma função 
desses esforços disciplinadores das instituições mul‑
tilaterais de financiamento.”

Isso demonstra que  há um caminho de longo 
prazo a ser percorrido entre o discurso e a prática 
de medidas de gestão menos focadas em controles 
financeiros e mais em planejamentos institucionais 
de inclusão social e acesso aos recursos naturais. 
Principalmente quando há a forte presença de or‑
gãos internacionais de financiamentos públicos via 
acordos de captação de recursos especificamente para 
países em desenvolvimento e com economias instá‑
veis – realidade já discutida também em Theodoro; 
Nascimento; Heller (2016). Assim, o caso indiano 
pode ser pensado para as estruturas presentes no 
bloco econômico dos BRICs como um todo (Brasil, 
Rússia, Índia, China). Isso porque os países citados 
possuem economias voláteis e de grande dependência 
de investimentos externos via agências multilaterais 
onde o meio ambiente, por vezes, torna‑se moeda de 
troca nas transações econômicas‑financeiras. 

A esclarecer: é preciso reconhecer que os BRICs 
possuem pontos em comum em termos de estruturas 
institucionais em desenvolvimento, porém isso não 
quer dizer que têm uma realidade similar em relação 
aos seus modelos de gestão hídrica. Ao contrário, 
como tem sido aqui debatido, cada um deles possui 
um contexto histórico e social bastante próprio, 
com resultados também bem distintos. Seja essa 
distinção em termos de acesso democrático e amplo 
aos recursos hídricos, assim como bens e serviços à 
estes relacionados.

Outra demonstração de que estão em estágios di‑
ferentes de gestão pode ser visto no caso da aplicação 
de mecanismos de cobrança pelos usos múltiplos de 
recursos hídricos. Enquanto o mesmo já em implan‑
tação no Brasil, por setores e atividades produtivas, 
na Rússia tal definição é feita a partir dos cenários de 
atuação governamental. Também vale salientar que 
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enquanto o Brasil tendem a ter maiores resistências 
a novas obras de infraestrutura para alocação, trans‑
posição ou tratamento de água (pois muitas delas 
já foram realizadas entre as décadas de 1980‑2000 
(como visto em THEODORO; MATOS, 2015; 
LUCHINI, 2000; FREY, 2012), na China e na 
Rússia a existência de macro projetos de infraestru‑
tura ainda é muito presente institucionalmente e 
tendem a continuar para os próximas anos (GWP, 
2015; RWA, 2016).

O caso da Rússia em si é válido de analisar na 
medida em que ele é o maior país do mundo em 
dimensão territorial, e com um sistema de gestão 
hídrica muito concentrado no Estado, com pouca 
participação social na definição da agenda pública. 
Esse panorama tem sido considerado na medida em 
que a questão hídrica já tem sido considerada como 
uma crise, mais do que uma escassez desse recurso 
natural (RWA, 2016). 

Como consequência, as principais questões que 
tem sido levandas são a da necessidade do desenvol‑
vimento de políticas publicas hídricas mais interdis‑
ciplinares; mudanças comportamentais da sociedade 
em relação aos recursos hídricos e também o estabe‑
lecimento de uma comunidade técnica que consiga 
lidar com os problemas próprios do país (SARITAS; 
PROSKURYAKOVA; SIVAEV, 2015).

Já no México (14º maior país do mundo em ex‑
tensão territorial), também se utiliza do modelo de 
bacia hidrográfica para o planejamento das políticas 
públicas de recursos hídricos, porém a enfrentar 
diversos obstáculos para conseguir firmar o modelo 
de “comitê” como alternativa ao formato tradicional 
executado em décadas anteriores à sua lei nacional 
sobre recursos hídricos, que é de 1992. 

Sendo um país com legado de elites regionais fortes 
no tocante ao controle da participação social e com 
concentração de renda e desigualdades sociais, o Mé‑
xico (assim como o Brasil e outros países da América 
Latina, como visto em SWYNGEDOUW, 2013; 
PAQUEROT, 2005; FREY, 2000; TORTAJADA, 
2001; BOURLON; BERTON, 1998; CASTRO, 
2012; OECD, 2012) apresenta, no geral, instituições 
governamentais fracas do ponto de vista operacional 
e técnico, e também para a gestão hídrica em seu ter‑
ritório. O país é mais um exemplo da complexidade 
de gerir um largo mercado produtivo e consumidor 

e manter uma qualidade ambiental também de larga 
escala para sua população.

A realidade é que o México começou sua institu‑
cionalização dos recursos hídricos com projetos de 
infraestrutura de larga escala para bacias hidrográficas 
também muito extensas (algo semelhante aos casos da 
China e Rússia), ao final dos anos 40. As comissões 
dos rios envolvidos não tinham autonomia. Já durante 
os anos 60s‑70s, esses projetos foram substituídos em 
importância para a busca por aumento de produti‑
vidade do sistema de irrigação existente. E durante 
os anos 70 e 80 houve uma grande quantidade de 
recursos disponíveis para a área hídrica no país, até 
a chegada da crise econômica que alcançou vários 
países latinos, inclusive o Brasil em seu período de 
redemocratização política.

A tentativa mexicana realizada foi a promoção de 
uma agregação da até então muito fragmentada es‑
trutura institucional existente, principalmente em seu 
nível federal. E mesmo que tal intento demonstrou ter 
obtido avanços (OECD, 2015), é preciso ponderar 
que a ação via conselhos técnicos ainda está longe de 
ser considerada como consolidada. Assim como as po‑
líticas públicas ambientais  locais e, destacadamente, 
metropolitanos, onde a falta de integração é constante. 
Tanto que, Tortajada e Catelán (2003) citam, tendo 
como exemplo a Região Metropolitana da Cidade do 
México (com população em torno de 20 milhões de 
habitantes), que não existem estratégias claras para 
a prática de GIRH nesse território (e no país como 
um todo). Na verdade, há muitos conflitos entre o 
poder municipal e o estadual, principalmente devido 
à grande exploração de aquíferos da região. 

As instituições governamentais mexicanas ignora‑
ram as possibilidades de tais conflitos existirem, por 
conta das transposições entre bacias hidrográficas, que 
privilegiaram apenas a construção de projetos de enge‑
nharia ao invés de planejamento e gestão dos corpos 
d’água. É um processo de escolha muito semelhante 
ao que foi iniciado no Brasil a partir dos anos 2000, 
especificamente para a bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco, considerado um rio de integração nacional 
e que sofreu diversas intervenções (HENKES, 2014). 

Apesar dos vários problemas existentes, o governo 
federal mexicano não mostra vontade política em 
disponibilizar recursos financeiros e econômicos 
que possam modernizar os serviços relacionados 
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a saneamento, meio ambiente e recursos hídricos 
(TORTAJADA; CASTELÁN, 2003; VEIGA; NE‑
GRINI, 2013). Ao menos nesse ponto, a gestão ins‑
titucional hídrica brasileira tem trabalhado de forma 
mais objetica, com a inclusão de planos plurianuais 
de investimentos (THEODORO; NASCIMENTO; 
HELLER, 2016). 

A continuar, não há indicativos suficientes, se‑
gundo os autores anteriores, para alocação de poder 
decisório para outros níveis governamentais, o que 
poderia facilitar interações setoriais e possivelmente 
maior integração institucional ao longo prazo. A qua‑
lidade de vida é muito mais pensada e organizada em 
relação aos interesses das elites econômicas de serviços 
e indústrias da região, o que indica a necessidade de 
novas formas de gerenciamento que possam incorpo‑
rar uma gama maior da população mexicana. 

Esse é um cenário também existente na Colôm‑
bia, de acordo com as ponderações de Frey (2012) 
e também de Guerrero; Furlong; Arias (2015), que 
ressaltam as dificuldades do país em implantar um 
modelo de gestão hídrica mais participativo. Isso ocor‑
re justamente por possuir um sistema estatal unitário 
com autoridades locais frágeis e com população de 
pouco acesso aos serviços e informações institucionais 
em geral (e ambientais, em particular), discussão vista 
também em OECD (2015). 

Isso influencia também para que práticas insti‑
tucionais descentralizadas em suas regiões metropo‑
litanas encontrem resistências para ocorrer, pois há 
um choque entre as instâncias superiores de decisão, 
no âmbito nacional, que insistem na racionalidade 
técnica de suas ações, e as instâncias locais, que vêem 
nesse posicionamento um afronta à sua autonomia 
local. Um porém a esta vontade dos governos ou 
setores locais por conseguirem melhores informa‑
ções e condições de atuação é que, tal como ressalta 
Bardhan (2004), ao invés de consolidarem processos 
de transparência, podem, ao mesmo tempo, serem 
capturados pelos interesses das elites locais e nacionais. 

É um tipo de relacionamento por vezes assimétrico 
e que ocorre em outras áreas da América Latina, onde, 
de acordo com Castro (2005) e, mais recentemente, 
em Castro (2012)  também em OECD (2012),  
houve um incremento da desigualdade social no 
acesso aos serviços e infraestrutura hídrica, ao invés 
de um aumento dos direitos da sociedade civil. Nessa 

perspectiva, o caso colombiano revela essa busca dos 
setores institucionais, via pressão dos setores sociais, 
em fortalecerem o poder local frente aos tradicionais 
setores governistas de cunho autoritário.

Da mesma forma, ao se pensar em um país de his‑
tórico centralizador e patrimonialista, vale o esforço 
de se verificar como se dá a gestão hídrica no caso da 
China. Este país é reconhecido por aplicar um sistema 
político de forte atuação estatal, ao mesmo tempo 
em que investe em obras de infraestrutura de larga 
escala, inclusive para alocação de água (como para o 
setor elétrico e de abastecimento humano), porém 
a caminhar para uma economia típica de mercado 
(GWP, 2015). 

Um exemplo seria o do Rio Jin, na província 
de Fujian, onde planos de alocação de água têm 
sido realizados nos últimos anos, porém com fortes 
assimetrias de capacidade de gestão entre os setores 
envolvidos – vide OECD (2012).  Lá, em 2002, 
houve o primeiro reconhecimento de que instituições 
próprias para a gestão de recursos hídricos seriam 
importantes de existir, principalmente para tentarem 
dar conta do crescente número de casos de degradação 
ambiental de vários tipos no país. No entanto, o nível 
da estrutura institucional desenhada e também do 
nível das definições de funções/limites dos segmentos 
de usuários, sociedade civil e Estado para agir ainda 
é considerada como básica e ainda demanda aprimo‑
ramento e maior planejamento integrado (VEIGA; 
MAGRINI, 2013). 

O país tem atravessado um crescimento econômi‑
co sem precedentes em sua história recente (apesar de 
picos eventuais de desaceleração do mercado) que, 
ao mesmo tempo, trouxe uma piora significativa em 
seus índices ambientais. Isso fez com que suas áreas 
urbanas estejam entre as mais poluídas do mundo, e 
em número crescente, a partir do final dos anos 1990. 

Como é salientado em GWP (2015): “A China se 
moveu de uma um processo focado no planejamento 
da alocação de recursos para uma abordagem baseada 
no mercado, que agora determina como esse recursos 
são utilizados”. Na mesma direção, o caso da bacia 
hidrográfica do Rio Amarelo é revelador da citada 
falta da visão de uma gestão de longo prazo do go‑
verno chinês na medida do aumento dos eventos de 
inundação decorrentes das alterações na morfologia 
do rio (OECD, 2012). Não é sem sentido então que a 
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questão da destinação dos resíduos sólidos, destinação 
de efluentes e revitalização hídrica estejam na pauta 
da agenda ambiental chinesa, indiana, brasileira e 
russa, destacadamente, dentre os países pesquisados.

Apesar de serem modelos de gestão diferentes, 
tendo a China uma forte inclinação a tomadas de 
decisão “top‑down” e a Índia com uma busca pela 
ampliação da participação social na gestão, cabe des‑
tacar que para  Manikutty (1997), essa degradação 
socioambiental também ocorre da mesma forma na 
Índia, ao realizar uma comparação entre regiões rurais 
para o fornecimento de água e esgoto, que privilegiaria 
áreas para investimentos industriais. 

Essa mesma década (2000s) indica também o 
primeiro reconhecimento institucional do governo 
da Austrália, 6º maior país do mundo, em termos 
do estabelecimento de um quadro estratégico para 
a temática hídrica, via o “National Water Quality 
Management Strategy (NWQMS)”. Posteriormen‑
te, com o “Water Act 2007”, o país reafirmou seu 
compromisso com políticas públicas que visam maior 
integração dos seus organismos de bacia, porém ainda 
há muita presença dos interesses estatais na definição 
das agendas e dos programas de atuação. 

Uma prova disso é a existência do “Concil of Aus‑
tralian Governments (COAG)”, que é o mais elevado 
fórum de ação intergovernamental, que organiza os 
planejamentos e execuções de tarefas dos vários níveis 
de governo australianos (OECD, 2015) e 

Os conselhos do COAG acompanham e monitoram as 
questões prioritárias de importância nacional e adotam 
ações conjuntas para resolver problemas que venham a 
surgir entre os governos. (...) O COAG tem sido a força 
de coordenação e motivação por trás das reformas do 
setor de recursos hídricos empreendidas pelas jurisdições 
australianas há mais de 20 anos. (OECD, 2015). 

Confrontação das técnicas e arranjos 
empregados para resolução de 
problemas de gestão
Uma vez que cada região possui demandas hí‑

dricas muito próprias, consequentemente, arranjos 
institucionais particulares a cada uma delas também 
são estabelecidos. E por essa direção que é relevante 
a apresentação comparativa entre os arranjos empre‑

gados pelos países pesquisados na busca por soluções 
institucionais e ambientais.

Por exemplo, de acordo com Veiga e Magrini 
(2013), Estados Unidos, México, China e Austrália, 
assim como o Brasil, mesmo com histórico de arran‑
jos políticos e institucionais diversificados, tanto no 
tempo quanto no espaço, possuem algumas caracte‑
rísticas comuns em relação ao gerenciamento hídricos: 
implementaram a gestão por bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento, seja em menor ou maior 
grau; têm enfatizado a gestão via modelo de “comitê 
de bacia hidrográfica”; atuam com de instrumentos 
de gestão, inclusive com vinculação econômica‑
‑financeira para controle; e mesmo assim enfrentam 
dificuldades para integração de seus sistemas de 
gerenciamento hídrico. 

Esse conjunto de obstáculos institucionais para 
a gestão também se encontram em outros países, o 
que demonstra a necessidade de constantes análises 
comparativas (DESLAURIERS, 1991) para a iden‑
tificação de limites e potencialidades existentes em 
cada modelo e desenho institucional vinculados aos 
recursos hídricos.  Pois mesmo com os discursos de 
mudanças no “modus operandi” e no “status quo” 
das instituições e atores sociais envolvidos, o modelo 
desenvolvimentista e excludente continua a existir 
em vários países e não parece estar em processo de 
mudança em curto prazo. 

Isso torna importante, inclusive, que instrumen‑
tos técnicos e, principalmente jurídicos (que detém 
reconhecimento público mínimo para atuar) sejam 
empregados como suporte aos processos de tomada 
de decisão que, por vezes, são assimétricos (THEO‑
DORO; NASCIMENTO; HELLER, 2016). Como 
pode ser identificado em GWP (2016), “O sucesso 
da legislação encontra‑se em sua aplicação”. O que 
significa que o arranjo legal que dá base aos arranjos 
políticos e institucionais deve ser colocado em prática 
a todo instante possível.

Uma prova dessa verificação da construção de 
um arcabouço jurídico e institucional voltado espe‑
cificamente para a temática ambiental é que, para os 
casos estudados, justamente Estados Unidos, Canadá 
e França se destacam por fortalecerem seu sistema 
legal e administrativo (CASTRO, 2012). Tanto que, 
em uma retomada do caso de gestão mexicano, por 
exemplo, uma série de restrições sociais e institucio‑
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nais pôde ser evidenciada., tais como os limites à in‑
tegração institucional, processos participativos ainda 
frágeis e também com relação à forma diferente do 
governo lidar com as áreas urbanas e rurais em termos 
de abastecimento e saneamento (UNESCO, 2012).

Esse alerta sobre as possibilidades de ampliação da 
atuação coletiva nas políticas públicas hídricas cabe 
diretamente ao caso da Espanha, 51º maior país em 
território, e que, de acordo com Swyngedow (2013) 
tem passado por uma realidade de muitas propostas e 
discussões, mas pouca mudança efetiva na transferên‑
cia  de poderes institucionais junto à sua população 
em relação aos serviços de água. O autor  utiliza a 
dessalinização de corpos d’água como exemplo das 
dificuldades em incorporar novos atores nas tomadas 
de decisões pelo modelo de participação existente, que 
é fortemente baseado em estruturas hidro‑técnicas. 

Ao mesmo tempo há o reconhecimento de que 
houve uma ressignificação da maneira como o meio 
ambiente é considerado pelas políticas públicas espa‑
nholas, com a quebra do discurso hidráulico hegemô‑
nico até então durante o século XX, que privilegiava 
obras de infraestrutura de grande porte ao invés da 
recuperação de áreas degradadas ou a preservação dos 
bens naturais do país. Indicação também presente em 
Silva (2015), quando o mesmo trata sobre a política 
expansionista sobre os recursos hídricos espanhóis 
ocorrida a partir dos anos 1990s. 

O autor destaca que conflitos sobre acesso e uso 
dos recursos hídricos ainda continuam a existir na 
Espanha e que, em alguns casos, como os vincula‑
dos com áreas urbanas, podem até aumentar, o que 
também é indicado em Preste, 2000, inclusive em 
suas águas urbanas (UNESCO, 2012). Todavia, a 
Espanha, assim como outros países europeus, vem 
modificando seus planejamentos e ações para a ges‑
tão hídrica e se aproximam progressivamente para 
se alinharem com as premissas do “European Water 
Framework Directive (WFD)”. Esse documento 
instaurou o cenário institucional para as políticas 
nacionais europeias em 2000 e foi adotado pela Es‑
panha no ano de 2003. Em si: "A Diretiva estipula 
recuperação total dos custos de infra‑estruturas de 
água, defende o uso racional da água, e reconfigura 
a governança da água com base em organizações de 
bacias hidrográficas inclusive por meio da participação 
das partes interessadas (...)"‑ Swyngedow (2013).

Fato é que, como descreve Frey (2012), a Europa 
atravessa atualmente um processo de redimensiona‑
mento de sua noção de Estado em termos territoriais, 
aliado ao fato de uma reconfiguração na direção de 
uma governança urbana (segundo ele, empreendedora 
de novas práticas) que, consequentemente, acaba por 
inserir a gestão hídrica em um novo contexto, mais 
próximo do nível local e/ou metropolitano de atuação. 

Mais, ao considerar as ponderações de Hoornbeek 
(2004), que faz uma análise comparativa entre as es‑
truturas institucionais hídricas entre a União Européia 
e os Estados Unidos, é perceptível que a primeira 
apresenta desenho institucional mais horizontal e a 
segunda mais vertical. Suas formas de implantação 
de políticas públicas, consequentemente, também 
são muito distintas, assim como seus resultados, 
que ora são inclusivos e de longo prazo, como no 
caso europeu, (PRESTE, 2000), ora são de viés de 
curto prazo e de viés neoliberal (FURLONG, 2010; 
GUERRERO; Furlong; Arias, 2015), como no caso 
americano e canadense. 

Um ponto em comum entre ambas regiões é o 
uso intensivo de tecnologia empregada na ligação 
da rede domiciliar à rede pública, o que é bem 
diferente do cenário mundial em geral (CASTRO, 
2012), salvo exceções como China (GWP, 2015) ou 
Singapura (JOSHI; TORTAJADA; BISWAS, 2012), 
por exemplo.

Na consideração de que é necessário um resgate 
do contexto da fundação dos princípios de gestão 
hídrica de cada país (COLEBATH, 2006; WOSTL; 
KRANZ, 2010), o que é constatado é que as diferen‑
ças organizacionais entre União Européia e Estados 
Unidos se devem ao fato de que seus desenhos ins‑
titucionais refletem as forças políticas envolvidas em 
suas criações e nos tipos de estruturas de gestão im‑
plantadas. Enquanto na União Européia os Estados‑
‑membros foram os principais atores da construção da 
gestão de recursos hídricos, nos Estados Unidos foram 
os grupos ambientalistas (HOORNBEEK, 2004).

Mas as  dificuldades para integrar instâncias de 
gestão não podem ser entendidas como determinantes 
do sucesso ou não de um dado sistema de gestão. Por 
exemplo, o caso discutido em Joshi; Tortajada; Biswas 
(2012), sobre as dimensões humanas e ambientais 
desenvolvidas para a limpeza do Rio Singapura e da 
bacia hidrográfica de Kallang, sudeste asiático, revela 
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possibilidades de comprometimento alinhado a re‑
sultados concretos na gestão. Isso porque Singapura, 
187º país do mundo em território, tem desenvolvido 
de forma consistente projetos ambientais há vários 
anos. Mesmo a considerar que a menor extensão 
territorial muitas vezes pode constituir uma van‑
tagem na gestão dos recursos hídricos, houve uma 
percepção por parte do Estado de que com o cres‑
cimento industrial bem sucedido do país, o meio 
ambiente deveria ser protegido e considerado como 
uma importante questão para o desenvolvimento 
sustentável da região. 

Assim, houve a integração dos setores produtivos, 
sociais, legais e governamentais na direção de um pla‑
nejamento de longo prazo, com base na bacia hidro‑
gráfica selecionada, localizada em área metropolitana. 
Inclusive a postura adotada em relação aos espaços 
e drenagem urbana se tornaram referência mundial 
por incorporarem a noção de espaço verdadeiramen‑
te público, com a abertura dos rios à população. O 
exemplo de Singapura revela também a importância 
da aplicação de projetos‑piloto onde novas técnicas 
de integração institucional, participação social e de‑
senvolvimento ambiental possam ser realizadas. Esse 
uso de projetos diferenciais para o início de programas 
de reformas institucionais tem sido usado também na 
China, com tendência de crescimento em termos de 
suas aplicações no país (GWP, 2015). 

Essa é uma postura completamente diferente da 
aplicada em várias regiões brasileiras. Um exemplo 
seriam os corpos d’água da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, em especial o Ribeirão Arrudas, 
tributário do Rio das Velhas (BONTEMPO; MO‑
REIRA; OLIVEIRA, 2012), que tem sido retirado 
paulatinamente da cena urbana da cidade, via a cana‑
lização de vários dos seus trechos, de forma a torná‑los 
vias de circulação. Mas a iniciativa em Singapura se 
iniciou décadas atrás, em 1978, ao fazer a despoluição 
não só do Rio Singapura, mas sim de todas as suas 
áreas circundantes pertencentes à bacia hidrográfica 
do Kallang. E se por um lado o projeto demandou va‑
lores em torno de 300 milhões de dólares/americanos 
para sua ocorrência, por outro lado trouxe um legado 
geracional sem precedentes. O caminho foi o de unir 
planejamento de longo prazo, políticas pragmáticas e 
estratégias com foco em resultados e, principalmente, 
vontade política. 

América Latina
Aqui cabe uma discussão um pouco mais especí‑

fica sobre a situação da América Latina, visto que a 
região tem apresentado uma tendência a implementar 
reformas nos seus sistemas hídricos (OECD, 2012), 
assim como por possuir 8% da população mundial e 
alto índice de urbanização (UNESCO, 2012). Uma 
revisão sobre as possibilidades de atuação sobre a 
questão ambiental, principalmente em áreas urbanas 
(e ajudando a redefinir a gestão hídrica), também 
estaria a acontecer na América Latina, de acordo com 
Frey (2012), Furlong (2010), Castro (2012), OECD 
(2012) e Menegat (2012). Segundo esses autores, 
haveria um cenário de crescimento de espaços demo‑
cráticos com ênfase em novos pactos federativos e de 
poder local revigorado que podem gerar novas formas 
de interação futura. Inclusive para o meio ambiente 
e com vistas à inclusão e empoderamento de atores 
sociais de todos os níveis. 

Contudo, ao mesmo tempo em que há essa de‑
manda por ampliação de arenas de discussão, a criação 
concomitante de espaços de identidades institucionais 
próprias se faz necessária, porque, como alerta Fur‑
long, (2010), Castro (2005) e Guerrero; Furlong; 
Arias (2015), a presença de políticas neoliberais é mui‑
to constante na região. Por exemplo, ao se transpor 
tal afirmação para a gestão hídrica propriamente dita, 
dentre os casos debatidos por Trawick (2005) sobre 
bibliografias latino americanas acerca de pesquisas 
hídricas, um cenário de certa dependência externa 
ainda persiste. Segundo as análises desse autor,  "No 
Peru, Equador e Bolívia, uma discussão sobre as leis 
de água estaria revelando porque as leis parecem ser 
essencialmente as mesmas, evidentemente, com base 
em um único modelo importado de instituições de 
pesquisa estabelecidas nos Estados Unidos."

O fato é que, como salienta Castro (2012), en‑
quanto alguns países pertencentes à América Latina 
caminharam no sentido de efetuar reformas em seus 
estruturas jurídicas e institucionais (como Brasil, 
Colômbia e México), a maioria ainda se encontra na 
fase da proposição de novos (ou parciais) processos 
de gestão hídrica (como visto também em UNESCO, 
2012). Consequentemente, as formas de participação 
e acesso aos bens e serviços hídricos são distoantes e 
encontram relação com o desenvolvimento histórico 
e institucional existente em cada país. 
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Porém há uma tendência de se adaptar cada vez 
mais os modelos de gerenciamento aos planos espe‑
cíficos relativos a cada região e/ou bacia hidrográfica. 
Mais ainda, esses governos latinos têm procurado 
enfatizar o efetivo gerenciamento de recursos hídricos 
via a gestão descentralizada por bacia hidrográfica 
(TORTAJADA, 2001), assim como também para 
saírem de programas de ajuste fiscal e social tais como 
aqueles realizados pelo Banco Mundial (FURLONG, 
2010; ROY, 2005). Isso porquê esses três países têm 
a questão legal de gestão hídrica muito semelhante 
e,  concomitantemente, muito baseada no modelo  
de instituições de pesquisa norte‑americanas e pre‑
cisariam adaptar seus instrumentos às suas próprias 
demandas (TRAWICK, 2005). E ainda que haja 
divergência sobre as formas de aplicação das suas 
políticas públicas, peruanos, bolivianos e equato‑
rianos têm em comum a questão de uma busca por 
equidade e justiça social, o que abre possibilidades de 
democratizar da gestão hídrica. 

Em OECD (2012), por exemplo, fica clara a 
situação peruana de dominância do papel gover‑
namental na gestão, mesmo com a definição de 
papéis via a constituição nacional e do arcabouço 
jurídico. É um cenário que impede maior parti‑
cipação e demanda uma descentralização futura 
das instituições responsáveis pela gestão hídrica no 
país. No Peru (via a Autoridad Nacional del Agua 
– ANA), como no México (Comisión Nacional del 
Agua – CONAGUA) ou no Brasil (Agência Nacional 
de Águas – ANA), a existência de uma agência de 
nível nacional pode por um lado organizar melhor 
o sistema de gestão mas, por outro lado, pode 
dificultar a emergência de demanadas e interações 
participativas e democrátivas em seus processos de 
tomada de consulta e deliberação. 

Uma possível explicação dessa busca por re‑
formas institucionais relacionadas aos recursos 
hídricos latinos possa ser encontrada na junção 
dos trabalhos de Castro (2012) e OECD (2012), 
onde fica clara a questão do crescente interesse 
na utilização de instrumentos de controle econô‑
micos e de mercado na região. Essa situação tem 
fomentado muito iniciativas privadas que podem, 
como salienta Castro (2005), excluir atores sociais 
de todos os níveis e acabar por dificultar processos 
democráticos e participativos.

De acordo com Trawick (2005), entretanto, é im‑
portante se reforçar que haja uma legislação adequada 
para a solução de conflitos, ainda mais em um modelo 
descentralizado como se pretende manter, uma vez 
que "(...) A mera existência de uma regra não fornece 
nenhuma garantia de que será respeitada ou aplicada. 
Mas algumas regras são melhores que outras, sendo 
mais facilmente acordadas e mais facilmente executa‑
das ".Isso apenas reforça a identificação de que quase 
todos os organismos de recursos hídricos na América 
Latina precisaram  de significante evolução antes de 
se tornarem unidades efetivas de planejamento e ges‑
tão. Exemplos dessa situação, de acordo com OECD 
(2012; 2015); Guerrero; Furlong; Arias (2015), assim 
como em Theodoro e Matos (2015), seriam a falta de 
lideranças políticas, aliada com inexistência de plane‑
jamentos estratégicos das políticas públicas hídricas e 
seus representantes, que não conseguem atuar de forma 
integrada nos âmbitos locais, regionais e nacional, 
dentro outros temas.

Atualmente o que é identificado então na gestão 
hídrica, especificamente para América Latina, de for‑
ma geral, é há uma significativa descentralização de 
algumas funções de serviços (água e esgoto) ao nível 
local, com a manutenção da gestão ao nível regional 
ou estadual (OECD, 2012).

Na realidade, há uma necessidade de aprimoramen‑
to contínuo nas instituições e na forma como essas 
instituições são pensadas por seus decisores (WOSTL; 
KRANZ, 2010). Cada um dos países analisados neces‑
sita não de modelos pré‑definidos e sim de processos 
de tomada de decisão inclusivas, com capacidade para 
planejar e, principalmente, implantar seus planos, 
programas e projetos dadas suas características próprias.

De forma geral é possível a identificação de que 
arranjos institucionais em ambientes políticos mais 
descentralizados e democráticos possibilitaram maior 
participação social e debates mais integrados. O 
modelo brasileiro, francês e canadense, por exemplo, 
dão aos seus estados e/ou províncias autonomia (não 
independência) de atuação necessária para a criação de 
planejamentos participativos (CASTRO, 2012) mais 
do que na Rússia, China ou Índia. E os primeiros têm 
conseguido avançar suas discussões mais do que os 
últimos, que ainda tem forte atuação em projetos de 
infraestrutura e menos de inserção social e decisões 
colegiadas.
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Mesmo assim, vale destacar que a participação 
social tem sido enfatizada como elemento impor‑
tante para uma gestão hídrica mais eficiente (RWA, 
2016) e para o aumento da qualidade governamental 
(ROTHSTEIN;  TEORELL, 2008). Além disso, e 
como destacam alguns autores, a própria noção de 
ação estatal tem sido paulatinamente modificada  
Castro (2012), com desenhos institucionais que 
tentam traduzir maior aproximação setorial e social 
(CUNHA; THEODORO, 2014), com base em ju‑
risdição e planejamento de mais longo prazo (ANA, 
2015; FURLONG, 2010).

CONCLUSÕES

A partir da análise comparativa realizada com 
estudos de casos de vários países, o trabalho pôde 
identificar que para chegar a modelos de gestão in‑
tegrada, com maior participação tanto social como 
institucional, os países pesquisados ainda deverão 
demorar vários anos ou mesmo décadas de atuação. 
Isso porque estão em níveis muito diferentes de de‑
senvolvimento organizacional, jurídico e político para 
que tal interação entre seus participantes aconteça, 
tanto em nivel interno ou externo. 

Mais ainda, o que a análise de casos nos revela é 
que se por um lado a existência de procedimentos de 
gerenciamento hídricos têm crescido (ou se iniciado 
ao menos) em termos organizacionais e institucionais, 
por outro as lacunas existentes para uma gestão inte‑
grada e compartilhada ainda estão muito presentes. 
E essas restrições institucionais têm fortemente uma 
relação com os arranjos institucionais e políticos que 
foram construídos históricamente em cada país pes‑
quisado. De forma geral, questões urbanas, políticas 
macroeconômicas, aumento dos riscos ambientais 
atuais fazem com que as instituições hídricas encon‑
trem grandes desafios para sua consolidação como 
órgãos com maior autonomia de atuação.

Nessa direção, primeiramente, o que mais se des‑
taca em comum nos casos levantados é que a noção 
de gerenciamento sobre recursos hídricos utiliza 
de forma paulatinamente crescente os conceitos de 
instrumentos de gestão, como os planos de recursos 
hídricos para mapeamento das condições regionais; 
maior controle das outorgas para a consolidação de 
direitos captação hídrica (principalmente em países 

dimensionais como China, Índia e Brasil, dentre 
outros) e também a cobrança pelos usos múltiplos 
de recursos hídricos como forma de sustentação do 
sistema de gestão e também como disciplinador do 
comportamento setorial (principalmente agrícola e 
industrial). 

Da mesma forma, há um incremento da institu‑
cionalização de comitês de bacia hidrográfica e de suas 
respectivas agências, como entes gestores de recursos 
hídricos nos países e para o exercício das ações políti‑
cas e administrativas necessárias  O que foi verificado é 
que tanto os instrumentos quanto as instituições para 
a gestão, em termos internacionais,  têm caminhado, 
mesmo que em ritmos muito diferentes, na busca de 
uma consolidação de mecanismos de integração de 
suas políticas propostas. Contudo, tais mecanismos 
são ainda muito dependentes dos sistemas políticos‑
‑administrativos de decisão relacionados a cada 
arranjo institucional. 

Outro fato que chama a atenção, é que a temática 
hídrica deve ser considerada em um lócus e em uma 
dinâmica própria. . Isso traz à discussão de que seria 
importante, dentro dos procedimentos de gestão 
de políticas públicas de recursos hídricos, que haja 
espaços de atuação de um gerenciamento adaptativo 
para a tomada de soluções frente aos problemas par‑
ticulares de cada região e situação. Isso poderia tornar 
possível que aumentos de performance institucional 
ocorressem, via descentralização de bens e serviços.

De forma geral observou‑se é  que a gestão inte‑
grada de recursos hídricos ainda é uma política em 
construção no âmbito das  políticas públicas e seus 
impactos ainda são marginais, seja em relação à sua 
inclusão nas discussões nas agendas públicas e, prin‑
cipalmente, nas implantações de políticas que são 
para além de projetos de infraestrutura. Foi verificado 
também que existem falhas nos processos de gestão 
justamente por negligenciarem a complexidade que 
há na dimensão humana e que por vezes não é in‑
corporada nas políticas públicas que são empregadas 
nos países. Os desafios então para a consolidação de 
uma gestão participativa e integrada dos recursos 
hídricos não residem simplesmente nos tamanhos e/
ou localizações geográficas das bacias hidrográficas em 
questão, que poderiam gerar menos ou mais conflitos 
de interesses; mas sim como esses possíveis conflitos 
são gerenciados para consensos coletivos futuros. 
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Da mesma maneira, não podem ser explicadas as 
formas de maior ou menor interação instuticional 
de cada país por pertencer à um determinado bloco 
econômico ou por iniciativas inovadoras simplesmen‑
te. Mas sim na condução dos processos de planeja‑
mentos anteriores e atuais onde cenários de longo 
prazo são estabelecidos e experiências nacionais são 
incorporadas aos planos executivos. Essas condutas 
indicam processos que serão ou não participativos 
e descentralizados e na direção de uma mudança na 
visão estatal sobre o tema.

Esse conjunto de fatores institucionais ainda em 
consolidação revela o quanto é necessário entender 
os processos de interação dos grupos de interesses 
envolvidos na gestão hídrica para um fortalecimento 
dos processos de decisão que pretendem ser inclu‑
sivos e integrados. Consequentemente, os níveis de 
influência nos processos institucionais por parte desses 
organismos de bacia serão então proporcionais ao(s) 
nível(is) organizacional(is) que possuem em termos 
formais e também informais, assim como, em termos 
de suas possibilidades de exercerem colaboração entre 
as partes internas e externas aos seus processos de 
decisão.

Finalmente, há uma constante presença da figura 
do Estado como interlocutor nos processos de tomada 
de decisões sobre recursos hídricos. E essa constatação 
não poderia ser diferente na medida em que a gestão 
dos recursos hídricos nos países é pública, uma vez 

que a água é um recurso antes de tudo estratégico 
nos processos produtivos e governamentais. Assim, a 
participação dos gestores públicos é fundamental na 
gestão hídrica como um dos elementos que ajudam 
no planejamento e decisão política. Mas, ao mesmo 
tempo, isso reflete que a estrutura institucional exis‑
tente na maioria dos países foi pensada de forma mais 
centralizadora do que participativa e que ajustes estão 
em procedimento em vários países para dar conta das 
lacunas à participação. 

Dentre eles os países latinos têm se destacado 
nessa direção ao tentarem incorporam mais gestão 
política do que técnica, como tradicionalmente havia 
acontecido até então. Mas se essas lacunas serão ou 
não preenchidas via a incorporação de novas políti‑
cas descentralizadas e democráticas, provavalmente 
somente os arranjos institucionais presentes em cada 
país poderão com maior segurança indicar as melhores 
decisões a serem tomadas. É um desafio em escala 
internacional  que cada caso indica possíveis soluções 
e melhoramentos a partir de seus próprios limites e 
potencialidades.

Gerar possibilidades de trabalhos futuros que 
possam aprofundar análises comparativas regionais, 
nacionais e transnacionais, assim como dos casos em 
si foi uma das tentativas do presente texto, uma vez 
que a gestão institucional de recursos hídricos tem se 
estabelecido cada vez mais uma agenda própria nas 
políticas públicas mundiais.
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RESUMO : O monitoramento de qualidade da água 
apresentam escassas informações sobre o comportamento 
nictemeral de corpos d’água lóticos. O monitoramento 
contínuo e frequente adequado a um ambiente dinâmico 
é muitos vezes substituído por coletas únicas, cuja repre‑
sentatividade depende das variações ao longo do dia. Este 
conceito foi abordado por meio de três campanhas de moni‑
toramento de parâmetros físicos e químicos de qualidade da 
água durante 14 horas ao longo do dia, como estudo de caso 
do Rio Barigüi, em Curitiba‑PR. Os resultados sugerem 
significativas diferenças entre as campanhas, principalmente 
em períodos de menor vazão do corpo hídrico, e alguns 
parâmetros apresentam variações marcantes ao longo do 
dia, o que destaca a importância da análise nictemeral. A 
comparação realização em termos da variância dos dados 
amostrais sugere que amostragens únicas durante o dia 
não são capazes de reproduzir a variância da amostragem 
nictemeral.

Palavras-Chave: Análise Nictemeral, Qualidade da 
Água, Rio Barigüi.

ABSTRACT: The water quality monitoring  pro‑
grams show scarse information about the diel variations 
in lotic water bodies. A better understanding of riverine 
dynamic processes depends on continuous and frequent 
monitoring. Individual samples validity depends on 
information representation compared to their daily 
variations. This concept is discussed based on water 
quality parameters from 14 hours sampling ´programs 
at a case study of Rio Barigüi in Curitiba‑PR. The results 
suggested significant differences between days, especially 
during periods of low flow, and some parameters show 
distinct variations throughout the day, which highlights 
the importance of diel analysis

Keywords: diel changes, water quality, Barigui River
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INTRODUÇÃO

Rios são sistemas complexos, resultantes do es-
coamento de águas das áreas de drenagens adjacentes, 
as bacias hidrográficas (TOLEDO; NICOTELLA, 
2002). Além das condições climáticas e topográficas 
locais, influências antrópicas no uso e ocupação do 
solo acabam por alterar significativamente o ambiente 
aquático (CLAESSENS et al., 2006). Uma vez que 
se faz o uso desta água, sua qualidade pode se tornar 
um fator limitante ao desenvolvimento das cidades 
(TUNDISI, 2003). No Brasil, a água se destina a 
usos múltiplos e é um recurso limitado e de domínio 

público, fazendo-se necessária sua gestão (BRASIL, 
1998). Esse processo objetiva garantir seu uso pleno 
atual e futuro, de acordo com o enquadramento a 
que pertence. Como estratégia de monitoramento, 
é necessária a determinação quali-quantitativa dos 
níveis de poluição, abrangendo desde a coleta das 
amostras até as tomadas de decisões com as infor-
mações obtidas (SANDERS et al., 1983).

A elaboração de uma rede de monitoramento 
de qualidade de água deve estar integrada com seus 
objetivos. A determinação do número de estações, 
frequência de amostragem e seleção de variáveis ou 
parâmetros, que em conjunto produzirão informação 
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para a Gestão de Recursos Hídricos, não é uma ques-
tão trivial e as técnicas de monitoramento empregadas 
na gestão de bacias hidrográficas são tão variadas 
quanto o número de bacias gerenciadas (COELHO, 
2013). Muito embora alguns locais e frequências de 
amostragem em redes de monitoramento são deter-
minados por conveniência ou por outros critérios 
subjetivos, e uma vez estabelecida uma estratégia de 
monitoramento, geralmente, não há uma reavaliação 
de sua efetividade (HARMANCIOGLU et al. 1999; 
TIRSCH; MALE, 1984; WARD, 1996 apud STROBL; 
ROBILLARD, 2008). 

A gestão de recursos preconiza a indissociabilida-
de entre os aspectos qualitativos e quantitativos dos 
recursos hídricos, leia-se qualidade da água e vazão, 
conforme estabelece a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (BRASIL, 1997).

As reflexões relativas à integração das variáveis 
de qualidade da água com a gestão de recursos hí-
dricos são, em geral, no sentido de estabelecer um 
conjunto mínimo de variáveis mais relevantes para o 
monitoramento (COELHO, 2013; REINELT et al., 
1992; BALTACI et al., 2008). Como exemplo tem-se 
a aplicação da Análise Estatística Multivariada para o 
reconhecimento de padrões entre pontos e variáveis 
de amostragem, com intuito de reduzir o número de 
variáveis e pontos nos programas de monitoramen-
to (GEIB; EINAX, 1996; FRANÇA et al., 2009; 
RODRIGUES et al., 2010; GUEDES et al., 2012).

No que concerne à localização dos pontos de 
amostragem, estas devem considerar as particula-
ridades hidrológicas, de uso e ocupação do solo, 
fontes de poluição pontual e difusa no contexto de 
sua representatividade e necessidade de informação 
(COELHO, 2013). Associada ao local de amostragem 
está a questão da quantidade de amostras e posições 
de coleta ao longo de uma seção transversal do rio, 
que indica diferenças de concentrações entre as 
margens e entre a superfície e o fundo (SANDERS, 
1982; GONÇALVES, 2011).

Neste contexto, pesquisas científicas e programas 
regulares de monitoramento utilizam diferentes 
formas de amostragem em diferentes horários, usual-
mente diurnos. Porém, é necessário que se verifique 
se uma única informação no dia é representativa e/
ou qual seria o melhor horário para amostragem, 
uma vez que em ambientes aquáticos pode haver 
peculiaridades que possivelmente só sejam detectáveis 

através de uma análise diária contínua (ESTEVES, 
1988). O monitoramento nictemeral, que trata das va-
riações intra-dia destes ambientes, é particularmente 
importante em eventos de curta duração, como os 
de precipitação, que podem carrear compostos pelo 
escoamento superficial (BRAGA, 2013) e, em regiões 
urbanas, despejos de efluentes urbanos e industriais, 
que podem alterar a qualidade de águas dos corpos 
receptores.

Apesar dos diversos estudos realizados no âmbito 
da gestão de recursos hídricos, existem poucos relatos 
acerca de padrões nictemerais. Entre eles, observa-
-se que esta ferramenta é mais utilizada em estudos 
envolvendo estações de tratamento de esgoto e 
seus efeitos no ambiente (MIWA, 2007; KÖNIG et 
al., 2010). Há exemplos de estudos nictemerais em 
ambientes aquáticos cujos objetivos são a associação 
entre os processos biológicos e as variáveis limno-
lógicas (THOMAZ et al., 1992; NECCHI et al., 
1992, LACERTA et al., 2004; FULAN et al., 2009; 
SANTOS et. al., 2010).

A maior parte dos estudos acaba, portanto, por 
assumir, provavelmente de forma inconsciente, que 
amostragens pontuais no momento da coleta são 
representativas das condições do rio naquele dia. 
Adicionalmente, no entendimento dos autores, não 
há padronização do horário de coletas, justamente 
pelas dificuldades e limitações que isso traria ao 
monitoramento. 

Face ao exposto, caracteriza-se a importância da 
investigação da variação nictemeral (período de 24 
horas) de parâmetros físicos e químicos de qualidade 
da água. O presente artigo evidencia esta questão em 
um rio urbano com evidentes sinais de poluição com 
objetivo de destacar a variabilidade temporal dos 
parâmetros e a comparação da variância dos dados 
de qualidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo
O rio Barigüi possui extensão de 67 km e área de 

drenagem de 279 km², sendo 144 km² dentro do 
município de Curitiba, e que corresponde a cerca de 
um terço da área total da cidade. Localiza‑se em uma 
bacia majoritariamente urbana, situada em uma região 
com clima Cfb, segundo a classificação de Koppen, 
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com chuvas bem distribuídas anualmente, com preci‑
pitações médias de 1200 mm/ano (FILL et al., 2005). 
De acordo com Barddal et al. (2003), a temperatura 
média anual do mês mais quente é inferior a 22°C e 
a do mês mais frio inferior a 18°C.

O rio Barigüi é afluente da margem direita do rio 
Iguaçu e, segundo a Portaria SUREHMA nº20/92, 
está enquadrado como classe 2 por toda sua extensão 
até o lago Barigüi, a partir do qual passa a ser classifica‑
do como classe 3. Neste estudo foi selecionado o par‑
que Tingüi (coordenadas 25º23’22’’S e 49º18’19’’O), 
localizado na região norte do município de Curitiba e 
à montante do parque Barigüi. A Figura 1 apresenta o 
uso do solo desta bacia, com destaque para a ocupação 
urbana, em especial na região sul da bacia.

AMOSTRAGEM E ANÁLISES

O monitoramento foi realizado nos dias 05 de 
agosto (domingo), 03 de setembro (segunda-feira) e 

Figura 1 – Hidrografia da bacia do Alto Iguaçu, com destaque para a bacia do rio Barigüi e o 
ponto amostral

20 de novembro (terça-feira) de 2012. As amostras 
foram coletadas em intervalos de 2h, das 7:00 às 
21:00, totalizando 8 dados para cada parâmetro, com 
exceção dos surfactantes, com três amostragens por 
campanha. As amostras foram coletadas em frascos 
de 1000 mL e armazenadas a 4°C até o momento 
de análise. 

O conjunto de parâmetros selecionados para 
avaliar a qualidade da água foi: demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio 
(DQO), sólidos suspensos totais (SST), nitrogênio 
amoniacal (NH4

+) e ortofosfato (PO4
−3), realizados 

em laboratório. Todas as determinações analíticas e 
de coleta amostral seguiram o protocolo sugerido 
pelo Standard Methods (APHA, 2005). Em campo, o 
parâmetro alcalinidade foi determinado por titulome-
tria, e os parâmetros temperatura, turbidez, oxigênio 
dissolvido (OD) e potencial hidrogeniônico (pH) 
foram monitorados em intervalos de cinco minutos, 
através da utilização de uma sonda Multiparâmetro 
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Horiba U-53, calibrada previamente a sua utilização. 
Adicionalmente, a medição da vazão foi realizada à 
vau, com o equipamento FlowTracker Handheld-
-ADV® da Sontek.

O teste estatístico para comparação entre amostras 
utilizado foi o Teste não-paramétrico de Kruskal-
-Wallis ao nível de significância de 5% cuja hipótese 
nula é que as amostras provém da mesma população 
A rejeição da hipótese nula implica que as amostras 
são significativamente diferentes (Gilbert, 1987; 
Helsel e Hirsch, 2002).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As vazões medidas foram 1,2 m3/s (05/08/12), 
1,6 m3/s (03/09/12) e 1,0 m3/s (20/11/12). Em 
todas as campanhas as variações no nível d’água ao 
longo do dia foram inferiores a 2 cm, de forma que 
a vazão pode ser considerada constante durante o 
período de monitoramento.

A Figura 2 ilustra os dados de qualidade obtidos 
através da sonda multiparâmetro, com exceção do 
dia 20/11/2012. A variação da temperatura da água 
ao longo do dia foi de 1°C, apresentando tendência 
similar à temperatura do ar (ver Apêndice). Com 
relação à condutividade, foram medidos valores pró-
ximos (0,3 mS/cm) aos obtidos por Scheffer (2006) e 
Puerari (2011) também no Rio Barigüi,com variação 
diária de 0,01 mS/cm. De acordo com Margalef  
(1986) as águas naturais apresentam condutividade de 
até 0,1 mS/cm, em geral, enquanto valores entre 0,5 e 
1,0 mS/cm indicam presença marcante de minerais. 

Observa-se que a turbidez, na primeira campanha, 
manteve-se praticamente constante, com média de 
20,6 NTU. Contudo, observa-se um decréscimo ini-
cial entre 8:00 e 10:00, de 30,3 para 20 NTU, seguido 
de uma estabilização sendo interrompida próximo 
às 18:00, quando ocorreu um pico de 39,6 NTU. 
Na segunda campanha se manteve entre 22,1 e 14,4 
NTU entre as 7:00 e 12:00. A partir deste horário, 
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vários picos podem ser observados, com oscilações 
ultrapassando 50 NTU em diversos momentos, mas 
média de 30 NTU. Não há uma explicação clara para 
as variações observadas. Para ambas as campanhas os 
valores são considerados relativamente baixos, visto 
que a legislação (CONAMA 357/05) estipula valores 
de até 100 NTU para rios de classe 2.

O pH médio, na campanha 1 foi 7,6, com variação 
de até 0,23 ao longo do dia (Figura 2). Na campanha 
2, observa-se uma variação mais ampla, uma vez 
que o rio Barigüi passou de uma zona neutra para 
um patamar levemente alcalino em um período de 
apenas uma hora. Todos os valores obtidos estão na 
faixa considerada adequada, pH entre 6,0 e 9,0, para 
ecossistemas aquáticos de acordo com CONAMA 
357/05 (BRASIL, 2005).

Os resultados dos parâmetros obtidos por métodos 
analíticos são apresentados nas Figuras 3 e 4. Ao se 
analisar a variação da DQO em todas as campanhas, 
observa‑se que a terceira apresenta valores mais altos 

de concentração. Esse aumento pode ter ocorrido 
devido à inserção de cargas orgânicas, assim como à 
menor vazão observada nesse período, evidenciado 
pela maior carga de DQO em relação às demais 
campanhas. A variação da DBO acompanhou a da 
DQO e observações similares podem ser realizadas em 
relação aos dados da terceira campanha. Em geral os 
valores médios foram inferiores à 5 mg/L, conforme 
já observado por outros autores (BEM et al., 2011; 
MUHLENHOFF et al., 2011). A relação DBO/
DQO média foi de 0,27 (s.d. 0,18) sugere que a in‑
serção de matéria orgânica de mais difícil degradação 
nesse ambiente é marcante. O OD (Figura 3) dimi‑
nuiu de agosto para novembro como consequência 
do aumento da temperatura e da DBO.

O ortofosfato se mostrou abaixo do nível de de-
tecção da análise na primeira campanha em todas as 
amostras, e um aumento de concentração na última 
campanha para 3,00 ± 0,66 mg/L (Figura 3). Consi-
derando que sua origem se dá com a decomposição 
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biológica de compostos orgânicos, e que essa matéria 
provém principalmente de excreções animais e restos 
de alimentos, admite-se que os altos valores encontra-
dos na terceira campanha podem ser resultantes de 
despejo de esgoto doméstico. A inserção de fontes 
pontuais ou difusas pode ser confirmada pela maior 
variação dados nesta campanha, corroborando com 
as observações relativas à DBO e DQO. A presença 
de ortofosfato apresentou grande variação entre os 
meses de coleta assim como observado por Coelho 
e Kishi (2011) e Bem et al. (2011), porém não foram 
observados valores comparáveis aos registrados em 
20/11/12.

Em relação aos valores de nitrogênio amoniacal, 
observa-se o aumento de valores entre as campanhas 
(Figura 4). Estes valores são muito superiores aos 
encontrados em outros estudos realizados no mesmo 
rio (COELHO; KISHI, 2011; BEM et al., 2011), os 
quais foram inferiores a 1,0 mg/L. Esse fato sugere 
que houve interferência de fontes contaminadoras, 
provavelmente de despejo de efluentes domésticos 
em relação aos anos anteriores.

No geral, os valores de alcalinidade situam-se entre 
156,8 e 212,8 mgCaCO3/L para todas as campanhas, 
sendo variável ao longo do dia. Segundo Braga (2005), 
pode-se atribuir as concentrações de compostos 
carbônicos ao terreno calcário, atividades agrícolas e 
mineradoras nas nascentes do rio Barigüi. Além do 
mais, a faixa de alcalinidade encontrada na maioria das 
águas naturais se situa entre 30 e 500 mgCaCO3/L, 
raramente excedendo essas concentrações (BITTEN-
COURT; HÍNDI, 2000).

A concentração de surfactantes não é significati-
vamente (Tabela 1, p=0,0509) diferente apesar das 
variações ao longo do dia. Não apresentou um padrão 
nas diferentes campanhas ou relações com outros 
parâmetros ou com o consumo de água para higiene 
pessoal, uma vez que há evidências de lançamentos de 
esgoto no rio. Já a oscilação da concentração de SST 
na campanha 1 foi maior do que nas demais. Apesar 
disso, os valores determinados estão de acordo com 
os estudos realizados por Chella et al.(2005), que 
obteve uma faixa de 0 a 50 mg/L de SST no mesmo 
trecho do rio. Observa-se que não existe um com-
portamento padrão entre os distintos dias da semana.

O monitoramento nictemeral permite elaborar 
descrições e discussões das relações causa‑efeito entre 

os parâmetros limonológicos, com destaque para as 
variações e a identificação de valores extremos. A 
despeito da avaliação tradicional dos dados, é possível 
observar que muitos parâmetros indicam variação 
temporal ao longo dos dias e que as características de 
um dia são significativamente diferentes dos outros 
(Tabela 1). Adicionalmente, observou‑se uma menor 
qualidade do corpo hídrico nas condições de menor 
vazão. 

A fim de se observar a variação de um parâmetro e 
a representatividade de uma amostragem única deste, 
obtiveram‑se os dados indicados nas Tabelas 2 e 3. 
Estas apresentam a relação entre a variância deter‑
minada com o conjunto total de dados e a variância 
obtida considerando apenas uma única informação 
por campanha, tomada neste caso, arbitrariamente 
como a média. O intuito de tal análise é avaliar se é 
possível com um conjunto pequeno de dados, como 
é tradicional, estimar a variância total dos parâmetros. 
Logo, quanto mais esta relação se afasta da unidade 
pior é a estimativa da variância total dos dados. Este 
estudo foi baseado no trabalho de Antilla et al. (2012), 
o qual, através de um conjunto grande de dados 

Tabela 1 – Resultados do teste estatístico de comparação 
de médias de Kruskal-Wallis para os parâmetros de 

qualidade da água tendo como hipótese nula H0 de que as 
amostras tem origem na mesma população

Parâmetro p Conclusão

DBO 0,000135 Rejeita

DQO 0,000631 Rejeita

PO3
−4 0,000777 Rejeita

N-amoniacal 0,0000357 Rejeita

Surfactantes 0,0509 Não rejeita

OD 0,0000472 Rejeita

SST 0,1523 Não rejeita

Alcalinidade 0,0000423 Rejeita
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estudou a representatividade das amostragens para 
descrição da variância das informações de qualidade 
da água em um reservatório. 

Observa‑se que a maioria dos parâmetros analíticos 
(Tabela 2) apresenta variância de coletas individuais 
acima da variância obtida a partir de um conjunto 
maior de dados. Esse fato sugere que a representa‑
tividade de amostragens únicas pode prejudicar a 
avaliação estatística dos parâmetros de qualidade da 
água. Em contrapartida, SST apresentaram valor bai‑
xo, indicando que coletas individuais subestimaram a 
variância. Possivelmente isso se deve a grande variação 
de valores durante o dia.

Contrariamente, conforme apresentado na Tabela 
3, os parâmetros determinados por meio de sensores 
apresentaram variância obtida de amostras individuais 
inferior à variância total do parâmetro. Tal resultado 
sugere a importância do monitoramento contínuo e 

com alta frequência, sendo possível detectar valores 
extremos, e as variações diárias. Este resultado é evi‑
dente para temperatura, sujeita as trocas energéticas 
e ciclos diários. Parâmetros de qualidade relacionados 
diretamente aos processos biogeoquímicos como pH, 
OD e condutividade elétrica apresentam mesma 
tendência corroborando a importância da variação 
temporal.

Apesar da limitante quantidade de amostras os 
resultados da Tabela 1 indicam a importância de 
um monitoramento contínuo para melhor descrever 
a variância dos parâmetros de qualidade da água. 
Adicionalmente, nem todos parâmetros apresentam 
mesmo comportamento, o que sugere que para 
alguns a variância pode ser superestimada enquanto 
para outros subestimada. A magnitude deste desvio 
é fundamental ao gestor ambiental

Figura 4 –Variação temporal e diagrama estatístico para NH3, alcalinidade, SST e surfactantes.
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Tabela 2 – Estatísticas dos parâmetros de qualidade da água determinados analiticamente e a relação entre variância dos 
parâmetros de coletas individuais e variância total

Parâmetro Estatística *C1 *C2 *C3 *C1,2,3
*C total

Razão:
variância(C1,2,3)/

variância (Ct)

DBO Média
Variância

1,85
0,44

2,71
0,37

4,67
0,31

3,08
2,10

3,08
1,85 1,14

DQO Média
Variância

7,01
3,23

10,01
27,65

35,33
172,86

17,45
242,00

17,45
239,22 1,01

Nitrogênio 
amoniacal

Média
Variância

3,58
0,17

6,82
0,52

10,10
2,50

6,83
10,64

6,83
8,52 1,25

Ortofosfato Média
Variância

0,00
0,00

0,06
0,00

3,18
0,43

1,08
2,44

1,62
3,30 1,35

SST Média
Variância

9,86
27,27

7,50
4,21

10,63
8,73

9,33
2,65

9,39
15,67 0,17

Surfactantes Média
Variância

0,173
0,000

0,295
0,001

0,266
0,001

0,245
0,004

0,245
0,004 1,10

OD (iodométrico) Média
Variância

6,03
0,21

5,29
0,05

4,67
0,23

5,33
0,46

5,18
0,51 0,91

Alcalinidade Média
Variância

170,40
60,16

191,20
35,20

206,80
6,88

189,47
333,49

189,47
267,56 1,25

Tabela 3 – Estatísticas dos parâmetros de qualidade da água determinados por meio de sensores eletrônicos e a relação 
entre variância dos parâmetros de coletas individuais e variância total

Parâmetro Estatística *C1 *C2 *C1,2
*C total

Razão: 
variância(C1,2)/
variância (Ct)

Turbidez Média
Variância

20,60
10,33

28,34
195,75

24,47
29,88

24,45
109,57 0,27

pH Média
Variância

7,62
0,00

7,48
0,06

7,55
0,01

7,56
0,03 0,31

Temperatura Média
Variância

16,18
0,17

16,50
0,09

16,34
0,05

16,33
0,16 0,33

Condutividade Média
Variância

0,315
0,000

0,328
0,000

0,321
0,000

0,321
0,000 1,59

OD Média
Variância

3,68
0,25

3,51
0,17

3,60
0,01

3,76
0,26 0,05

*C1,C2,C3 são as campanhas de medição, respectivamente em 05/08/12, 03/09/12 e 20/11/12. C1,2 ou C1,2,3 se referem aos dados 
utilizando um valor diária como representativo do parâmetro. Neste caso foi utilizado a média. Ctotal se refere aos dados conjuntos de 
todas as campanhas.
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Vandenberghe et al. (2005) destacaram que uma 
coleta discreta muitas vezes é inconclusiva com relação 
aos processos que podem ocorrer no ambiente, sendo 
extremamente importante o local e o momento da 
coleta. A mesma observação pode ser reforçada a partir 
dos dados apresentados, cuja variabilidade diária das 
concentrações em diferentes condições hidrológicas 
alimenta dúvidas a respeito da estacionariedade dos 
processos durante o dia.

Em vários países em desenvolvimento, os pontos 
de monitoramento estão localizados em locais de mais 
fácil acesso, e tendem a aumentar seguindo padrões 
de crescimento populacional ou de instalações indus‑
triais. Já a frequência de coleta não é levada em con‑
sideração com relação a essas necessidades, mas com 
o custo relacionado a elas (NING; CHANG, 2001). 
A frequência com que são realizadas campanhas de 
monitoramento normalmente segue o conhecimento 
prévio de seus organizadores, e limitam‑se a observa‑
ção da influência de grandes eventos em um corpo 
d’água, como, por exemplo, florações.

O monitoramento contínuo pode facilitar a iden‑
tificação de fontes poluidoras, detectar mudanças 
repentinas no ambiente, melhorar a compreensão dos 
processos químicos e biológicos em diferentes escalas 
de tempo e gerar uma resposta mais rápida dos toma‑
dores de decisões (Glasgow et al., 2004). Descargas 
pontuais, difusas ou lançamentos instantâneos podem 
ser detectados mediante um monitoramento confiável 
e em frequência que permita a observação de eventos 
de curta duração (Burgeois et al., 2003).

CONCLUSÕES

Constatou-se que para muitos parâmetros a varia-
bilidade intra-dia é significativa e deve ser considerada 
pelo gestor de qualidade da água. Adicionalmente, 
demonstrou-se que uma coleta simples para cada dia 
pode ser representativa do estado do corpo d’água 
no dia, uma vezes que amostras de dias diferentes 
são significativamente distintos, porém, pouco repre-
sentativa para descrever a variância da propriedade.

Esta pesquisa não esgotou as questões acerca do 
monitoramento nictemeral de qualidade da água, mas 
destacou a importância da variabilidade nictemeral e 

seu papel relevante nas estratégias de monitoramento 
de qualidade da água. Não foi observada variação de 
vazão de água ao longo de cada dia de monitoramen-
to, contudo, a variação ao longo das coletas releva 
sua importância na diluição, suas propriedades de 
transporte e a indissociabilidade entre as medições 
de quantidade e qualidade.

APÊNDICE

A Figura A1 ilustra alguns dos dados meteoroló‑
gico coletados em estação meteorológica nas margens 
do local de monitoramento de qualidade da água com 
resolução temporal de 10 minutos.
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RESUMO: Os pagamentos por serviços ambientais ou 
ecossistêmicos  constituem‑se em instrumentos de apoio 
para execução de propostas voltadas à gestão de recursos 
naturais e estão adquirindo importância no Estado de Santa 
Catarina desde a instituição do Programa Estadual de Paga‑
mento por Serviços Ambientais, em 2010. Nesse sentido, 
o objetivo central deste trabalho foi estruturar um quadro 
sinótico dos serviços ambientais mais relevantes distribuídos 
nas principais bacias hidrográficas catarinenses, agrupando‑
os em três categorias abrangentes: (1) serviços de provisão, 
(2) serviços de regulação e (3) serviços culturais. Os serviços 
ambientais identificados nas principais bacias hidrográficas 
catarinenses receberam um nível de importância baseado 
em dados quantitativos obtidos em diversas referências. O 
resultado final obtido foi estruturado em quadros com a 
distribuição por bacia hidrográfica dos serviços ambientais 
mais significativos, os quais podem servir como orientação 
para aplicação do pagamento por serviços ambientais em 
áreas com usos da terra que conflitam com a proteção de 
ecossistemas.

Palavras-chave: Gestão ambiental; Instrumentos 
econômicos; Agricultura; Recursos hídricos.

ABSTRACT: The payment for environmental or 
ecosystem services are support tools for implementa‑
tion of natural resource management proposals and 
they are gaining importance in the Santa Catarina 
State since the establishment of the State Program 
for Environmental Services Payment in 2010. In this 
regard, the main objective of this work was to structure 
a synoptic framework of the most important environ‑
mental services distributed in the major river basins 
of the Santa Catarina State, grouping them into three 
main categories: (1) provision services, (2) regulatory 
services and (3) cultural services. The environmental 
services identified in the major river basins of the Santa 
Catarina State received an importance level based on 
quantitative data obtained in several references. The 
end result was structured in charts with the distribution 
of the most significant environmental services by river 
basin, which can serve as guidance for application of 
the payment for environmental services in areas with 
conflicts between land uses and ecosystems protection.

Keywords: Environmental management; Eco‑
nomic instruments; Agriculture; Water resources.
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INTRODUÇÃO

As expressões “serviços ambientais”, “serviços ecos‑
sistêmicos” e “serviços da natureza” normalmente são 
empregadas com significados equivalentes na biblio‑
grafia que aborda a temática ambiental e procuram 
traduzir os benefícios para as pessoas advindos do 
uso dos recursos naturais ou das funções ambientais. 
Como a palavra natureza está mais ligada a entes na‑
turais (isto é, sem a intervenção humana) e o termo 
ecossistêmico pode‑se referir a um ecossistema em 
particular, alguns autores têm dado preferência ao 

uso da denominação “serviços ambientais” (CONS‑
TANZA et al., 1997; GUEDES E SEEHUSEN, 
2011; SANTOS et al., 2012; PAGIOLA et al., 2013).  

Em um esforço para delimitar o tema e para esta‑
belecer distinções entre funções e serviços ambientais, 
Constanza et al. (1997) indicam que as funções estão 
associadas aos componentes de um ecossistema ou 
aos processos biológicos, geoquímicos e físicos que 
nele ocorrem. Nessa definição, as funções relacionam‑
‑se aos componentes estruturais – vegetação, água, 
solo, atmosfera e biota – e aos modos como esses 
componentes atuam de forma recíproca interna e 
externamente a outros ecossistemas.  Por sua vez, os 
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bens ambientais (tais como os alimentos) e serviços 
(tal como assimilação de efluentes) representam os 
benefícios para a população humana derivados direta 
ou indiretamente das funções ambientais. Para simpli‑
ficação, os autores sugerem incluir os bens no termo 
“serviços”. Generalizando, uma função é um atributo 
natural de um ecossistema e um serviço é quando uma 
ou mais funções desse ecossistema passam a adquirir 
um valor instrumental para os seres humanos. 

A delimitação do significado e a necessidade de 
caracterização dos serviços ambientais surgiram em 
decorrência da difusão, principalmente a partir do 
começo deste de século, da alternativa econômica 
denominada “pagamento por serviços ambientais 
(PSA)”, que tem sido cada vez mais indicada como 
um instrumento eficaz de apoio à gestão de recursos 
naturais (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESS‑
MENT, 2005). De acordo com Naeem et al. (2015), 
os mecanismos envolvidos no PSA estão associados 
diretamente a pagamentos por desempenho am‑
biental e são vistos como alternativas eficientes para 
complementar as abordagens mais tradicionais de 
gestão, que se baseiam principalmente na regulação 
do uso de bens e serviços ambientais ou em medidas 
restritivas de ocupação de espaços territoriais. De 
forma distinta do modelo baseado na aplicação do 
princípio poluidor‑pagador (PPP), o PSA requer que 
as entidades públicas ou privadas beneficiadas pela 
proteção ambiental encarreguem‑se por pagamentos a 
serem transferidos às entidades promotoras das ações 
de proteção ou melhoria ambiental. As entidades 
habilitadas a receberem os pagamentos podem ser 
públicas (geralmente governos) ou privadas, sendo 
estas representadas por um indivíduo em particular, 
por empresas ou mesmo por comunidades. 

Tanto a abordagem PPP como a PSA geralmente 
implicam reconhecimento do direito de uso privado 
de certos recursos naturais considerados como bens 
públicos na legislação brasileira, caso dos recursos 
hídricos e alguns tipos de áreas de preservação 
permanente. Tal reconhecimento constitui‑se em 
uma aplicação direta do que às vezes é chamado de 
“teorema de Coase”, derivado da demonstração dada 
pelo economista Ronald Coase de que quaisquer 
tipos de problemas ambientais são consequência da 
indefinição dos direitos de propriedade (COASE, 
1960). Embora no Brasil não exista propriamente 

uma indefinição dos direitos de propriedade, pois 
os Art. 20 e Art. 26 da Constituição Federal (BRA‑
SIL, 1988) estabelecem o domínio da União e dos 
Estados sobre a maioria dos recursos naturais tidos 
como bens públicos, o exercício da titularidade 
desses bens e a execução de mecanismos de proteção 
ambiental são limitados pelas dificuldades impostas 
pelo amplo território, pela diversidade de biomas e 
ecossistemas, pela vasta quantidade de informações 
necessárias para estabelecer medidas de controle e 
pelos custos administrativos envolvidos na aplicação 
eficaz de instrumentos regulatórios diretos determi‑
nados pela política comando‑e‑controle (RIBEIRO 
e LANNA, 2001). Frente às dificuldades do emprego 
de mecanismos de gestão orientados para o controle, 
a abordagem baseada em incentivos econômicos 
candidata‑se como alternativa  possível para promoção 
da qualidade ambiental, principalmente em vista das 
desigualdades regionais  verificadas no Brasil entre os 
Estados federados e também no âmbito intra‑estadual. 
Em particular, no Estado de Santa Catarina verificou‑
‑se que as medidas puramente jurídicas poderiam 
causar mais problemas do que soluções no seu meio 
rural, que é caracterizado por agricultura familiar 
praticada em pequenas lavouras ou criações e por 
relevo acidentado em grande parte das terras agrícolas 
(MARTINI e TRENTINI, 2011). Nesse cenário, a 
Lei Nº 15.133 instituiu em 2010 a Política Estadual 
de Serviços Ambientais (SANTA CATARINA, 2010), 
que regulamenta o Programa Estadual de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PEPSA) e estabelece outras 
providências. O PEPSA suporta três subprogramas: (I) 
Subprograma Unidades de Conservação, (II) Subpro‑
grama Formações Vegetais e (III) Subprograma Água. 
Posteriormente, o dispositivo PSA foi incluído na Lei 
Federal Nº 12.651 de 25/05/2012, mais conhecida 
como Novo Código Florestal (BRASIL, 2012). 

Como destacado por Thomé (2014, p.323), o ca‑
put do artigo 41 do Novo Código Florestal dispõe que 
o Poder Executivo Federal está autorizado a instituir 
programa de apoio e incentivo à conservação do meio 
ambiente, bem como para adoção de tecnologias e 
boas práticas que conciliem produtividade agropecuá‑
ria e florestal com a redução de impactos ambientais. 
E uma das linhas de ação do programa catarinense 
baseia‑se justamente na definição de pagamento por 
serviços ambientais como “a retribuição, monetária ou 
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não, referente às atividades humanas de preservação, 
manutenção, proteção, restabelecimento e melhoria 
dos ecossistemas  que geram serviços ambientais 
(...)”(SANTA CATARINA, 2010, Art. 3º II).

Como tarefa auxiliar, a implantação do  PEPSA 
em Santa Catarina ou de programas similares em 
outras regiões requerem a identificação dos princi‑
pais serviços ambientais que podem ser associados às 
unidades territoriais de interesse, que eventualmente 
podem ser demarcadas pelas suas principais bacias 
hidrográficas. No entanto, os estudos de caso do 
PSA no Brasil normalmente tratam de experiências 
localizadas e com serviços ambientais específicos. Em 
Santos et al. (2012, p.22) verifica‑se que a tipologia de 
serviços é listada entre os nove componentes usados 
para análise dos regimes legais documentados, porém 
não há nesse estudo uma síntese dos serviços mais 
frequentes nos casos estudados.  Da mesma forma, 
Pagiola et al. (2013) fazem uma extensa revisão de 
casos da aplicação do PSA no Brasil, mas neste estudo 
os autores destacam mais as ações empreendidas e 
seus resultados do que a caracterização dos tipos de 
serviços. Por outro lado, Guedes e Seehusen (2011) 
classificam e caracterizam os serviços ambientais de 
uma forma similar a que será adotada neste traba‑
lho, uma vez que ambos os estudos baseiam‑se nas 
indicações e sugestões estabelecidas no Millennium 
Ecosystem Assessment (2005). Além disso, no traba‑
lho de Guedes e Seehusen (2011) pode‑se verificar a 
preocupação em destacar os serviços ambientais de 
provisão de alimentos, fibras e combustíveis, os quais 
normalmente são negligenciados em outros estudos, 
que são mais focados nos serviços de regulação e, às 
vezes, nos serviços culturais.     

Dessa forma, como um passo julgado necessário 
às tarefas de promoção do uso do instrumento PSA, 
o objetivo central deste trabalho foi estruturar um 
quadro sinótico dos serviços ambientais mais rele‑
vantes distribuídos nas principais bacias hidrográficas 
do Estado de Santa Catarina. A identificação dos 
serviços ambientais em nível de bacia hidrográfica 
como se propõe aqui pode servir como orientação 
aos programas de implantação do PSA, bem como 
pode proporcionar subsídios para a gestão de recursos 
naturais em áreas com usos da terra que conflitam 
com a proteção ambiental.

O trabalho a seguir contém duas partes principais. 
No item Material e Métodos faz‑se a identificação 
das categorias e subcategorias de serviços ambientais 
mais relevantes para Santa Catarina e elabora‑se uma 
distribuição dos serviços ao longo das principais bacias 
hidrográficas catarinenses. Além disso, nesse item 
apresenta‑se a metodologia empregada para ordenar o 
grau de importância de cada categoria ou subcategoria 
de serviço ambiental. No item Resultados e Discus‑
são, apresentam‑se indicadores para caracterizar as 
principais bacias hidrográficas de Santa Catarina, os 
quadros sinóticos com a distribuição por bacia dos 
serviços ambientais e uma primeira aproximação 
da importância relativa desses serviços no contexto 
catarinense. 

MATERIAL E MÉTODOS

Identificação dos tipos de serviços 
ambientais 
Em 2000, a Organização das Nações Unidas criou 

um comitê internacional com representantes das 
diversas esferas de tomada de decisão para avaliar as 
consequências das mudanças nos ecossistemas sobre 
o bem estar humano e estabelecer bases científicas 
para as ações necessárias à promoção da conservação 
e uso sustentável dos ecossistemas. Uma síntese dos 
relatórios desses representantes foi publicada no do‑
cumento Millennium Ecosystem Assessment (2005), 
nome pelo qual passou a ser denominado esse comitê.

Nos documentos do Millennium Ecosystem As‑
sessment, os serviços ambientais foram enquadrados 
em quatro grupos abrangentes: 

1. Serviços de suporte ou de base, constituídos por 
funções amplas como ciclagem global de nu‑
trientes, formação do solo e produção primária;

2. Serviços de provisão, como produção de ali‑
mentos, captação de água doce, produção de 
madeira e fibras, carvão mineral etc.;

3. Serviços de regulação, como controle de 
inundações, purificação da água, regulação 
climática e controle de doenças; e

4. Serviços culturais, representados principal‑
mente por valores espirituais, educacionais, 
estéticos e recreacionais.
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Em termos regionais, como os serviços de suporte 
ou de base e os serviços de regulação muitas vezes se 
confundem, neste trabalho optou‑se por agregar os 
serviços de suporte ou de base dentro dos serviços 
de regulação. 

Por sua vez, cada um dos três ou quatro grandes 
grupos de serviços pode ser subdividido em categorias 
e subcategorias que especificam os tipos de serviços 
ambientais disponíveis em dada região. Consideran‑
do as particularidades de Santa Catarina e os dados 
qualitativos e quantitativos disponíveis em diversas 
fontes, no trabalho foram identificadas 15 categorias 
de serviços em três grupos principais, a saber:

1. Serviços de provisão: alimentos; florestas; 
recursos hídricos; minerais e rochas;

2. Serviços de regulação: qualidade do ar; re‑
gulação climática; controle da erosão; bioas‑
similação de efluentes; purificação da água; 
regulação de desastres naturais; regulação 
ecossistêmica; dinâmica costeira;

3. Serviços culturais: valores culturais e religio‑
sos; valores estéticos; recreação e ecoturismo.

Para os serviços de provisão julgou‑se necessário 
criar subcategorias para delimitar de forma mais 
adequada cada um dos serviços disponíveis. Foram 
adotadas as seguintes subdivisões:

•	 Provisão de alimentos: área total com produ‑
ção vegetal, área com produção vegetal em 
lavouras permanentes, área com produção 
vegetal em lavouras temporárias, produção 
animal total, produção animal – suínos e 
extrativismo;

•	 Provisão de florestas: madeira, lenha/celulose, 
carvão vegetal;

•	 Provisão de recursos hídricos: abastecimento 
público, irrigação, geração de energia elétrica 
e navegação;

•	 Provisão de minerais e rochas: carvão mineral, 
indústria cerâmica; construção civil.

Serviços ambientais em bacias 
hidrográficas catarinenses
Dada a estreita relação de grande parte dos ecos‑

sistemas e agroecossistemas com os corpos hídricos, 

a bacia hidrográfica destaca‑se como opção natural 
para distribuição geográfica das diferentes categorias 
de serviços ambientais. Podem ser empregados outros 
critérios de agrupamento, como divisões administra‑
tivas, níveis hierárquicos da ecologia e geossistemas. 
No primeiro caso, os limites municipais e regionais 
geralmente não coincidem com os limites dos ecos‑
sistemas/agroecossistemas de interesse, o que traz 
inconvenientes práticos no momento da distribuição 
espacial dos serviços ambientais. Por sua vez, níveis 
ecológicos como biomas e paisagens podem ser ou 
muito extensos ou de difícil delimitação, enquanto 
que os geossistemas ainda são pouco difundidos como 
alternativa para subdivisão do espaço físico.

A distribuição dos serviços ambientais por bacia 
hidrográfica também permite a escolha da escala mais 
adequada para subdivisão territorial, sendo possível 
escolher desde microbacias rurais até bacias com 
dimensões regionais. Para efeito do planejamento, 
gestão e gerenciamento dos seus recursos hídricos, 
Santa Catarina adotou uma subdivisão do território 
em dez regiões hidrográficas, que englobam vinte e 
duas bacias hidrográficas bem definidas e um conjun‑
to de sub‑bacias indeterminadas que drenam para o 
rio Iguaçu, no norte do Estado (SANTA CATARINA, 
1998). A Figura 1 mostra a distribuição das bacias 
hidrográficas no território catarinense utilizada neste 
trabalho. As bacias mais continentais correspondem 
aos afluentes do rio Uruguai e rio Iguaçu e as litorâ‑
neas são agrupadas no que geralmente denomina‑se 
de Vertente Atlântica, que reúne bacias que desaguam 
diretamente no Oceano Atlântico.

Como os dados empregados neste trabalho para 
definir os principais serviços ambientais geralmente 
tiveram como referência o nome dos municípios cata‑
rinenses, cada um deles foi associado a uma das bacias 
hidrográficas mostradas na Figura 1. Empregou‑se a 
localização geográfica da sede municipal como crité‑
rio de associação.  Além disso, municípios com áreas 
insulares significativas, como é o caso de Florianópolis 
e São Francisco do Sul, foram incluídos nas bacias 
hidrográficas regionalmente mais importantes. 

Para identificação por bacia dos principais serviços 
de provisão de alimentos, florestas e extrativismo 
foram empregados os seguintes dados:

•	 a produção vegetal baseou‑se no levantamen‑
to da  Produção Agrícola Municipal 2015 do 
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IBGE (2016a) e IBGE (2016b), que registra 
as áreas cultivadas com lavouras temporárias e 
com lavouras permanentes, respectivamente;

•	 a produção animal foi obtida na Pesquisa 
Pecuária Municipal 2015 do IBGE (2016c). 
Totalizou‑se o número de cabeças das criações 
em geral e da produção de suínos;

•	 a produção florestal e extrativismo foram 
compilados na Produção da Extração Vegetal 
e da Silvicultura 2015 do IBGE (2016d). 
Para florestas, foram consideradas a produção 
de madeira em toras para laminados (m³), a 
produção de celulose e lenha (m³) e produção 
de carvão vegetal (toneladas); no item extrati‑
vismo, considerou‑se a produção total de itens 
alimentícios (toneladas), que foi incluída no 
grupo provisão de alimentos.

Para provisão recursos hídricos, foram considera‑
das a população total de cada bacia (abastecimento 
humano), a área irrigada e a capacidade de geração 
de hidroeletricidade instalada a partir das seguintes 
fontes:

•	 a população total de cada bacia foi computada 
a partir da população dos municípios que a 
compõe com base no Censo Demográfico de 
2010 (IBGE, 2016);

•	 a área irrigada foi obtida no Censo Agrope‑
cuário 2006 (IBGE, 2016f );

•	 a capacidade de geração de energia hidrelé‑
trica em operação (kW) em cada bacia foi 
obtida no Banco de Informações de Geração  
disponível na Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL, 2016).

No cômputo dos serviços de provisão de minérios 
e rochas considerou‑se a produção de carvão mineral, 
de minérios para a indústria cerâmica e de materiais 
diversos para construção civil. Os dados para esses 
itens foram obtidos em FIESC (2014) e referem‑se 
ao período 2010‑2012.

Para  os serviços de regulação foram considerados 
os seguintes critérios e dados:

•	 a erosão agrícola foi ponderada com base 
na relevância da produção agrícola na bacia 
hidrográfica (provisão total de alimentos) e 
a erosão urbana tomou como base o grau de 
urbanização da bacia, determinado pela popu‑
lação urbana obtida no Censo Demográfico 
de 2010 (IBGE, 2016e). 

•	 a bioassimilação de efluentes considerou a 
concentração de suínos na bacia – dada pela 
quantidade de suínos obtida na categoria 
produção animal –  e a densidade popu‑

. 
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Figura 1-  Principais bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina
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lacional em cada bacia (habitantes/km²), 
obtida pela divisão da população total da 
bacia (IBGE, 2016e) pela sua área. A seleção 
da concentração de suínos como critério na 
categoria bioassimilação decorre do fato de a 
suinocultura ser a principal fonte potencial de 
efluentes rurais em Santa Catarina; 

•	 a purificação de água baseou‑se na  necessi‑
dade de abastecimento humano, aproximada 
pela população total da bacia (IBGE, 2016e); 

•	 como forma de ponderar a regulação de desas‑
tres naturais, levou‑se em conta a frequência 
de estiagens, de inundações e de movimentos 
de massa em cada bacia a partir de dados con‑
tidos no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 
1991‑2010 (UFSC, 2011); 

•	 uma vez que serviços indiretos como poliniza‑
ção, preservação da biodiversidade, regulação 
de doenças e pragas agrícolas englobados na 
“regulação ecossistêmica” são atendidos por 
áreas ambientalmente protegidas, para avaliar 
o nível de importância desta categoria levou‑
‑se em conta a fração que cada bacia possui do 
total de Áreas de Proteção Ambiental federais 
e Unidades de Conservação estaduais no ter‑
ritório catarinense (MMA, 2016); 

•	 para dinâmica costeira, a importância de cada 
bacia foi ponderada pela respectiva propor‑
ção ocupada na região hidrográfica Vertente 
Atlântica. 

Os serviços de regulação qualidade do ar e regu‑
lação climática são listados devido ao potencial de 
inclusão em programas de pagamento por serviços 
ambientais. Como não existem dados quantitativos 
para estabelecer seus níveis de importância, os campos 
referentes a cada bacia não foram preenchidos. 

Em Santa Catarina, os serviços culturais têm 
reconhecida importância socioeconômica. Embora 
alguns desses serviços possam ser quantificados, prin‑
cipalmente na categoria de recreação e ecoturismo, 
as bases de dados disponíveis não permitem uma 
distribuição adequada por bacia hidrográfica. Além 
disso, serviços associados a valores culturais, religiosos 
e estéticos revestem‑se de alta subjetividade. Dessa 
forma, neste trabalho optou‑se apenas por listar os 
serviços culturais e não se atribuiu a eles níveis espe‑
cíficos de importância ambiental.

Para permitir uma comparação dos serviços am‑
bientais entre as bacias, estabeleceu‑se uma gradação 
da importância ambiental de cada serviço em cinco 
níveis. Para as categorias Alimentos e Florestas, 
utilizou‑se o critério de atribuir os níveis 1, 2, 3, 4 
e 5 ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto 
quintil, respectivamente.  Não foram atribuídos níveis 
de importância ambiental quando uma bacia não 
apresenta determinado serviço ou ele está presente em 
níveis insignificantes. Na categoria Recursos Hídri‑
cos, para as subcategorias abastecimento, irrigação e 
hidroeletricidade utilizou‑se o mesmo procedimento 
dos grupos Alimentos e Florestas. À subcategoria 
navegação, que apresenta importância relativa ape‑
nas para a bacia do rio Itajaí, atribuiu‑se o nível 1 
somente como forma de indicar a presença desse 
serviço na bacia. Na categoria Minérios e Rochas, 
às subcategorias carvão mineral e indústria cerâmica 
foram atribuídos apenas dois níveis de importância, 
uma vez que tais serviços são relevantes apenas para 
três e quatro bacias, respectivamente. Ainda dentro 
dessa categoria, a subcategoria construção civil foi 
hierarquizada entre bacias de acordo com a população 
residente na área urbana, variável indicativa do uso de 
materiais em edificações, pavimentos e outras obras.

Para obtenção de um nível de importância agre‑
gado para cada uma das categorias gerais de provisão 
adotou‑se o seguinte procedimento: inicialmente 
calculou‑se por bacia a média aritmética dos níveis 
de importância ambiental atribuídos às diferentes 
subcategorias; a partir do novo conjunto de dados 
formado pelas médias das categorias, atribuíram‑se 
os níveis 1, 2, 3, 4 e 5 para os valores situados no 1º, 
2º, 3º, 4º e 5º quintil, respectivamente. Para obtenção 
das médias, na categoria Alimentos empregou‑se os 
níveis de importância ambiental das subcategorias 
“área total com produção vegetal”, “produção animal 
total” e “extrativismo”; para Recursos Hídricos, as 
médias foram obtidas excluindo‑se a subcategoria 
“navegação”; para Florestas e Minérios/Rochas as 
médias foram calculadas com base nas respectivas 
subcategorias que as compõem. 

Na atribuição de níveis de importância ambiental 
para as categorias de serviços de regulação foram 
adotados procedimentos similares aos usados nas 
subcategorias dos serviços de provisão, isto é, os dados 
quantitativos foram distribuídos em cinco níveis de 
acordo com distribuição de valores nos quintis.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Quadro 1 apresenta a área relativa ocupada pelas 
principais bacias hidrográficas de Santa Catarina e 
uma síntese de indicadores demográficos, fundiários, 
de renda e de desenvolvimento. Comparando‑se as 
três regiões hidrográficas do Estado, cerca da metade 
da área e do número de municípios situa‑se nas bacias 
afluentes do rio Uruguai. Contudo, cerca de 68% da 
população e 72% do Produto Interno Bruto (PIB) 
estadual situam‑se nas bacias que compõe a Vertente 
Atlântica, principalmente nas bacias do rio Cubatão 
Norte, Itapocu, Itajaí e Cubatão Sul. As bacias que 
drenam para o Iguaçu tem expressão menor nesses 
indicadores.  Em conjunto, as duas maiores bacias 
catarinenses, do rio Canoas e do rio Itajaí, constituem 
quase um terço da área total do Estado e ao redor de 
um quarto dos municípios. No entanto, essas bacias 
apresentam marcantes diferenças na população total 
residente, na densidade populacional, no PIB total e 
no PIB per capita, pois os índices são bem mais ele‑
vados na bacia do Itajaí do que na bacia do Canoas. 
Embora o PIB per capita apresente diferenças expres‑
sivas entre as bacias, o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) tem variações menos 
acentuadas. Destaque‑se que mais de 75% dos mu‑
nicípios de Santa Catarina têm IDHM considerado 
alto (entre 0,700‑0,799) e onze deles apresentaram em 
2010 IDHM muito alto (acima de 0,8). No conjunto, 
apenas nas bacias do Canoas e do Pelotas e nas Sub‑
‑bacias do Iguaçu o IDHM médio apresenta valores 
menores do que 0,7.  

Muitos dos indicadores do Quadro 1 estão dire-
tamente relacionados com a área da bacia, porém a 
população e o PIB mais elevado na Vertente Atlântica 
também estão relacionados ao contexto histórico da 
ocupação territorial ter iniciado a partir do litoral, 
aos fluxos migratórios e à concentração atual de 
atividades industriais, portuárias e administrativas. 
Na região hidrológica do rio Uruguai, a bacia do rio 
Chapecó destaca-se das demais pelo maior PIB total 
e per capita. Em parte isso pode ser explicado pelo 
tamanho da bacia, uma vez que ela é a segunda maior 
da região e a terceira do Estado, mas fatores como 
produção agropecuária, concentração de agroin-
dústrias e a geração de energia elétrica contribuem 
para índices mais elevados do que os registrados nas 
bacias do entorno.

Com relação à estrutura fundiária, em Santa Ca-
tarina a maioria dos estabelecimentos rurais possui 
áreas inferiores a 50 hectares e em mais de 85% dos 
estabelecimentos pratica-se agricultura familiar.  Em 
virtude da pequena área média dos estabelecimentos 
rurais, as atividades agropecuárias normalmente são 
caracterizadas por uso intensivo de insumos externos 
à propriedade, como fertilizantes e agrotóxicos, pela 
criação de animais em confinamento e pelo uso de 
terras em situações topográficas desfavoráveis. 

Os grupos e categorias de serviços ambientais 
mais relevantes identificados nas principais bacias 
hidrográficas catarinenses são mostrados no Quadro 
2, no qual apresenta-se também uma primeira aproxi-
mação do grau de importância relativa das categorias 
para cada uma das bacias.

Em termos gerais, para os serviços de provisão a 
maioria das bacias do rio Uruguai apresenta um nível 
de importância 4 ou 5 nas categorias de Alimentos 
e Florestas, demonstrando a forte vocação do meio-
-oeste, oeste e extremo-oeste catarinense na agrope-
cuária e silvicultura (Figuras 2a e 2b). Nesse aspecto, 
pode-se computar que aproximadamente 32% da 
população dessas bacias reside no meio rural, en-
quanto a média estadual é de 23% (Quadro 1). Nessa 
região hidrográfica pode-se também observar que as 
atividades de produção agrícola ocorrem sobretudo 
em estabelecimentos rurais com área média inferior a 
30 hectares, com exceção das bacias do rios Canoas e 
Pelotas, onde há maior número de propriedades rela-
tivamente grandes (acima de 100 hectares), ocupadas 
com silvicultura, fruticultura e pecuária extensiva. 
Embora com marcada concentração nas bacias do 
rio Uruguai, os serviços de provisão de alimentos e 
florestas também são relativamente importantes nas 
bacias do rio Iguaçu e nas bacias do Itajaí, Tijucas e 
Araranguá, situadas na Vertente Atlântica (Figuras 
2a e 2b). 

Pela metodologia empregada neste trabalho, os 
serviços de provisão de Recursos Hídricos têm estrei-
ta relação com a demanda de água para abastecimento 
público e irrigação e com a capacidade instalada de 
geração de hidroeletricidade. Dessa forma, os níveis 
de importância ambiental atribuídos a essa categoria 
no Quadro 2 e Figura 2c refletem o tamanho da po-
pulação – casos típicos das bacias dos rios Cubatão 
Norte, Itapocu, Itajaí e Cubatão Sul –, a geração de 
energia elétrica (Canoas e Peixe) e a captação de água 
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para irrigação nas bacias dos rios Tubarão, Araranguá 
e Itajaí.

Na categoria Minério e Rochas, o nível de impor-
tância ambiental está associado à população urbana da 
bacia – pois se entende que a demanda por materiais 
para obras de construção civil tem relação direta 
com o tamanho das cidades presentes na bacia – e 
às atividades relacionadas à exploração de minérios. 
Deve-se destacar que nesse item assumem importân-
cia as atividades de mineração de carvão e da indústria 
cerâmica em algumas bacias hidrográficas, como são 
os casos das do Araranguá, do Tijucas e do Urussanga 
(Figura 2d), que apesar de não estarem entre as mais 
populosas do Estado mostram níveis de importância 
relativamente altos nessa categoria de serviços.

Como esperado, os serviços de regulação indica-
dos no Quadro 2 apresentam em geral estreita relação 

com o aprovisionamento de alimentos, de bens flores-
tais, de recursos hídricos e de minerais/rochas, itens 
que resultam de atividades efetiva e potencialmente 
causadoras de impactos ambientais negativos. Além 
disso, existe uma associação evidente com o tamanho 
da população da bacia. 

As bacias com significativa ocupação agrícola e/
ou alta concentração da população em áreas urbanas 
apresentaram os níveis mais altos de importância 
ambiental na categoria controle da erosão (Figura 3a), 
resultado que é coerente com os critérios empregados 
para ranquear as bacias. Contudo, deve-se ressaltar 
que a erosão agrícola e a erosão urbana estão relacio-
nadas também a fatores que não foram ponderados 
no trabalho, como tipo e manejo do solo, relevo e 
formas de ocupação das áreas urbanas. A mesma 
cautela na análise do serviço controle da erosão deve 

 

 

             

             
 
Figura 2. Distribuição espacial dos níveis de importância ambiental para os principais serviços ambientais de provisão 
gerados em Santa Catarina (SC). 
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ser levada em conta na análise do serviço bioassimi-
lação de efluentes, para o qual foram empregados 
na ponderação do nível de importância ambiental 
somente dois tipos de dados: a quantidade de suínos 
na bacia como indicador do potencial de efluentes 
rurais (Quadro 3) e a densidade populacional como 
indicador do potencial de lançamento de efluentes 
urbanos (Quadro 1). Portanto, deve-se considerar 
o nível de importância ambiental do serviço bioas-
similação obtido neste trabalho como uma primeira 
aproximação (Figura 3b), reconhecendo-se que esse 
indicador pode ser melhorado à medida que estejam 
disponíveis dados sobre fatores como percentual de 
tratamento dos esgotos sanitários e quantidade de 
lançamentos de efluentes industriais no âmbito das 
principais bacias hidrográficas de interesse. 

Dentre os serviços de regulação, geralmente o que 
tem apelo mais imediato para inclusão em um pro-
grama de pagamento por serviços ambientais (PSA) 
é o da purificação da água, tanto por ser essencial 
no abastecimento público como sua vinculação aos 
grupos de serviços de provisão e culturais.  Como no 
trabalho utilizou-se a população para ponderar do ní-
vel de importância ambiental, as bacias que mostram 
níveis mais elevados nesse serviço são justamente 
aquelas com maior população residente (Figura 3c). 
Dessa forma, pode-se entender o nível de importância 
ambiental atribuído como um indicativo da demanda 
hídrica e do potencial de aplicação do PSA em dada 
bacia hidrográfica para fins de promoção do serviço 
de purificação da água.

Em termos importância nos serviços de regulação 
de desastres naturais, observa-se no Quadro 2 que 
predominam bacias afluentes do rio Uruguai dentre 
as mais destacadas (Figura 3d). Isso se deve princi-
palmente à frequência mais alta de secas nas porções 
mais continentais de Santa Catarina, as quais oca-
sionam frustrações de safras e escassez hídrica para 
abastecimento humano e animal. Na bacia do Peixe, 
além dessas secas ocorrem periodicamente enchentes 
que ocasionam perdas econômicas significativas. Por 
outro lado, a bacia do Itajaí recebeu nível alto nesse 
quesito porque nela tem sido registrados ao longo do 
tempo eventos de enchentes e movimentos de massa 
(deslizamentos de terra) que acarretaram níveis altos 
de perdas materiais e humanas, com graves repercus-
sões socioeconômicas nas regiões afetadas (UFSC, 
2011). Pela própria expressão “desastres naturais”, 

essa categoria de serviço apenas pode ser incluída de 
forma indireta em um programa de PSA, como as 
ensejadas na promoção de medidas não estruturais 
de controle de enchentes, movimentos de massa e 
estiagens, tais como diminuição de processos erosi-
vos, redução de sedimentação, aumento da infiltração 
de água no solo, recomposição da cobertura vegetal 
em encostas íngremes e realocação de moradores de 
áreas de risco.

Como indicado brevemente na seção Material e 
Métodos, para a categoria regulação ecossistêmica 
considerou-se como elemento ponderador do nível 
de importância ambiental a fração existente em cada 
bacia hidrográfica do total de Áreas de Proteção 
Ambiental (APA) federais e Unidades de Conservação 
(UC) estaduais distribuídas no território catarinense. 
Como existe forte concentração de APAs e UCs 
nas bacias do Canoas, Itajaí, Cubatão Sul, da Madre, 
D’Una e Mampituba, a maioria das bacias catarinen-
ses não possui áreas desse tipo ou a área é insignifi-
cante. Mesmo assim, no Quadro 2 e Figura 3e essas 
bacias receberam o nível 1 de importância ambiental 
pois elas comportam, pelo menos em parte, áreas de 
preservação permanente e reservas legais distribuídas 
nos imóveis rurais e em áreas ambientalmente pro-
tegidas de domínio particular e/ou municipal. Nesse 
ponto, deve-se observar o potencial para implantação 
do PSA em bacias com baixo nível de importância no 
serviço regulação ecossistêmica. Por exemplo, como o 
Subprograma Unidades de Conservação estabelecido 
no Artigo 10 da Lei Nº 15.133 (SANTA CATARINA, 
2010) tem por finalidade gerir ações de pagamento 
para situações destinadas a “atender à diretriz de 
conservação ou recuperação de áreas prioritárias para 
fins de conservação da biodiversidade”, tais áreas 
consideradas prioritárias podem ser selecionadas 
justamente com base na identificação das bacias com 
maiores necessidades de ampliação dos serviços de 
regulação ecossistêmica.

Devido à configuração hidrográfica catarinense, 
os serviços relativos à dinâmica costeira somente têm 
importância na Vertente Atlântica (Figura 3f ). Neste 
trabalho, utilizou‑se como elemento ponderador do 
nível de importância ambiental a percentagem da 
área total referente a cada bacia. Embora exista uma 
clara correlação positiva entre área da bacia, vazão e 
impactos na região litorânea adjacente à foz do seu 
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Figura 3 ‑ Distribuição espacial dos níveis de importância ambiental para os principais serviços 
ambientais de regulação gerados em Santa Catarina

 
 

 

              
 

              
 

              
 
Figura 3. Distribuição espacial dos níveis de importância ambiental para os principais serviços ambientais de regulação 
gerados em Santa Catarina. 
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rio principal, não foram considerados aqui aspectos 
como presença de lagoas costeiras, que são corpos 
hídricos importantes na porção centro‑sul do litoral 
catarinense, formação de manguezais (do município 
de Palhoça para o norte do Estado) e cordões de dunas 

móveis e fixas presentes em trechos do litoral. Além 
disso, não foram levados em conta os principais por‑
tos marítimos de Santa Catarina (Itajaí‑Navegantes, 
Imbituba e São Francisco do Sul). Dessa forma, o 
nível de importância ambiental relativo à dinâmica 



154

REGA, Porto Alegre, v. 13, n. 2,p. 142-159, jul./dez. 2016

Qu
ad

ro
 3 

- S
ub

ca
teg

or
ias

 de
 se

rvi
ço

s a
mb

ien
tai

s d
e p

ro
vis

ão
 ap

lic
áv

eis
 às

 ba
cia

s h
idr

og
rá

fic
as

 do
 E

sta
do

 de
 S

an
ta 

Ca
tar

ina
 e 

pr
im

eir
a a

pr
ox

im
aç

ão
 de

 or
de

na
çã

o d
a 

im
po

rtâ
nc

ia 
re

lat
iva

 de
 ca

da
 se

rvi
ço

 da
do

 po
r u

m 
nív

el 
de

 im
po

rtâ
nc

ia 
am

bie
nta

l e
ntr

e 1
 (m

ais
 ba

ixo
) e

 5 
(m

ais
 al

to)
. A

s c
élu

las
 em

 de
sta

qu
e r

ep
re

se
nta

m 
os

 do
is 

nív
eis

 de
 

im
po

rtâ
nc

ia 
am

bie
nta

l m
ais

 al
tos

 pa
ra

 ca
da

 ca
teg

or
ia 

de
 se

rvi
ço

. T
ra

ço
s (

--)
 in

dic
am

 qu
e o

 se
rvi

ço
 nã

o e
xis

te 
ou

 é 
ins

ign
ific

an
te 

na
 ba

cia

Se
rv

iço
s d

e P
ro

vis
ão

 1

Ba
cia

s H
id

ro
gr

áfi
ca

s
Ri

o 
Ur

ug
ua

i
Ri

o 
Ig

ua
çu

Ve
rte

nt
e A

tlâ
nt

ica

Rio Peperi-Guaçu

Rio das Antas

Rio Chapecó

Rio Irani

Rio Jacutinga

Rio do Peixe

Rio Canoas

Rio Pelotas

Sub-bacias do Iguaçu

Rio Canoinhas

Rio Negro

Rio Cubatão Norte

Rio Itapocu

Rio Itajaí

Rio Tijucas

Rio biguaçu

Rio Cubatão Sul

Rio da Madre

Rio Tubarão

Rio D’Una

Rio Urussanga

Rio Araranguá

Rio Mampituba

Al
im

en
to

s
Ár

ea
 co

m
 

pr
od

uç
ão

 
ve

ge
ta

l (
ha

)

to
ta

l
3

5
5

4
3

4
5

3
3

2
4

1
3

5
4

1
1

1
2

2
2

4
2

lav
ou

ra
 p

er
m

an
en

te
2

3
4

4
4

4
5

5
2

1
3

3
5

5
2

2
1

1
2

1
3

4
3

lav
ou

ra
 te

m
po

rá
ria

3
5

5
4

3
4

5
3

3
3

4
1

2
5

4
1

1
1

2
2

2
4

2
Pr

od
uç

ão
 an

im
al 

(c
ab

eç
as

)
to

ta
l

4
5

5
4

5
5

3
1

1
2

3
1

2
4

3
3

3
1

4
1

2
5

2
su

ín
os

4
5

5
4

5
5

3
3

2
2

3
1

2
4

4
3

1
1

5
1

3
2

1
Ex

tra
tiv

ism
o 

2  (t
on

ela
da

s)
2

1
4

2
3

3
4

5
5

4
5

--
1

2
1

--
--

--
--

--
--

--
--

Fl
or

es
ta

s
Ma

de
ira

 (m
³)

1
5

4
2

4
4

3
5

5
1

2
2

1
5

1
--

--
--

2
--

--
--

--
Le

nh
a/C

elu
lo

se
 (m

³)
3

4
4

2
4

5
5

3
3

1
2

3
2

5
3

--
1

1
3

--
1

--
--

Ca
rv

ão
 ve

ge
ta

l (
to

ne
lad

as
)

--
--

3
--

3
4

1
--

--
--

--
--

--
1

2
--

--
--

5
--

--
--

--
 R

ec
ur

so
s h

íd
ric

os
Ab

as
te

cim
en

to
 p

úb
lic

o 
(h

ab
ita

nt
es

)
1

2
2

4
2

4
4

1
1

1
2

5
3

5
3

2
5

1
3

1
3

3
1

Irr
ig

aç
ão

 (h
ec

ta
re

s)
3

1
2

1
1

4
4

2
1

1
2

4
5

5
3

3
2

2
4

3
4

5
4

hi
dr

oe
let

ric
id

ad
e 3  (k

W
)

2
2

5
4

5
4

5
1

2
--

1
1

2
4

3
--

--
--

3
--

1
--

--
Na

ve
ga

çã
o 

4
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

1
--

--
--

--
--

--
--

--
--

Mi
né

rio
s e

 ro
ch

as
Ca

rv
ão

 m
in

er
al

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

4
--

3
4

--
In

dú
st

ria
 ce

râ
m

ica
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
3

--
--

--
3

--
3

3
--

Co
ns

tru
çã

o 
civ

il (
po

pu
laç

ão
 u

rb
an

a)
1

2
2

4
2

3
4

1
1

1
3

5
4

5
3

2
5

1
3

1
3

3
1

1  As
 un

ida
de

s e
m 

ca
da

 su
bc

ate
go

ria
 do

s s
erv

iço
s d

e p
rov

isã
o i

nd
ica

m 
a b

as
e e

mp
reg

ad
a p

ara
 at

rib
uiç

ão
 do

 ní
ve

l d
e i

mp
ort

ân
cia

 am
bie

nta
l.

2  O
 ex

tra
tiv

ism
o é

 co
mp

os
to 

ba
sic

am
en

te 
de

 er
va

-m
ate

, p
inh

ão
 e 

pa
lm

ito
.

3  As
 ge

raç
õe

s d
e h

idr
oe

let
ric

ida
de

 no
s r

ios
 P

elo
tas

 e 
Ur

ug
ua

i fo
ram

 vi
nc

ula
da

s à
s b

ac
ias

 on
de

 se
 lo

ca
liza

m 
os

 re
se

rva
tór

ios
.

4  A 
na

ve
ga

çã
o fl

uv
ial

 ap
en

as
 te

m 
pe

qu
en

a i
mp

ort
ân

cia
 na

 ba
cia

 do
 rio

 Ita
jaí

. A
trib

uiu
-se

 um
 ní

ve
l d

e i
mp

ort
ân

cia
 ig

ua
l a

 1 
pa

ra 
ind

ica
r o

 ca
rát

er 
de

 us
o m

últ
ipl

o d
e r

ec
urs

os
 hí

dri
co

s n
es

sa
 ba

cia
.



155

Martini L.C. P.   Serviços ambientais gerados nas principais bacias hidrográficas ...

costeira mostrado no Quadro 2 e Figura 3f tem caráter 
apenas ilustrativo.

Pela ausência de dados, os serviços de regulação da 
qualidade do ar e regulação climática não receberam 
no Quadro 2 um nível de importância ambiental por 
bacia. Do ponto de vista de qualidade do ar, em Santa 
Catarina tem sido registrados problemas no entorno 
dos distritos industriais nas bacias do Itajaí, Canoas, 
Itapocu e Cubatão Norte e nas regiões carboníferas. 
Porém, a compilação de relatos e a identificação do 
nível de importância ambiental ultrapassa o escopo 
deste trabalho. Da mesma forma, a questão da inser‑
ção das bacias catarinenses em programas voltados 
à promoção da redução de emissões e/ou aumento 
da assimilação de carbono não foi considerada neste 
artigo.

Como nos casos dos serviços de regulação da qua‑
lidade do ar e de regulação climática, para os serviços 
culturais não são indicados no Quadro 2 um nível de 
importância ambiental por bacia, justamente porque 
não foi possível obter ou ajustar dados representativos 
para cada uma das categoriais. Enquanto que os servi‑
ços de provisão e alguns serviços de regulação podem 
ser quantificados, seja pela produção ou pela demanda 
social de certo recurso ambiental, os ecossistemas ou 
paisagens associados a interesses estéticos, espirituais, 
religiosos e recreacionais normalmente não são pas‑
síveis de serem representados por valores numéricos. 
Além disso, dado o caráter subjetivo desses serviços, 
ponderar o valor social a partir de interesses particu‑
lares é uma dificuldade metodológica importante na 
tarefa de enquadrá‑los para fins de valoração econô‑
mica e para eventuais pagamentos. Não obstante tais 
dificuldades, estão disponíveis métodos desenvolvidos 
para quantificação de tais serviços. Por exemplo, Ba‑
teman et al. (2013) apresentam e discutem formas de 
medir o valor econômico de espaços para recreação, 
de espaços verdes urbanos e da diversidade de espé‑
cies de pássaros silvestres. Embora tais métodos não 
atendam todos os tipos de situações, ao menos eles 
procuram indicar a importância relativa de determi‑
nados ecossistemas ou paisagens através da quantidade 
de pessoas que os visitam ou também pelo grau de 
diversidade biológica que apresentam. Considerando 
que esse é um campo de conhecimento ainda a ser 
explorado, os serviços culturais foram listados apenas 
para destacá‑los como grupo relevante no conjunto 
total de serviços ambientais.

Por outro lado, a disponibilidade de dados quan‑
titativos permite que os serviços de provisão possam 
ser mais bem discriminados utilizando‑se subcatego‑
rias, como as que estão apresentadas no Quadro 3. 
Assim, os serviços de produção de alimentos podem 
ser subdivididos em produção vegetal, produção 
animal e extrativismo. Por sua vez, cada uma dessas 
subcategorias poderá receber tantos refinamentos 
quanto forem julgados pertinentes à região estuda‑
da. Neste trabalho, com base nos dados disponíveis 
em IBGE (2016) separou‑se a produção vegetal em 
“lavoura permanente” (cultivos perenes) e “lavoura 
temporária” (cultivos anuais) e a produção animal em 
“produção total” (todos os rebanhos) e “produção de 
suínos” (neste caso, a separação foi usada para inferir 
o potencial de lançamento de efluentes rurais na 
bacia e compor o nível de importância do serviço de 
regulação bioassimilação de efluentes). As demais ca‑
tegorias de serviços de provisão foram subdivididas de 
acordo com a relevância e a disponibilidade de dados 
quantitativos. A separação dos serviços de provisão em 
componentes individuais permite identificar relações 
que permanecem ocultas quando se observam apenas 
as categorias mais gerais. Por exemplo, em virtude de 
sua grande área, tamanho da população e patamar al‑
cançado em termos de desenvolvimento econômico, a 
bacia do rio Itajaí, da Vertente Atlântica, apresenta um 
nível alto ou muito alto de importância ambiental em 
todos os serviços de provisão e regulação mostrados 
no Quadro 2.

Porém, quando se olha o Quadro 3, verifica‑se 
que nessa bacia a produção vegetal tem importância 
relativa maior do que a produção animal, enquanto 
que o extrativismo tem baixa relevância. Da mesma 
forma, na provisão de bens florestais destacam‑se os 
itens madeira e lenha/celulose, mas a produção de car‑
vão vegetal apresenta baixa importância nessa bacia.

Outro exemplo de relacionamento entre categorias 
de serviços ambientais que se pode retirar do Quadro 
3 é a existente entre produção vegetal e irrigação. 
Note‑se que na bacia do Araranguá existe nível alto 
de produção vegetal, tanto em lavouras permanentes 
como temporárias, bem como nível muito alto na 
provisão de recursos hídricos para irrigação. Tal fato 
se deve a grande área cultivada com arroz irrigado 
nessa bacia. Por outro lado, a bacia do rio Chapecó 
tem nível muito alto na produção vegetal em lavou‑
ras temporárias (cultivos anuais), porém baixo nível 
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relativo no item irrigação, mostrando que o tipo de 
agricultura predominante na bacia é de sequeiro. Uma 
vez que a irrigação demanda grandes quantidades de 
água, existem evidentes inter‑relações entre as distin‑
tas subcategorias de serviços de provisão de recursos 
hídricos, bem como impactos significativos a serviços 
de regulação diretamente afetados, como purificação 
da água e bioassimilação de efluentes. Nesse aspecto, 
a identificação do nível de importância ambiental 
dos serviços ambientais pode auxiliar na aplicação 
de instrumentos de gestão dos recursos hídricos 
estabelecidos na Lei 9.433, que instituiu a Política 
Nacional dos Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), 
principalmente aqueles voltados para promoção do 
uso racional da água em bacias hidrográficas com 
problemas de disponibilidade hídrica quantitativa e/
ou qualitativa. 

Finalmente, os Quadros 2 e 3 podem ser analisados 
verificando‑se verticalmente quais serviços ambientais 
são mais relevantes para cada uma das bacias e quais 
os tipos de relacionamentos existentes entre eles. Para 
ilustrar esse tipo de análise, pode‑se verificar na bacia 
do rio Chapecó que uma das categorias de serviço 
com importância relativa muito alta é a provisão 
de alimentos, que por sua vez afeta os serviços de 
regulação referentes ao controle de erosão – devido 
à produção agrícola centrada em culturas anuais (la‑
voura temporária) – e de bioassimilação dos efluentes, 
que resulta da produção animal em confinamento. 
Em contrapartida, pode‑se verificar que nessa mesma 
bacia o serviço de provisão de recursos hídricos para 
geração de hidroeletricidade apresenta nível alto de 
importância. Considerando que as usinas hidrelétricas 
geralmente são diretamente afetadas pela quantidade 
de sedimentos e nutrientes afluentes aos seus reser‑
vatórios, a promoção de práticas de conservação do 
solo e manejo adequado de dejetos oriundos das 
criações intensivas resulta em ganhos diretos ao setor 
de geração de energia. Nesse caso, verifica‑se um claro 
vínculo entre as entidades beneficiadas e os agentes 
promotores da melhoria ambiental, fundamento do 
instrumento PSA.

Da mesma forma, a separação por bacia dos servi‑
ços ambientais em grupos, categorias e subcategorias 
e a respectiva atribuição de um nível de importância 
pode servir para identificação dos conflitos atuais e 
potenciais de uso dos recursos naturais, bem como 

para apoiar a tomada de decisão sobre aplicação de 
políticas públicas de gestão ambiental e implantação 
do instrumento PSA. Como exemplo, pode‑se tomar 
o caso da bacia do rio Cubatão Sul (Quadro 3), que se 
destaca nos serviços de provisão de recursos hídricos 
para abastecimento e provisão de minérios e rochas 
para construção civil. Devido ao fato de ser uma das 
bacias que compõe a Região Metropolitana de Flo‑
rianópolis, segunda região mais populosa de Santa 
Catarina e a mais densamente povoada (Quadro1), 
existe uma clara dependência desses itens de provisão 
com os serviços associados ao controle da erosão, à 
bioassimilação de efluentes, purificação da água, regu‑
lação de desastres naturais e regulação ecossistêmica. 
Nessa bacia em particular, a crescente demanda por 
água para abastecimento tem gerado conflitos com o 
uso agrícola das terras, principalmente em lavouras 
que utilizam sistemas de produção baseados no uso 
de agrotóxicos e fertilizantes minerais. Nesse ponto, 
destaca‑se o potencial de introdução do PSA em locais 
críticos, principalmente com base no sistema que 
tem sido denominado de “produtor de água” (ANA, 
2012), pois apesar de a bacia não se caracterizar pelo 
provisionamento de alimentos, ainda sim apresenta 
uma significativa produção de hortigranjeiros distri‑
buída em pequenas propriedades rurais que compõe 
o cinturão verde dessa região metropolitana.  

CONCLUSÕES

A distribuição dos serviços ambientais mais rele‑
vantes nas principais regiões hidrográficas de Santa 
Catarina mostrou que os serviços de provisão são 
aqueles que podem ser mais bem definidos e quanti‑
ficados em nível de bacia, uma vez que existem dados 
censitários e outros levantamentos para suportar a 
identificação e hierarquização do grau de importância 
de cada categoria ou subcategoria de serviço. De outra 
parte, os serviços de regulação podem ser caracteri‑
zados de forma indireta de acordo com os impactos 
esperados nos componentes ambientais em decorrên‑
cia do uso do solo, dos recursos hídricos e geológicos 
e do lançamento de gases na atmosfera. Como tanto 
os serviços de provisão como os de regulação podem 
ser objeto de valoração econômica, existe potencial 
para implantação em Santa Catarina de instrumen‑
tos econômicos da classe do pagamento por serviços 
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RESUMO: O presente estudo buscou investigar a 
integração entre as legislações brasileiras no âmbito federal 
pertinentes à gestão das águas urbanas. Dividiu‑se e avaliou‑
se a legislação pertinente à situação quali‑quantitativa das 
águas urbanas e a legislação referente ao uso e ocupação 
do solo na cidade. Os resultados mostram uma difusa e 
complexa relação entre os dispositivos legais, apontando 
diferentes agentes responsáveis sobretudo no que tange 
ações obrigatórias e as externalidades causadas. Essa situação 
promove a dificuldade de efetiva integração, dificultando a 
gestão das aguas urbanas. 

Palavras-Chave: Águas Urbanas, Gestão de Recursos 
Hídricos, Dispositivos Legais.

ABSTRACT: This study aims to survey the integra‑
tion between the Brazilian federal legislations relating 
urban water manegment The relevant legislation to the 
qualitative and quantitative status of urban waters and 
the regulations regarding the use and occupation of 
land in the city were split. The results shows complex 
and diffuse relation between legal devices, reveling 
different responsible agents, especially in necessary 
action and externalities. This situation promotes dif‑
ficulty in effective integration, defaulting the urban 
water management.  

Keywords: Urban Waters, Water Management, Legal 
Instruments
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INTRODUÇÃO

As águas urbanas se inserem em um contexto 
de vários problemas que atingem, principalmente, 
o extrato social mais vulnerável. Sem dúvidas, o 
principal vetor dessa problemática é alta densidade 
demográfica, fruto da convergência de migrações para 
cidades com maior oferta de empregos.  A posição 
privilegiada das cidades com relação ao volume de ca‑
pital inserido e movimentado coloca este espaço como 
agente polarizador de fluxos de capitais, mercadorias 
e pessoas. Assim, a cidade moderna, desenvolve‑se 
impulsionada pelo processo de industrialização e 
da necessidade de torná‑la viável para o processo de 
reprodução do capital (LEFEBVRE, 1975).

Vista de uma perspectiva histórica, a urbanização 
é necessária para maior crescimento da produtivida‑
de. Em curto prazo, a urbanização é benéfica, mas 
necessita de políticas de gerenciamento, normas so‑

ciais e mudanças institucionais e um amplo sistema 
de financiamento para estes (ANNEZ; BLUCKEY, 
2009). No entanto, a produção do espaço urbano 
possui uma dinâmica que é orientada, quase sempre, 
de forma coordenada pelos fatores hegemônicos, na 
tentativa de inserção de áreas produtivas e reprodu‑
toras do capital (LIMA, 2015).  Sem as políticas, 
as normas sociais e as mudanças institucionais 
necessárias, os benefícios oriundos da urbanização 
vão coexistir com as mazelas sociais, resultantes da 
incapacidade de se planejar e gerir a urbanização em 
âmbito nacional, estadual e municipal.

No Brasil, a ocupação dos espaços urbanos mais 
valorizados pelos setores imobiliários segrega classes 
sociais mais abastardas, enquanto parte das pessoas 
mais pobres ficam sujeitas a moradias em aglomera‑
dos subnormais e em espaços urbanos menos privi‑
legiados. O processo de ocupação do solo urbano é 
empreendido por interesses de grandes corporações 
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que constituem receptáculo das consequências de 
uma “expansão capitalista devorante dos recursos 
públicos, uma vez que estes são orientados para os 
investimentos econômicos, em detrimento dos gastos 
sociais” (SANTOS, 1965, p. 52). 

Existe a tendência de grupos com nítida des‑
vantagem social residirem em áreas sujeitas a riscos 
ambientais, em desacordo com as legislações urbana 
e ambiental (DESCHAMPS, 2004; SILVA; AL‑
MEIDA, 2012). Assim, áreas particulares ociosas e 
áreas públicas, sobretudo as estabelecidas como Áreas 
de Proteção Permanente – APP’s são ocupadas sem 
qualquer padrão urbanístico e sem serviços urbanos 
essenciais.

As ocupações urbanas, de um modo geral, causam 
modificações no ciclo hidrológico local. Desde as 
aglomerações subnormais até áreas que respeitam 
os trâmites legais da ocupação. Contudo é evidente 
que áreas residenciais irregulares possuem um maior 
potencial poluidor e de inundações. Enquanto as áreas 
industriais oferecem maiores perigos em termos de 
diversidade e toxicidade de substância contaminante.

Com aumento das vazões superficiais, com con‑
sequente redução da capacidade de infiltração dos 
solos. O escoamento superficial incorpora substâncias 
e compostos que causam contaminação de corpos 
hídricos superficiais e subterrâneos. Sendo assim, 
os corpos hídricos inseridos no meio urbano sofrem 
pressões exercidas pelo uso e ocupação do solo e 
aproveitamento desses recursos. 

A aplicação dos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos deveria promover uma realidade sustentável 
no meio urbano. Porém, o cenário alarmante dos 
problemas hídricos intraurbanos nas cidades bra‑
sileiras mostra o distanciamento entre a realidade 
e o desejável. Estima‑se que 60% de todo esgoto 
doméstico produzido nos municípios brasileiros 
sejam lançados, in natura, diretamente nos sistemas 
fluviais (MOURA‑FUGIMOTO, 2000). Esta si‑
tuação também foi alertada no Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (BRASIL, 2006) que diagnosticou 
que as águas com piores IQA ‑ Índice de Qualidade 
das Águas, em função do lançamento de esgotos do‑
mésticos, se situam nas proximidades das principais 
regiões metropolitanas do país. Segundo diagnóstico 
do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento, apenas 57,6% dos municípios brasilei‑
ros possuem coleta de esgoto, sendo que, do esgoto 

coletado 70% são tratados (BRASIL, 2016).  Nesse 
contexto, é reconhecível o porquê de a cidade ser um 
grande vetor de degradação das águas, tanto dentro 
de seu espaço, como fora dele. 

A gestão de águas urbanas, portanto, não é tarefa 
simples. Campos (2001) afirma que a gestão de águas 
é formada por três sub funções: o planejamento, a 
administração e a regulamentação. Sendo assim, a 
gestão dos recursos hídricos passa, obrigatoriamente, 
pelo entendimento dos fatores que influenciam a 
quantidade e qualidade dos corpos hídricos, assim 
como pelo levantamento do arcabouço legal e insti‑
tucional para gerenciar esse recurso. 

O presente artigo buscou, pois, investigar a inte‑
gração entre as legislações relacionadas aos recursos 
hídricos e ao uso e ocupação do solo no meio urbano, 
de modo a identificar competências e dispositivos 
legais que possam contribuir para uma gestão eficaz 
dos recursos hídricos nos ambientes urbanos.   

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo levantou os principais problemas das 
águas urbanas descritos na literatura científica na‑
cional e internacional. Para os problemas elencados, 
foram identificados os instrumentos legais pertinen‑
tes, quais sejam, as legislações de recursos hídricos, 
ambientais e de uso e ocupação do solo urbano. 

A análise das leis foi feita sob duas dimensões: as 
questões relacionadas aos aspectos quali‑quantitativos 
das águas urbanas e as relacionadas à gestão territorial 
das cidades. 

Nas questões quali‑quantitativas, analisaram‑se: a 
Constituição Federal/1988, com relação às atribuições 
legais da União, dos estados e dos municípios; a Lei 
9.433/1997, que institui a Política Nacional dos 
Recursos Hídricos – PNRH; a Lei 11.445/2004, a 
Política Nacional do Saneamento Básico ‑ PNSB; 
as resoluções CONAMA 357/2005, CONAMA 
396/2006 e CONAMA 430/2011, que dispõem sobre 
o enquadramento dos corpos hídricos, aquíferos e 
lançamento de efluentes; e a Portaria 2914/2011, do 
Ministério da Saúde, que estabelece os padrões para 
a potabilidade, assim como os planos de amostragem 
para a avaliação da qualidade. Analisou‑se ainda as 
Políticas Estaduais de Recursos Hídricos dos estados 
do Ceará e São Paulo, pois esses estados foram os 
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primeiros a estruturarem suas próprias políticas de 
recursos hídricos. Contudo, procura‑se identificar 
qual a atual estratégia e os avanços dessas na gestão 
das águas urbanas. 

Na gestão territorial da cidade, que trata da urba‑
nização e da produção do espaço urbano no impacto 
dos corpos hídricos superficiais e mananciais subter‑
râneos, foram analisadas novamente a Constituição 
Federal/1988 e a Lei 9.433/1997, assim como a Lei 
10.277/2001, que instituiu o Estatuto da Cidade e 
que estabelece diretrizes gerais para a política urbana; 
a Lei 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo para fins urbanos; a Lei 11.977/2009, que dispõe 
sobre a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas; e Lei 12.651/2012 que 
alterou o Código Florestal, o qual estabelece diretrizes 
para preservação da vegetação.

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
DA URBANIZAÇÃO NOS CORPOS 
HÍDRICOS

A gestão das águas é definida como “o conjunto de 
procedimentos organizados no sentido de solucionar 
os problemas referentes ao uso e ao controle dos re‑
cursos hídricos” (CAMPOS, 2001). Porse (2013) põe 
em destaque que o problema das águas urbanas passa 
pelo contexto social da urbanização, demanda por 
abastecimento, poluição e contaminação, diminuição 
da disponibilidade hídrica, aumento da demanda e 
vulnerabilidade das populações aos problemas relacio‑
nados à água de uma forma geral. Nesse contexto, a 
urbanização causa impacto negativo sobre a qualidade 
da água e sobre a taxa de escoamento superficial, que 
pode aumentar drasticamente em relação à vazão de 
pré‑desenvolvimento (DANS et al., 2013; VALDI‑
VIESO; SENDRA, 2010).

O avanço da urbanização vem causando o aumen‑
to não só da demanda, mas do impacto das cidades 
no ambiente hídrico local. Essa condição é marcada 
pelo aproveitamento do uso do solo urbano e a gera‑
ção de resíduos. Ceola (2015) advoga que, de modo 
geral, nos últimos 22 anos os assentamentos urbanos 
se aproximaram de modo substancial dos cursos dos 
rios principais em m todo o mundo.

Inúmeros estudos comprovam o impacto da ur‑
banização nas águas urbanas e ressaltam o aumento 
das vazões e da frequência de inundações em áreas 
urbanas (POLETO, 2011; TUCCI, 2008). Papas 
et al. (2011) observam, em avaliação experimental, 
a relação entre o escoamento superficial e a taxa de 
sedimentos associada. Grimm et al. (2008) apontam 
o efeito da urbanização na alteração da geomorfologia 
de canais fluviais e na qualidade das águas. Almasri 
(2007) ressalta que os problemas de ordem qualitativa 
são os mais sérios e generalizados nas áreas urbanas das 
cidades brasileiras. Os corpos hídricos superficiais pas‑
sam a ter seus ecossistemas desequilibrados em função 
do aporte de matéria orgânica de origem antrópica e 
do aporte de nutrientes do solo, transportados como 
sedimentos associados ao escoamento superficial. 
Tais processos resultam no aumento da Demanda 
Bioquímica de Oxigênio – DBO, além da quantidade 
de coliformes totais e riscos quanto à contaminação 
por metais pesados. 

No que se refere aos impactos da urbanização 
nas águas subterrâneas, sabe‑se que os aquíferos são 
reservatórios menos susceptíveis à contaminação 
que os corpos hídricos superficiais, apresentando, no 
entanto, diferentes níveis de vulnerabilidade. A vulne‑
rabilidade se dá em função da acessibilidade da zona 
saturada do aquífero, da condutividade hidráulica e a 
capacidade de atenuação da carga contaminantes na 
zona subsaturada (FOSTER, 2007). Sabe‑se ainda 
que a diminuição das recargas naturais e o aumento 
das recargas artificiais involuntárias aumentam o grau 
de contaminação das águas subterrâneas (VASQUEZ‑
‑SUNE, et al., 2010). O aumento da impermeabi‑
lização do solo, associada à superexplotação de água 
subterrânea, pode resultar na perda de potencial hídri‑
co, a qual provoca, em casos extremos, a subsidência 
de camadas geológicas, no caso específico de alguns 
aquíferos confinados (HAYASHI et al., 2009; DEL 
CAMPO et al., 2014). Em aquíferos costeiros, pode 
acontecer ainda a salinização da água subterrânea, 
devido à intrusão salina (PARK, 2014; KOUSSIS, 
et al., 2012).

Observa‑se que as causas dos problemas no meio 
urbano estão todas associadas ao fator uso e ocupação 
do solo. Tucci (2008) coloca que, na América Latina, 
os três principais fatores estão associados aos seguintes 
problemas: concentração populacional em pequenas 
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áreas, crescimento das periferias urbanas e urbanização 
espontânea, gerando ocupações em áreas de risco. 

Essas características têm como principal origem a 
macrocefalia urbana, fenômeno causado pelo acen‑
tuado peso da metrópole, atraindo pessoas, merca‑
dorias e capital (SILVA, 2006).  Isto se agrava com a 
ineficiência do gerenciamento do poder público em 
oferecer infraestrutura urbana básica compatível ao 
crescimento da cidade. Desse modo, os serviços bási‑
cos de saneamento não atendem a parcelas da cidade e 
os planos urbanísticos atribuídos a determinado setor 
da cidade não conseguem ser efetivos.

Os problemas de ordem hídrica no meio urbano 
estão relacionados à forma de uso e ocupação do solo 
(Figura 1):

O aumento do escoamento superficial nas cidades 
possui relação direta com as inundações urbanas, que 
podem ser divididas em inundações devido à urba‑
nização e inundações ribeirinhas (TUCCI, 2004). 
O aumento do escoamento superficial possui como 

causa principal a impermeabilização do solo; contu‑
do, os resíduos sólidos podem contribuir de modo 
a diminuir a capacidade efetiva da drenagem. As 
inundações ribeirinhas, por sua vez, são causadas pela 
ocupação das áreas urbanas, muitas vezes acompanhas 
pela modificação dos canais naturais com a retificação 
destes, a construção de canais de drenagem em calhas 
de rios, implantando muitas vezes revestimentos 
que impede a infiltração da água, contribuição dos 
esgotos clandestinos, subdimensionamento de canais 
construídos, e obstrução de canais devido a resíduos 
sólidos (SILVA et al. 2005). 

Efeitos quantitativos podem influenciar na quali‑
dade da água. Grandes inundações, geralmente, resul‑
tam em epidemias de doenças de veiculação hídrica. 
Essa característica sugere ações concretas que passam, 
necessariamente, pela integração institucional entre os 
entes do poder público, em suas atribuições legais e na 
aplicação dos dispositivos legais. Tucci (2004) classi‑
fica duas ordens de problemas segundo o espaço ins‑

Figura 1 – Relação uso e ocupação do solo e problemáticas das águas urbanas 

 

Figura 1‑ Relação uso e ocupação do solo e problemáticas das águas urbanas
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titucional de ocorrência: os impactos que extrapolam 
o município, como enchentes e contaminação pontual 
ou difusa de rios, e reservatórios, propagando‑se pela 
bacia hidrográfica; e impactos disseminados dentro das 
cidades atingindo somente a população municipal. A 
regulamentação do uso e da ocupação do solo é de 
atribuição municipal; no entanto, as normas devem 
atender a resoluções e políticas federais.

De maneira geral, os serviços urbanos que lidam 
ou interferem no âmbito das águas urbanas estão dis‑
sociados. Crossover (2015) postula que, comumente, 
o serviço de abastecimento de água, o saneamento, 
o tratamento de esgoto, o serviço de drenagem e os 
resíduos sólidos são planejados de forma indepen‑
dente, regidas por distintas políticas e legislações e 
diferentes setores e subsetores da estrutura organiza‑
cional de gestão do município. Para contornar esses 
problemas Lund (2015) aponta para uma prática 
que insere o contexto social que aborde três aspectos 
do gerenciamento dos recursos hídricos: gestão da 
demanda de água, métodos de gerenciamento e gestão 
institucional. Essa última, dotando o processo de re‑
gulação através dos dispositivos legais, e estruturando 
a organização social acerca dos serviços hídricos. 

ASPECTOS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS DAS ÁGUAS 
URBANAS

Descreve‑se a seguir os instrumentos legais ligados 
aos aspectos quali‑quantitativos das águas urbanas, 
assim como os voltados à gestão territorial do espaço 
urbano.

Aspectos Quali‑quantitativos
Os aspectos qualitativos e quantitativos da água 

possuem uma acentuada inter‑relação a qual não deve 
ser ignorada no processo de gestão. A aplicação dos 
instrumentos legais envolve um conjunto de diferen‑
tes políticas governamentais, cada uma exercendo sua 
função no que diz respeito às águas urbanas. 

‑ Política Nacional dos Recursos 
Hídricos
A Lei 9433/1997 estabelece a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos (PNRH) e tem como objetivos 
racionalizar o uso da água, prevenir eventos críticos e 

assegurar a qualidade da água para as necessidades das 
futuras gerações. A inter‑relação entre PNRH com as 
demais legislações correlatas está posta no seu art. 3, 
que estabelece como diretrizes gerais: 

“III ‑ a integração da gestão de recursos hídricos com 
a gestão ambiental; IV ‑ a articulação do planejamento 
de recursos hídricos com o dos setores usuários e com 
os planejamentos regional, estadual e nacional; V ‑ a 
articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso 
do solo; VI ‑ a integração da gestão das bacias hidrográ‑
ficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras”.

Quanto à qualidade da água, é importante o 
direcionamento aos usos, que exigem padrões dife‑
renciados, para que a água se torne efetivamente útil 
aos homens, às plantas, aos animais e às paisagens. 
Os usos podem ser consuntivos, quando há perdas, 
derivação ou consumo, havendo diferença entre o 
que é derivado e o que retorna ao corpo (CAMPOS, 
2001; SETTI et al., 2001). 

Nas águas urbanas, os usos consuntivos são o 
abastecimento doméstico (seja via rede geral desse ser‑
viço ou por meios alternativos) e a captação de águas 
para insumos em atividades de quaisquer naturezas 
econômicas de origem superficiais ou subterrâneas. 
Já os usos não consuntivos, são representados pela 
assimilação de efluentes, preservação de ecossistemas, 
recreação de contato primário ou secundário, navega‑
ção e harmonia paisagística (Quadro 1). 

As águas captadas na incorporação de insumos 
industriais e/ou agrícolas, serviços gerais, ou mes‑
mo para fins de abastecimento, sem intermédio 
da companhia de abastecimento ou poder público 
municipal, estão sujeitas à outorga da água, assim 
como à cobrança. Neste caso, deve‑se observar a vazão 
mínima estabelecida na legislação competente, sendo 
esta a PNRH, em caso de rios cuja bacia hidrográfica 
seja transnacional ou transestadual, ou as políticas 
estaduais de recursos hídricos dos respectivos estados 
da federação, no caso de rios cujas bacias hidrográ‑
ficas se situem dentro do território estadual. Desse 
modo, a obrigatoriedade da outorga é estabelecida na 
legislação atribuída à política de gestão de recursos 
hídricos competente.

A drenagem e manejo de águas pluviais são esta‑
belecidos pelo art. 3º, I, da PNSB, devendo ser rea‑
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lizada pela instituição responsável pelo saneamento, 
em conjunto com o poder público municipal. A má 
qualidade das águas pluviais exerce um risco adicional 
para a contaminação dos recursos hídricos e a saúde 
das populações, principalmente nas áreas sujeitas a 
inundações urbanas.

As águas pluviais, no entanto, não são reconhecidas 
usualmente nas legislações municipais e estaduais 
como efluentes que necessitam de outorga, para a di‑
luição em corpo hídrico, no entanto a obrigatoriedade 
dessa outorga é amparada pela legislações ambientais, 
nas resoluções do CONAMA 357/2005 e CONAMA 
430/2011. Segundo Tucci (2004, p. 68):

“Algumas legislações estaduais de recursos hídricos 
estabelecem critérios para a outorga do uso da água, 
mas não legislam sobre a outorga relativa ao despejo 
de efluentes de drenagem. A legislação ambiental 
estabelece normas e padrões de qualidade da água dos 
rios através de classes, mas não define restrições com 
relação aos efluentes urbanos lançados nos rios. A ação 
dos órgãos estaduais de controle ambiental é limitada 
devido à falta de capacidade dos municípios em investir 
neste controle”. 

A qualidade das águas pluviais urbanas depende 
da capacidade organizacional do município de geren‑
ciar os serviços de manejo de águas pluviais seja via 
companhia ou órgão municipal com esta atribuição. 
Caso as águas pluviais afetem a qualidade das águas 
de corpos hídricos receptores, existe a obrigatoriedade 
da outorga, por tratar‑se de uso não consuntivo de 
diluição de efluentes, tendo em vista a condição de 
impacto negativo na qualidade da água e a necessidade 
de manutenção do padrão estabelecido pela classifi‑
cação do corpo hídrico receptor. 

Existe a atribuição municipal nos serviços de abas‑
tecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 
de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais. Estes 
serviços são de extrema importância para a aplicação 
da gestão de recursos hídricos no meio urbano. A 
regulação e prestação desses serviços podem ser 
delegadas a órgãos ou entidades públicas, contudo 
o planejamento e o controle social atribuídos a esses 
serviços são indelegáveis, cabendo, portanto, ao Es‑
tado (MONTENEGRO, 2008).

A gestão de recursos hídricos, na esfera estadual, 
evoluiu nos últimos anos e contribui de modo sig‑
nificativo na gestão de recursos hídricos nas áreas 
urbanas. A Política de Recursos Hídricos do Estado 
de São Paulo cria, em 1991, o comitê da bacia do 
Alto Tietê, com representantes do governo estadual, 
municípios e sociedade civil. Esse órgão cria várias 
câmaras de discussão e deliberação e aprofundamento 
de temas setoriais acerca de importantes questões, 
dentre elas: câmaras técnicas de drenagem, controle 
de inundações, qualidade e proteção de mananciais 
e saneamento (COMITÊ DA BACIA DO ALTO 
TIETÊ, 2009). A importância e potencial desse 
comitê para a região metropolitana de São Paulo 
(RMSP) é evidente, já que a o comitê da bacia do 
Alto Tietê abrange 34 dos 39 municípios da RMSP 
(BARBOSA, 2003).

De forma semelhante, o Estado do Ceará também 
avançou muito na criação e emponderamento dos 
comitês  de bacia. Para a Região Metropolitana de 
Fortaleza – RMF ‑ o comitê foi instituído pelo de‑
creto nº 26.462 de 13 de dezembro de 2001. Possui 
atribuições importantes, contudo não há avanços 
consideráveis quanto a gestão de águas urbanas, pois 
a maior preocupação e debates são acerca da oferta de 
água nos reservatórios, destinados principalmente ao 
abastecimento e produção agrícola. De modo que, as 
comissões de deliberação são divididas, em uma para 
cada reservatório, segundo a Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos (COGERH, 2007). Assim, 
esse comitê tem‑se mostrado mais participativo na 
questão de oferta e demanda da água, sem atentar de 
modo significativo para a condição qualitativa da água 
nas cidades (PORTO; PORTO, 2008).

‑ Resoluções do CONAMA 357/05, 
396/06 e 430/11.
Quanto aos usos não consuntivos das águas urba‑

nas, considera‑se, sobretudo, a utilização de: corpo 
hídrico superficial, para os usos de navegação, balnea‑
bilidade e harmonia paisagística, diluição de efluentes; 
e aquíferos no que se refere de a diluição de efluentes. 
Desse modo a classificação dos corpos hídricos super‑
ficiais e subterrâneos são de grande importância para 
ao gerenciamento da qualidade da água de maneira 
prestar a conservação do sistema aquífero buscando 
viabilizar os usos de forma sustentável.
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Compete ao Conselho Nacional dos Recursos Hí‑
dricos – CONAMA, no âmbito da gestão ambiental, 
dispor sobre o enquadramento dos corpos hídricos 
e aquíferos. A Resolução do CONAMA 357/2005, 
art. 1º “dispõe sobre a classificação e diretrizes am‑
bientais para o enquadramento dos corpos de água 
superficiais”; a Resolução CONAMA 430/2011 
estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes nos corpos hídricos superficiais. Já a 
Resolução do CONAMA 396/2006, art. 1º “dispõe 
sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento, prevenção e controle da poluição 
das águas subterrâneas”. 

A utilização do corpo hídrico como meio de dilui‑
ção de efluentes é um uso previsto na PNRH, sujeito 
à aplicação de outorga, ressaltando a importância dos 
serviços ambientais na depuração de rejeitos e con‑
taminantes. O enquadramento dos corpos hídricos 
também possui a função de parametrizar a incorpora‑
ção de efluentes. É estabelecido na Resolução 430 no 
art. 5º, “os efluentes não poderão conferir ao corpo 
receptor características de qualidade em desacordo 
com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias 
e final, do seu enquadramento”.

Portanto, o efluente lançado deve estar de acordo 
com os padrões estabelecidos para o corpo hídrico re‑
ceptor.  Do mesmo modo, na Resolução 396, art. 27º 
é definido que “a aplicação e disposição de efluentes 
e de resíduos no solo deverão observar os critérios e 
exigências definidos pelos órgãos competentes e não 
poderão conferir às águas subterrâneas características 
em desacordo com o seu enquadramento”.

É definido ainda no § 2ª que “a aplicação e a 
disposição serão precedidas de plano especifico e 
programa de monitoramento da qualidade da água 
subterrânea”. É importante ressaltar, no entanto, que 
a injeção de efluentes no aquífero não está sujeita a 
outorga, pois esta possui atribuição sobre o corpo 
hídrico, e a rigor o aquífero não é considerado corpo 
hídrico. Este é uma formação geológica, capaz de 
conter e transmitir quantidades significativas de água 
(FEITOSA, 2008). O corpo hídrico ao qual se refere 
a legislação seria, basicamente, o lençol freático, que 
possui profundidades variáveis em função do aquífero 
e da sazonalidade climática. Considera‑se, portanto, 
que a utilização do termo aquífero é mais condizente 
com os conceitos científicos, haja vista que parte im‑

portante dos efluentes injetados é tratada na porção 
subsaturada do aquífero, ou seja, a parte que não 
atinge o lençol freático.

Contudo, se comprovada a alteração da qualidade 
da água por atividade daquela natureza, há obrigato‑
riedade da outorga, conforme a Lei 9.433/1997, art. 
12, V, por tratar‑se de “outros usos que alterem o 
regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 
em um corpo de água”. 

O controle da atividade de lançamento de efluen‑
tes no solo e no aquífero está sujeita às restrições 
dispostas no licenciamento ambiental para a área a 
qual foi atribuída. O não enquadramento do corpo 
hídrico, resulta na classificação direta do corpo hídrico 
como classe 2, art. 42º Resolução CONAMA 357. 

A Gestão Territorial do Espaço Urbano
A política de gestão territorial das áreas urbanas 

é realizada de forma integrada com as políticas 
de desenvolvimento urbano. Estas são orientadas 
legalmente por preceitos conservacionistas, que 
possuem o objetivo de aliar o desenvolvimento so-
cioeconômico com o equilíbrio ambiental. Assim, os 
instrumentos legais aplicados à gestão territorial do 
meio urbano devem atender à Política Nacional do 
Meio Ambiente e à Política Nacional Urbana.

‑ Estatuto da Cidade – Lei 11.257/01
A atribuição da municipalidade quanto às políticas 

de gestão e parcelamento do uso do solo consiste no 
art. 30º da Constituição Federal, regulamentado pela 
Lei 11.257/01 – Estatuto da Cidade.

O Estatuto da Cidade estabelece princípios e dire-
trizes para o planejamento e gestão do espaço urbano 
e instrumentos utilizados para promovê-los. O art. 1º 
Parágrafo desta Lei é “o estabelecimento de normas 
de ordem pública e interesse social que regulam o uso 
da propriedade urbana, em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental”. De acordo com Pizella (p. 
644, 2015) há potencialidade do “Plano Diretor Mu-
nicipal contribuir para uma gestão hídrica local que 
seja ambientalmente sustentável”. Sua clara natureza 
integradora do planejamento urbano, concebe o ca-
minho do desenvolvimento econômico por meio do 
equilíbrio ambiental, como forma de promoção da 
conservação do meio ambiente nas cidades (Quadro 
2). Objetivando a “garantia do direito a cidades sus-
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tentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para a atual e futuras gerações” 
art. 2º. I, Lei 11.257.

‑ Código Florestal – Lei 12.651/12
Quanto às políticas correlatas que interessam a 

gestão territorial urbana. As áreas protegidas visam 
o estabelecimento dos espaços territoriais protegidos 
com aplicação de medidas preventivas como forma de 
interromper a atuação antrópica, de modo a permitir 
a manutenção e recuperação de atributos naturais 
(CABRAL; SOUZA, 2012).

 Existem, a priori, espaços definidos como Áreas 
de Preservação Permanente – APPs, instituídas pela 
Lei 12.651/2012 - o Código Florestal. No caso de 
áreas urbanas, as APPs mais comuns são: as faixas 
marginais de qualquer curso d’água natural, desde a 
borda da calha do leito regular, em largura mínima; as 
áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais; as áreas 
no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na fai-
xa definida na licença ambiental do empreendimento; 
as encostas ou partes destas com declividade superior 
a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 
maior declive; as restingas, como fixadoras de dunas 
ou estabilizadoras de mangues e os manguezais, em 
toda a sua extensão (Cap. II, art. 4º).

Essas áreas são protegidas de ocupação de qual-
quer natureza, sendo importantes para o espaço urba-
no pelos serviços ambientais que prestam. Os rios e 
lagoas, por exemplo, são condutores e amortecedores 

naturais de cheias, mitigam ou evitam inundações 
ribeirinhas, além de diluírem agentes contaminantes. 

Comumente há conflitos territoriais de atividades 
humanas que correspondem a usos incompatíveis com 
as limitações fundiárias de áreas protegidas, sobretudo 
em espaços urbanos ou espaços alvos de planejamento 
regionais setorizados para atrair investimentos. Sobre 
isso, Silva e Ferreira (2014), em estudo de uso das ter‑
ras em bacias hidrográficas da Região Metropolitana 
de Goiânia, apontam que em 33 bacias hidrográficas 
avaliadas, 13 tem suas APPs ocupadas em mais de 
50% por áreas urbanizadas e atividades agropecuárias.

 ‑ Lei 11.977/2009 ‑ Programa Minha 
Casa, Minha Vida
Uma flexibilização das leis que tratam da regulari‑

zação fundiária viabilizou a regulamentação de imó‑
veis dentro de APPs. A Lei 11. 977/2009 que instituiu 
o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a 
regularização fundiária de assentamentos localizados 
em áreas urbanas estabelece no seu art. 54, § 1o que:

“O Município poderá, por decisão motivada, admitir a 
regularização fundiária de interesse social em Áreas de 
Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro 
de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde 
que estudo técnico comprove que esta intervenção im‑
plica a melhoria das condições ambientais em relação à 
situação de ocupação irregular anterior”. 

A Resolução 369 do CONAMA dispõe sobre os 
casos excepcionais, de utilidade pública, interesse 

Quadro 2 – Espaços na cidade quanto às legislações aplicáveis

Espaços na cidade Dispositivos Legais Órgãos Competentes

Área urbana

Lei 10.257/01 - Estatuto da 
Cidade;

Lei 6.766/79 – Parcelamento 
do solo urbano.

Prefeitura Municipal: Secretaria de 
planejamento e/ou infraestrutura 

urbana.

Espaços de Interesse Ambiental Lei 12.651/12 - Código 
Florestal.

Prefeitura Municipal: Secretaria do 
Meio Ambiente.

Zonas Especiais de Interesse Específico

Resoluções CONAMA 357/05, 
369/06, 430/04; 

Lei 11.977/09 – Regularização 
Fundiária em áreas urbanas.

Prefeitura Municipal: Secretaria do 
Meio Ambiente; Governo Estadual: 

Secretaria de Meio Ambiente. 
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social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam 
a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente‑APP. Esse procedimento só 
poderá ser realizado em Zona Especial de Interesse 
Específico (ZEIS). No caso dos assentamentos habi‑
tacionais caracterizados por irregularidades jurídicas 
ou urbanísticas na ocupação do solo urbano, fixados 
em áreas de manancial, as ZEIS são atribuídas a esses, 
de modo a promover padrões de ocupação espacial 
com base nas características locais (DOMBROWSKI, 
2001). Ou seja, buscar flexibilizar as diretrizes urbanas 
e ambientais de maneira a regularizar áreas mesmo 
em situação de riscos ambientais, principalmente no 
que se refere às inundações.  

Os direitos constitucionais estabelecem um meio 
ambiente equilibrado e a habitação como direitos 
do cidadão. Dentro da cidade, isso é enxergado de 
maneira ambígua. O Estatuto da Cidade estabelece 
como direito dos cidadãos um meio ambiente ecolo‑
gicamente equilibrado, em consoante a função social 
da propriedade. Esta encontra respaldo jurídico no 
Código Civil, em seu art. 1.228 §1.º. O estatuto da 
cidade, através dos de seus instrumentos legais, sen‑
do o principal deles o plano diretor, tem o objetivo 
de intermediar o desenvolvimento socioeconômico 
com o equilíbrio ambiental, e desse modo, promover 
cidades mais sustentáveis. 

Sendo assim, existe a sobreposição entre o direito 
individual da propriedade e a função social da pro‑
priedade. No entanto, Machado (2006) coloca que a 
Constituição dá ao Poder Público, o inegável direito 
de classificar o bom uso da propriedade e o seu mau 
uso, prevendo o preenchimento, ou não, da função 
social da propriedade.

O direito difuso como inalienável, que estabelece 
ainda a função social deve estar acima dos interes‑
ses individuais de modo a respaldar a condição de 
função social da propriedade como uma condição 
legal para a propriedade. Dombrowski (2001, p. 97) 
considera que: 

“Nesse sentido, nem a doutrina, tão pouco as ju‑
risprudências definiram claramente esse dilema entre 
direito adquirido e ocupação do solo, mas a opinião 
majoritária é a que o direito coletivo se sobrepõe ao 
direito adquirido, uma vez que o interesse particular 
está fadado ao interesse público, a exemplo da fun‑
ção social da propriedade. Nessas situações, caberá a 

indenização ao proprietário, a fim de transferi‑lo para 
uma área apropriada”. 

 O meio ambiente equilibrado do qual trata a 
Constituição seria, portanto, condição apropriada 
para o desenvolvimento social, no âmbito da segun‑
da natureza inerente ao espaço urbano, a natureza 
construída pela cidade. 

Apesar da polissemia e diversidade de interpre‑
tações do termo “meio ambiente” (GERALDINO, 
2014), é aqui reconhecida a necessidade de seu equi‑
líbrio ambiental, que se insere constitucionalmente 
como atribuições tanto do poder público, como 
dos cidadãos de maneira a fundamentar um meio 
ambiente equilibrado como direito difuso, ou seja, 
um direito de todos.

Os espaços das APP’s na cidade são também espaço 
da água. A ocupação dessas áreas a descaracterizada 
como espaço de proteção permanente, comprometen‑
do a função ecológica que esse espaço tinha dentro da 
cidade. A constante associação das APP’s com áreas 
de mananciais está posta como tentativa de proteção 
do Recurso Hídrico. Custódio (2014) afirma que há 
poucas propostas de inserção stricto sensu das APP’s 
nas cidades brasileiras, com raras exceções.

CONCLUSÃO

 A gestão das águas urbanas passa pelas políticas do 
meio ambiente e de uso e ocupação do solo, sobretudo 
porque nas cidades há maior aproveitamento do uso 
do solo e de um modo mais intenso em termos de 
impacto ambiental.

A integração entre a política de recursos hídricos 
e as demais políticas, tais como a política ambiental 
e o planejamento do uso do solo urbano é difusa e 
complexa, sobretudo em função do grande número 
e da diversidade dos dispositivos legais e agentes en‑
volvidos que devem ser observados para a gestão dos 
recursos hídricos em áreas urbanas. 

A PNRH deve ser implementada para a gestão 
das águas urbanas. Mas, para tanto, as Resoluções 
CONAMA 357/2005, 369/2006 e 430/2011 e a 
Portaria 2.014/2011 do MS devem ser observadas, 
de modo a dirimir o e risco de contaminação nas 
águas urbanas. Além da PNSB também deve ser 
implementada no espaço urbano sob responsabili‑
dade municipal em parcerias com estados e união. 
Tal legislação atribui a responsabilidade, no que se 
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refere à a qualidade da água e à coleta de esgoto, ao 
titular desses serviços. Contudo, no caso das soluções 
alternativas individuais, em áreas não assistidas pelos 
serviços de saneamento básico, a responsabilidade é 
individual da pessoa física ou jurídica responsável.

Observou‑se, contudo, que os usos da água servem 
de parâmetro para analisar as legislações que regula‑
mentam cada uso, inclusive apontando os agentes que 
possuem competência para regulamentar, fiscalizar e 
garantir a efetivação dessas leis.

As políticas de uso e ocupação do solo são atri‑
buídas às municipalidades, as quais executam o 
planejamento territorial urbano, atendendo diretrizes 
do Estatuto da Cidade, principal lei de planejamento 
e gestão do uso e ocupação do solo urbano. Esta Lei 
possui a atribuição de promover o desenvolvimento 
socioeconômico, de modo equilibrado, com a conser‑
vação ambiental. As áreas territorialmente protegidas 

têm como principal instrumento o Código Florestal. 
Entretanto, este dispositivo legal é frequentemente 
infringido, no sentido de aumentar a oferta de espaço 
para os assentamentos urbanos, regulamentados pela 
Lei 11.944/2009.

Deve‑se implementar medidas mais criteriosas 
para o planejamento e gestão do uso e ocupação do 
solo, com base nos instrumentos legais do Estatuto 
da Cidade, promovendo de fato, a conservação am‑
biental no meio urbano. Tal processo necessita ser 
articulado com as políticas nacional e estaduais de 
recursos hídricos. 

Contudo a principal dificuldade para a gestão das 
águas urbanas é a falta de articulação. As políticas de 
meio ambiente, uso e ocupação do solo e de recursos 
hídricos não são bem articuladas. Sobretudo, no 
âmbito institucional, quanto aos agentes responsáveis 
para efetivação dessas.
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RESUMO: Os cursos de água, em geral, são afetados 
seriamente por atividades urbanas e industriais existentes em 
sua bacia hidrográfica. O objetivo deste estudo foi determinar 
o conteúdo, a distribuição e as condições de contaminação por 
metais pesados (chumbo, níquel, zinco, cádmio e cromo) no 
rio Barigui (na água e no sedimento), afluente do rio Iguaçu, 
na região metropolitana de Curitiba e fortemente influen‑
ciado por questões urbanas. As amostras de água e sedimento 
foram coletadas em cinco datas diferentes ao longo de um 
ano. Observou‑se que o sedimento do rio Barigui se encontra 
contaminado com metais pesados monitorados neste estudo 
chumbo, cromo, níquel e zinco, exceto para o cádmio que 
apresentou concentrações abaixo do limite de detecção do 
método. Conteúdo de cromo ultrapassa 35 mg/kg (Limiar 1 da 
Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente ‑ CONAMA 
344/04) em vários locais do rio principal. De maneira geral, o 
conteúdo de metais monitorados ao longo do rio atinge 50% 
ou mais dos valores dos limites preconizados pela legislação. Já 
na água, baixas concentrações destes metais foram encontradas. 
O potencial efeito da contaminação foi avaliado através das 
fontes potenciais de poluição, obtidas através da análise das 
condições de uso e ocupação do solo da bacia. 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, Contaminação, 
Metais pesados.

ABSTRACT: Watershed are affected by urban and 
industrial activities. The objective of this paper was to 
determine the content, distribution and conditions of 
heavy metal contamination (lead, nickel, zinc, cadmium 
and chromium) in Barigui river (water and bottom sedi‑
ment), tributary of the Iguaçu River, in the metropolitan 
region of Curitiba and strongly influenced by urban 
issues. The water and sediment samples were collected 
on five different dates over a year. The sediment Barigui 
river is contaminated with heavy metals lead, chromium, 
nickel and zinc, except for cadmium which appeared 
below the limit of detection in 4 of the 5 campaigns . 
In several locations of the Barigui river, the chromium 
content exceeding 35 mg/kg (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente ‑ CONAMA Resolution 344/ 04). In general, 
metal concentrations in bottom sediment reached 50% 
(or 50% above) the values of the metal concentrations 
determined by legislation. For the concentrations of met‑
als in water, low concentrations were found. The potential 
effect of contamination was evaluated by potential pol‑
lution sources, obtained through the use and occupation 
of the basin. 

Keywords :  R i v e r  b a s i n ,  c o n t a m i n a t i o n , 
heavy  meta l s .
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INTRODUÇÃO

O controle da contaminação dos corpos de água 
é um dos grandes desafios de gestão dos recursos 
hídricos, uma vez que, geralmente, estão associados 
as indicações de degradação de uma bacia hidrográ‑
fica com as suas especificidades e dinâmica de uso e 
ocupação do solo. Em especial com relação aos metais 
pesados, há um grande interesse ambiental, dada as 
dificuldades analíticas relacionadas à sua identifica‑
ção. Sua ação química apresenta atuação tóxica no 
meio ambiente e na saúde pública. Adicionalmente, 

vários metais não possuem caráter de biodegradação 
e são bioacumuláveis e bioconcentráveis, o que de‑
termina que permaneçam em ciclos biogeoquímicos 
globais, entrando na cadeia alimentar, e as águas 
naturais são seus principais meios de condução.

Vários trabalhos têm voltado seu interesse para 
a quantificação de poluição por metais pesados em 
sedimentos e água, reunindo dados sobre o impacto 
ambiental e suas complexas relações com as atividades 
econômicas (FUCHS et al., 2002, CELERE et al., 
2007, PITRAT, 2008). Modelos que consideram 
as fontes potenciais do poluente têm sido alvo de 
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desenvolvimento como ferramenta de gestão, como 
o MoRE – Modelling of Regionalized Emissions 
(FUCHS et al., 2011), usado pelo Ministério do Meio 
Ambiente da Alemanha.

Metodologias de diagnóstico voltado às causas 
dos problemas para auxiliar na gestão podem levar a 
uma gestão mais sustentável da bacia. Nesse sentido, 
o objetivo deste estudo foi determinar o conteúdo e 
a distribuição espacial e temporal de metais pesados, 
em conjunto com as condições de contaminação, 
no rio Barigui, afluente do rio Iguaçu, localizado no 
estado do Paraná.

A bacia do rio Barigui apresenta uma área de dre‑
nagem de aproximadamente 279 km2 e extensão de 
seu rio principal de 67 km. Suas nascentes situam‑se 
no município de Almirante Tamandaré e sua foz no 
rio Iguaçu, na divisa entre os municípios de Araucária 
e Curitiba. Neste trabalho, optou‑se pelo estudo dos 
metais pesados Cr, Cd, Ni, Pb, e Zn, já que na bacia 
supramencionada, existem indústrias com potencial 
de lançamento desses metais para os corpos de água. 

CONDIÇÕES DE CONTAMINAÇÃO

Condição de contaminação é definido como fonte 
potencial de contaminação, resultado de atividades 
antrópicas na superfície do solo, conforme usado por 
Mimi e Assi (2009). Metais pesados podem ocorrer 
naturalmente nas águas, porém em baixas concentra‑
ções; o aumento dessas concentrações é provocado, 
principalmente, por despejos de origem industrial, 
despejo de efluentes domésticos, uso de fertilizantes 
e pesticidas, áreas de despejo e disposição de resíduos 
sólidos, presença de cemitérios, e composição natural 
dos solos.

O efluente doméstico pode conter metais já 
presentes na água potável e nos produtos usados nas 
atividades domésticas ou pelos moradores (zinco em 
cosméticos), bem como nos alimentos ingeridos que 
posteriormente serão eliminados através das fezes e 
urinas (UBA, 2005). Quantificações de metais pesa‑
dos foram realizadas por Tonani (2008) em esgoto 
bruto e tratado.

As atividades agrícolas utilizam agrotóxicos para 
controle de pragas e fertilizantes para a nutrição das 
plantas, os quais podem conter em sua composição 

metais pesados. Como exemplo dessa utilização, 
pode‑se destacar a utilização do cobre como fungicida. 
Embora o cobre seja um importante micronutriente 
para plantas, ou seja, com sua ausência podendo 
prejudicar o desenvolvimento das mesmas, por outro 
lado, uma concentração muito alta pode ser tóxica. 
Nesse caso, o cobre vem sendo usado como fungicida 
por mais de 100 anos na Alemanha (UBA, 2005).

As áreas de despejo e de disposição dos resíduos 
sólidos (lixões, aterros controlados e aterros sanitários) 
em relação a algumas substâncias produzidas ou conti‑
das nos resíduos urbanos não podem ser consideradas 
como fim dessas substâncias, porque o chorume pro‑
duzido pode conter várias dessas substâncias orgânicas 
e inorgânicas. A composição físico‑química do choru‑
me é extremamente variável, dependendo de fatores 
que vão desde as condições pluviométricas locais, até 
tempo de disposição e características do próprio lixo 
(CELERE et al., 2007). Em vários outros estudos já 
foram encontradas concentrações de alguns metais 
pesados no chorume: Bagatin (1988); Aisse (1987); 
Suderhsa, (2000); Oliveira (2004); Bandeira (2004), 
conforme relatado por Pitrat (2010).

A Organização Mundial de Saúde mostrou‑se 
preocupada com o impacto que os cemitérios pode‑
riam causar ao meio ambiente, com o aumento da 
concentração de substâncias orgânicas e inorgânicas 
nas águas subterrâneas e a presença de microrganismos 
(WHO, 1998). Matos (2001), em um estudo realiza‑
do na Universidade de São Paulo ‑USP, concluiu que 
cemitérios podem ser fontes geradoras de impactos 
ambientais. E que pode haver um aumento na concen‑
tração dos íons mais importantes bicarbonato, cloreto, 
sódio e cálcio, e dos metais ferro, alumínio, chumbo 
e zinco nas águas próximas de sepulturas, devido à 
composição do necrochorume e resíduos das urnas.

O homem contamina o solo com algumas ati‑
vidades, por exemplo, o uso de material agrícola, 
pavimentação, dentre outros, sendo que o solo sob 
o ponto de vista ambiental, não é somente a fonte 
de nutrientes, mas também um filtro para remoção 
desses contaminantes, pois nele fica retida grande 
parte das substancias tóxicas que podem chegar ao 
curso de água. Porém, ele também é uma entrada 
de sedimentos nas águas de superfície e representa 
um parâmetro principal para o cálculo da entrada de 
metais pesados pela erosão (FUCHS et al., 2002).
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Segundo Tucci (2008) o desenvolvimento urbano 
tem produzido um ciclo de contaminação, gerado 
pelos efluentes da população urbana, que são o esgoto 
doméstico/industrial e o esgoto pluvial. Esse processo 
ocorre em razão do esgoto pluvial transportar gran‑
de quantidade de poluentes orgânicos e metais que 
atingem os rios nos períodos chuvosos, sendo que os 
metais comumente encontrados são: zinco, chumbo, 
cobre, cádmio, cromo e níquel (PUSCH; GUIMA‑
RÃES; GRASSI, 2007). Áreas de trafego (rodovias, 
ruas, estacionamentos) são fontes que contribuem 
com metais pesados provenientes de desgaste de 
pneus, pastilhas de freio e asfalto; de escapamentos 
de automóveis; e da combustão de combustível 
(REDDY et al., 2014; PAGOTTO, 1999, apud 
PITRAT, 2010), que atingem os corpos de água pelo 
escoamento superficial ou por deposição atmosférica. 

MATERIAL E MÉTODOS

Identificação das emissões de metais 
na bacia hidrográfica
A identificação do perigo de contaminação do 

ecossistema aquático por metais pesados consistiu no 
levantamento das fontes potenciais de metais pesados 
dentro da área de drenagem do rio Barigui, baseado 
nas principais fontes encontradas na literatura, como 
citado nos trabalhos de Fuchs et al. (2002) e Fuchs et 
al. (2011). Dentre elas, limitado por dados disponíveis 

na área de estudo, foram considerados seis perigos: 
indústrias, áreas agrícolas, esgotos, aterros sanitários, 
cemitérios e solos que contenham metais, cuja im‑
portância está descrita na Tabela 1.

A metodologia adotada para a determinação do 
perigo é descrita a seguir:

1. Indústria: a identificação do número de in-
dústrias com potencial de poluição por metais 
pesados foi realizada através da tipologia da 
indústria existente na área e de parâmetros 
de controle de seu respectivo efluente que 
contenham os metais em estudo, confor-
me World Health Organization -WHO e 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME – UNEP (1992);

2. Áreas agrícolas: áreas identificadas pelo tipo 
de culturas plantadas nos municípios e tipos 
de agrotóxicos utilizados nessas culturas. Foi 
utilizado o plano de informações do banco 
de dados da Superintendência de desenvol-
vimento de Recursos Hídricos e saneamento 
Ambiental -SUDERHSA (atual Instituto das 
Águas do Paraná), referente ao uso e ocupa-
ção do solo no ano de 2002. Duas classes de 
áreas agrícolas foram possíveis de identificar: 
cultura permanente e temporária (SEAB, 
2007). As espécies de culturas produzidas 
na região são disponíveis por município na 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado do Paraná (SEAB, 2007), quanto aos 

Tabela 1 – Fontes potenciais de contaminação consideradas no estudo
 FONTE 

POTENCIAL CLASS. DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DO PERIGO 

Indústria Pontual Número de indústria com 
potencial de poluição por 
metais pesados 

Efluentes de determinadas indústrias contêm 
metais e podem atingir os corpos de água através 
de lançamento pontual 

Áreas agrícolas Difusa Área com culturas que utilizam 
agrotóxicos, cuja composição 
contém metais pesados 

Pela lavagem da drenagem pluvial, os metais 
presente em agrotóxicos podem atingir os corpos 
de água 

Esgoto doméstico Pontual Número de pontos de 
lançamento de esgoto 
doméstico 

Efluentes domésticos que possam conter metais, 
podendo desta maneira atingir os corpos de água 
através de lançamento pontual. (UBA, 2005) 

Aterros sanitários Difusa Número de aterros sanitários 
ativos na bacia do rio Barigui 

Nos aterros sanitários a geração de chorume, que 
apresenta em sua composição os metais: cádmio, 
cromo, chumbo e zinco (CELERE et al., 2007) 

Cemitérios Difusa Número de cemitérios 
presentes na área da bacia 

Necrochorume e resíduos de urnas podendo 
conter chumbo e zinco (MATOS, 2001) 

Solos Difusa Áreas da bacia que apresentam 
solos com presença de metais 
pesados 

Tipos de solos com elementos potencialmente 
tóxicos (ALLOWAY, 1990) 
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agrotóxicos utilizados nas culturas, as infor-
mações sobre eles foram obtidas através de 
um levantamento dos agrotóxicos utilizados 
em diferentes culturas e, a identificação da-
queles cujos princípios ativos utilizam metais;

3. Lançamento de esgoto: número de pontos de 
lançamento de esgoto. Para a obtenção dos 
dados referentes ao lançamento de esgoto 
in natura e de estações de tratamento dentro 
da bacia do rio Barigui, foram consultadas 
informações do plano de despoluição hídrica 
da SUDERHSA;

4. Aterros sanitários: levantou-se a presença 
de aterros existentes na bacia em estudo. No 
estudo de Celere et al. (2007) estão mostra-
dos os metais pesados contidos no chorume 
dos aterros;

5. Cemitérios: número de cemitérios existentes 
na área de drenagem;

6. Tipo de solo: Primeiramente foi feito o levan-
tamento dos tipos de solos com elementos 
potencialmente tóxicos (ALLOWAY, 1990) e 
com base no mapa de solo da área de estudo, 
verificou-se quais tipos de solos apresentam 
em sua composição natural metais pesados, 
pois podem influenciar nas concentrações de 
metais no corpo de água, devido aos proces-
sos de erosão.

As informações e os dados espaciais utilizados 
foram oriundos do plano de despoluição hídrica da 
SUDERHSA (atual Instituto das Águas do Paraná), 
através de seu banco de dado georeferrenciado, em 
uma escala de 1: 20000, e processadas com auxílio 
do programa ArcGis 9.0®.

Para a análise das emissões na bacia do rio Barigui, 
optou‑se pela divisão da bacia em cinco trechos. A 
delimitação destas áreas de drenagem foi realizada 
através da divisão da bacia em sub‑bacias, onde a 
divisão dos trechos foi feita dos km 60 a 51 do rio 
Barigui para o trecho 1 (o qual abrange 65 km², o 
equivalente a 23% do total da área da Bacia); do 
km 51 ao 34 para o trecho 2 (com uma área de 48 
km² ‑ 17%); 34 ao 24, no trecho 3 (62 km² ‑ 22%); 
do quilometro 24 ao 16 no quarto trecho (50 km² 
‑ 18%) e do 16 ao km 0 para o último trecho (54 
km² ‑ 19%). A Figura 1 ilustra a bacia subdivida nos 

cinco trechos, para facilitar a observação das fontes 
potencialmente poluidoras.

Monitoramento temporal e espacial 
dos metais: Cd, Cr, Pb, Ni e Zn
Primeiramente, foi realizado um estudo da área 

em questão, com a utilização de mapas de uso do 
solo, com a localização das indústrias, diante disso 
foram pré‑selecionados pontos potenciais de moni‑
toramento. Em seguida, foi realizada uma campanha 
de reconhecimento, que teve como finalidade avaliar 
formas de acesso ao local de coleta, planejar a logística 
das campanhas de coleta de amostras, para a avaliação 
da qualidade da água.

Assim, foram selecionados nove pontos de amostra‑
gem, os quais são também apresentados na Figura 1, e 
suas localizações geográficas na Tabela 2.

No total foram realizadas cinco campanhas de 
coleta de amostras de água e sedimento, nos dias 

 

     Figura 1‑ Divisão por trechos e localização 
dos pontos de amostragem
FONTE: Adaptado de SUDERHSA, 2002
NOTA: Base de dados georeferenciado: SUDERHSA, 2002
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 1 

ANÁLISE REALIZADO MÉTODO/EQUIPAMENTO CAMPANHA 

Temperatura Em campo Oxímetro de campo(DM-4) 1ª  
Oxímetro de campo(OX12/SET) 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Oxigênio 
Dissolvido Em campo 

Oxímetro de campo(DM-4) 1ª  
Oxímetro de campo(OX12/SET) 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

pH Em campo pH-metro de campo (DM-3) 1ª  
pH-metro de campo (pH 300 i/SET) 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Condutividade Em campo Condutivímetro de campo (LF1) TC* 

Metais 
Pesados 

CEPPA Directair_ acetylene Flame Method 1ª 

LACTEC* Espectrometria de absorção atômica com atomização em 
chama 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

DQO LABEAM* Refluxo aberto TC* 
DBO LABEAM* Diluição e incubação a 20°C TC* 

Sólidos LABEAM* Gravimétrico TC* 
Turbidez LABEAM* Turbidímetro de bancada (DLM-200B), Del lab TC* 

Granulometria LAMIR* Integrado (granulométrico e a laser) TC* 
    

 
 1 

ANÁLISE REALIZADO MÉTODO/EQUIPAMENTO CAMPANHA 

Temperatura Em campo Oxímetro de campo(DM-4) 1ª  
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pH-metro de campo (pH 300 i/SET) 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
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Metais 
Pesados 

CEPPA Directair_ acetylene Flame Method 1ª 

LACTEC* Espectrometria de absorção atômica com atomização em 
chama 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
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Turbidez LABEAM* Turbidímetro de bancada (DLM-200B), Del lab TC* 
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27 de Outubro de 2006, 18 de Abril, 30 de Maio, 
4 de Julho e 26 de Novembro de 2007. As amostras 
de água foram acondicionadas em frascos plásticos 
e preservadas em caixas térmicas com gelo e, para 
coleta do sedimento de fundo, foi utilizada draga e 
o conteúdo coletado foi disposto em sacos plásticos.

No local foram medidos os parâmetros tempe‑
ratura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade, e 
o restante das análises foi feito em laboratório, os 
métodos e equipamentos utilizados estão indicados na 
Tabela 3. A análise granulométrica do sedimento de 

fundo foi realizada no Laboratório de Mineralogia da 
UFPR (LAMIR) através da amostra seca, pelo método 
Integrado (Granulométrico e a laser), e a classificação 
do tipo de granulométrico foi obtida de acordo com 
a escala granulométrica de Wentworth.

Os dados de vazões foram fornecidos pelo Instituto 
das Águas do Paraná, que monitora diariamente o 
nível do rio, na estação Ponte da Cachimba (Ponto 9). 
Como apenas este ponto é monitorado, as vazões dos 
outros pontos de coleta foram calculadas a partir das 
vazões observadas na Ponte da Cachimba, através da 

 

 1 

PONTO LOCALIZAÇÃO RIO BARIGUI (km) COORDENADAS (UTM) 
01 Alm. Tamandaré 50,5 0671545 7198513 
02 Parque Tinguí 33,3 0670544 7190705 
03 Entrada do Parque Bariguí 28,4 0670340 7186527 
04 Parque Bariguí 26,9 0669580 7186056 

05 Ponte Juscelino Kubitschek 
de Oliveira 16,7 0666990 7177457 

06 Ponte Vicente Michelotto 14,6 0666801 7175658 
07 Sítio privado 13,1 0666457 7174408 
08 Ferrovia 11,0 0666837 7172840 
09 Ponte da Cachimba 3,35 0664804 7165652 
     

Tabela 2- Descrição dos pontos de coleta

Tabela 3 – Métodos e equipamentos utilizados nas campanhas

*CEPPA: Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos- UFPR –Curitiba-PR; LACTEC: Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
UFPR –Curitiba-PR; LABEAM: Laboratório Professor Francisco Borsani Netto UFPR –Curitiba-PR; LAMIR: Laboratório de Mineralogia da 
UFPR - UFPR –Curitiba-PR ; TC: Todas as campanhas de campo
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proporcionalidade de vazão pela área de drenagem, 
mostradas nas equações (1) e (2):

( )Cachimbacachimbaxx AQAQ .=
(1)

∑+= anterioratualx AAA
               

(2)

Onde Qx: Vazão no ponto X; Ax: Área de drenagem 
do ponto X; Qcachimba: Vazão no ponto da Cachimba; 
Acachimba: Área de drenagem do ponto da cachimba; 
Aatual: Área de drenagem da pequena acia do ponto 
atual;Aanterior: Áreas de drenagem dos trechosanteriores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 4 mostra as fontes potenciais de metais 
pesados por trecho na bacia, cuja presença pode in‑
fluenciar as concentrações de metais no rio Barigui, 
representando o perigo, ao qual está submetida a área 
de estudo. Notaram‑se maiores pe rigos com relação a 
fontes industriais, efluentes domésticos, aterros sani‑
tários nos trechos mais a jusante e, para o restante das 
fontes em estudo, nota‑se também maior potencial 
de emissões no primeiro trecho mais a montante.

Observou‑se que a vazão calculada através da 
Equação (1), no km 3 ‑ Almirante Tamandaré, foi 

máxima em novembro de 2007 (3,74 m3/s), e a mí‑
nima de 0,31 m3/s no quilômetro 51 (julho/2007). 

Quanto ao conteúdo de metais pesados na água, 
das cinco campanhas realizadas, totalizando 25 
amostras analisadas, os valores apresentaram abaixo 
dos limites de detecção do método na maior parte 
dos resultados, com algumas poucas exceções, como 
o metal zinco em locais mais a jusante (após o Parque 
Barigui); cromo na quarta campanha (Julho/07), em 
todos os pontos monitorados, todavia todos dentro 
dos limites da resolução do CONAMA 357/05; e 
níquel somente detectado na primeira campanha e 
próximo da foz do rio Barigui.

O sedimento encontrado no leito do rio Barigui 
apresentou a caracterização granulométrica com 
maior percentual de silte em todos os pontos, com 
algumas raras exceções. Nas três ultimas campanhas, 
o percentual de argila (que na amostra de solo 
apresentou‑se com menor porcentagem) variou de 2 
a 4% para todos os pontos de coleta.

Os resultados das concentrações dos cinco metais 
pesados investigados no sedimento do leito do rio 
(Figura 2), diferentemente dos observados na água, 
apresentou a maior parte dos resultados das análises 
acima do limite de detecção do método, exceto para 
o cádmio que só apresentou valores acima do limite 

 

 1 

DESCRIÇÃO 

In
dú

st
.*

 

Aterros 

Ce
m

it.
* Área agríc.* (km²) Lanç. de esgoto* 

So
lo

s 
(k

m
²) 

A D P T In natura ETE 

 

1 0 0 0 1 0,110 3,48 0 0 248,35 

2 0 0 0 0 0,004 4,97 0 0 54,08 

3 0 0 0 2 0 0,26 29 8 25,84 

4 4 1 3 1 0,039 0,58 55 34 15,01 

5 5 1 1 0 0 3,38 0 0 270,33 

K
m 51 

K
m 31 

K
m 24 

K
m 16 

Tabela 4 - Fontes potenciais de metais pesados por trecho da bacia

Indústria*: Nº de indústrias com presença de metal; Aterros: Nº de aterros (A) ativos e (D) desativados; Cemitério*: Nº de cemitérios; Área 
agrícola*: (P) Cultura Permanente, (T) Cultura Temporária; Lançamento de esgoto*: (N) In natura, (ETE) efluente de estações de tratamento 
de esgoto; Solos*: Área de tipo de solo com conteúdo de metal
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(a) (a) Concentração de Chumbo no sedimento de fundo (b) Concentração de Cromo no sedimento de fundo 

  
(c) Concentração de Níquel no sedimento de fundo (d) Concentração de Zinco no sedimento de fundo 

 
Figura 2 – Concentração de metais pesados no sedimento de fundo do rio Barigui

 

Figura 3 – Fontes potenciais de contaminação por metais para cada trecho da Bacia do Rio Barigui 



182

REGA, Porto Alegre, v. 13, n. 2,p. 175-185, jul./dez. 2016

na terceira campanha, porém com valores observados 
dentro dos limites estabelecidos pela resolução CONA‑
MA 344/04 de 0,6 mg/kg (limiar 1), que indica baixa 
probabilidade de efeitos adversos à biota aquática. Os 
metais chumbo (Figura 2a) e níquel (Figura 2c) também 
apresentaram valores abaixo de seus respectivos limiares 
1, sendo que o níquel apresentou valor próximo a esse 
limiar na foz no rio Barigui. O cromo já apresentou 
alguns valores acima do limite estabelecido pela resolução 
CONAMA 344/04 (4 amostras), assim como o metal 
zinco (Figura 2d).

Uma avaliação espacial dos metais no sedimento 
ao longo do rio Barigui (Figura 4) indica o sedimento 

pouco contaminado na cabeceira do rio, todavia já apre‑
sentando no próximo ponto monitorado um aumento 
significativo de metais no sedimento atingindo valores 
maiores no Trecho 3, km 27 (Parque Barigui), onde há 
um represamento do rio formando um lago. Conforme 
pode ser observado, após o represamento do rio, o conte‑
údo de metal reduz (o que é de se esperar com a represa 
retendo os sólidos, consequentemente os metais adsor‑
vidos), todavia levemente devido ao uso intenso da área 
de Drenagem desse trecho (Tabela 4). A quantidade de 
metais no sedimento continua aumentando até a sua foz, 
com intenso uso industrial nesses dois últimos trechos 
da bacia de drenagem. No km17 (Trecho 4), notou‑se 

 

 1 

  
(a) Concentração de cádmio por trechos (b) Concentração de chumbo por trechos 

   
(c) Concentração de cromo por 
trechos 

(d) Concentração de níquel por 
trechos 

(e) Concentração de zinco por 
trechos 

Figura 4 ‑ Avaliação espacial da concentração de metais pesados por trecho estudado
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na ocasião das campanhas, presença de resíduos sólidos 
e bastante impactado. Chama a atenção, na Figura 2d, 
o valor alto do metal zinco no km17, no entanto, por 
estar disponível apenas uma única amostra, é necessário 
uma investigação maior e mais amostragens nesse local, 
antes de se considerar esse valor.

Os três primeiros trechos da bacia apresentaram, 
dentre as fontes potenciais estudadas, como fontes mais 
relevantes o uso agrícola e o tipo de solo, adicionando 
o esgoto in natura no terceiro trecho (Figura 3). Já nos 
dois últimos trechos, a contribuição relativa significativa 
é proveniente das indústrias. 

As concentrações de metais no terceiro trecho au‑
mentaram no sedimento de fundo em relação ao trecho 
anterior, inclusive para o cádmio, que somente na terceira 
campanha apresentou concentrações acima dos limites 
de detecção. Observa‑se uma diminuição nos valores 
encontrados para o oxigênio dissolvido de montante para 
jusante, mantendo essa queda até a sua foz. 

Para o quarto trecho, os usos são intensificados, onde 
foi registrado presença do aterro CAVO/CTRI em ativi‑
dade e outros desativados; de cemitérios; de lançamentos 
de esgoto in natura e tratado; assim como presença de 
indústrias potenciais geradoras de metais pesados, loca‑
lizadas na Cidade Industrial de Curitiba – CIC. Nesse 
trecho, houve um aumento na concentração dos metais 
no sedimento de fundo em relação aos trechos anteriores, 

com valor de pH e de oxigênio dissolvido menores 
que no trecho anterior. Os valores do oxigênio Dissolvido 
‑ OD diminuíram significativamente, passando de uma 
média de 6,29 mg/L, no trecho 3, para uma média de 
1,8 mg/L no trecho 4. Valores muito baixos de pH e sem 
oxigênio influenciam na solubilização dos metais pesados 
do sedimento, e podem causar a indesejada introdução 
dos mesmos na cadeia alimentar.

No último trecho, todos os tipos de fontes potenciais 
considerados neste estudo estão presentes com exceção 
de esgotos sanitários. Notou‑se a presença de cultura 
temporária, do aterro da Cachimba, em atividade, 
juntamente com aterros desativados; a presença de in‑
dústrias potencialmente poluidoras de metais pesados, 
assim como solos com conteúdo de metais. Observou‑se 
neste trecho que os valores de pH reduziram, porém 
mantendo‑se na faixa da neutralidade. Os valores de 
oxigênio dissolvido neste trecho pouco variaram em 
relação ao trecho anterior, mantendo‑se bastante baixos.

Na Figura 4 pode ser observado melhores condições 
do sedimento nos dois primeiros trechos com relação 
aos 4 metais detectados. O trecho 3 apresentou maior 
concentração para o cádmio e o trecho 4 para o chumbo. 
Por fim, verificou‑se para todas as análises e medições 
realizadas, que o ponto localizado no km 3 (Ponto 9) foi 
o que apresentou pior qualidade da água.

CONCLUSÃO

A detecção de metais pesados na água não foi signi‑
ficativa nas campanhas realizadas, ou seja, foi abaixo do 
limite de detecção do método de análise, exceto, para a 
concentração do zinco. O monitoramento de substâncias 
tóxicas através da matriz água tem a desvantagem de 
incertezas devido a amostragem ser instantânea e normal‑
mente o lançamento nos corpos de água não ser contí‑
nuo; além de se tratar de substâncias com concentrações 
muito baixas e devido suas características de adsorção em 
sólidos, estar sujeita a sedimentação, o que torna mais 
atraente o uso da matriz sedimento e biofilme para o 
diagnóstico dessas substâncias no ecossistema aquático.

Dentro da bacia do rio Barigui identificou‑se várias 
fontes potenciais de metais pesados, tais como indús‑
trias, áreas agrícolas, área de drenagem urbana, veículos, 
estradas, cemitérios, dentre outros. A presença dessas 
fontes potenciais foi relacionada com os resultados do 
monitoramento de metais no ecossistema aquático, jus‑
tificando os valores mais elevados à jusante de áreas mais 
urbanizadas ou áreas que apresente essas fontes nas suas 
proximidades, e coerência com a retenção dos mesmos, 
devido represamento do curso de água. 

Todavia esta análise foi qualitativa com relação à 
presença de fontes potenciais. Observamos que para 
análise quantitativa, são necessários dados das emissões 
das fontes, bem como de estudos dos processos de trans‑
porte e retenção na bacia hidrográfica, o qual pode ser 
pesquisado em trabalhos futuros.
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Resumo: O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 
estimou que a necessidade de investi mentos para um horizonte 
de 20 anos, entre 2014 e 2033, seria de 304 bilhões de reais para 
os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
tanto para expansão quanto para reposição da infraestrutura, em 
áreas urbanas e rurais. O presente estudo pretende identificar o 
déficit de recursos para realiza ção de investimentos nos sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado 
de Minas Gerais, através da comparação entre a necessidade e 
a capacidade de investimento dos prestadores dos serviços. Os 
resultados mostram um déficit de 1,8 bilhões de reais por ano 
no caso da meta de universalização ser estipulada para o ano 
de 2022; 974 milhões por ano para 2028 e 740 milhões por 
ano para 2033. Esses números evidenciam que o desafio para a 
universalização do abaste cimento de água é a reposição e para o 
esgotamento sanitário é a expansão. O trabalho busca contribuir 
não só para a estimativa de valores de necessidade, capacidade e 
déficit de investimentos, mas também para a tentativa de esta‑
belecer uma sistemática de cálculo de déficit para outros estados 
ou até mesmo outras escalas subnacionais de planejamento.

Palavras-chave: Universalização; Investimentos; Água; 
Esgoto.

Abstract:  The Brazilian National Sanitation 
Plan (Plansab) evaluated the investments need 
for twenty years, between 2014 and 2033, in 304 
billions of Brazilian reais for water supply and 
sewerage systems, both for expansion and replace‑
ment of infrastructure, in urban and rural areas. 
This study intend to identify the investments 
gap in the water supply and sewerage systems in 
State of Minas Gerais, through the comparison 
between investments needs and current capacity. 
The results show a gap of 1,8 billions per year for 
the universalization target in 2022; 974 millions 
per year for 2028 and 740 millions for 2033. The 
numbers found also show that the main challenge 
for water supply is replacement of infrastructure 
assets and for sewerage is the expansion. This paper 
aims contribute not only for the investments needs, 
capacity and gap valuation, but also for the attempt 
to establish a systematic of calculation for other 
states or subnational regions of planning.

Keywords: Universalization; Investments; Water 
supply; Sewerage.
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INTRODUÇÃO

O setor de saneamento é caracterizado pela inten‑
sidade de capital em razão da robusta infraestrutura 
necessária para o alcance de seus fins. No Brasil, 
observa‑se que, historica mente, os investimentos 
realizados foram significativamente inferiores àqueles 
necessários para a universalização dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Isto, 
aliado a outros fatores, retrata uma conjuntura em 
que há enorme descompasso entre a política pública 
de saneamento e o padrão atual de desenvolvimento 
do país. (HELLER, 2012) 

Ao analisar brevemente a trajetória dos inves‑
timentos em saneamento no Brasil identifica‑se 
que até a década de 1960 do século XX, os investi‑
mentos foram realizados pontualmente e de forma 
desarticulada. (JUSTO, 2004) Durante a década de 
1970, as taxas de investimento mantiveram‑se está‑
veis em relação ao PIB, em torno de 0,30%, o que 
ocasionou a elevação das coberturas domiciliares de 
redes, majoritariamente de água, uma vez que quase 
a totalidade dos recursos foram utilizados para esse 
sistema. Na década de 1980, percebe‑se uma redução 
dos diferenciais entre os recursos investidos em água 
e esgoto, com aumento relativo do último. O reflexo 
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desta mudança ocorreu na década seguinte, com o 
aumento na cobertura de redes de esgoto. Na década 
de 1990, a taxa de investimento média apresentou 
queda acentuada na sua primeira metade, seguida 
por um aumento até 1998, sucedida por nova queda 
(REZENDE; HELLER, 2008). Na primeira década 
dos anos 2000, a taxa de investimento em relação ao 
PIB apresentou uma trajetória crescente. Em 2003, 
a referida taxa ultrapassou o percentual de 0,10%, 
atingindo seu ápice em 2009, com pouco mais de 
0,2% (BRASIL, 2014). No entanto, os valores apre‑
sentam queda desde então, o que pode apontar uma 
nova inflexão na política de saneamento por parte do 
governo federal.

Os custos globais de manutenção e desenvolvi‑
mento da infraestrutura de saneamento nos países 
da OCDE e dos BRICs variam entre 0,35 e 1,2% do 
seu PIB. Isso corresponde a uma necessidade de 1.037 
bilhões de dólares até 2025 contra uma projeção de in‑
vestimento de 576 bilhões de dólares anuais (OCDE, 
2011a). Em outro estudo da OCDE (2011b), foram 
compa radas as necessidades em diferentes setores da 
infraestrutura. A necessidade do saneamento supera 
bastante outros setores intensivos em capital, como 
rodovias e distribuição e transmissão de energia elé‑
trica. (OCDE, 2007) 

Apesar de já terem alcançado a universalização, os 
países desenvolvidos deparam‑se com enormes custos 
de modernização e melhoria nos seus sistemas, situa‑
ção agravada pelas crescentes exigências regulatórias 
de saúde e meio ambiente. (OCDE, 2011a)

Segundo um relatório recente da Conviri, a agência 
italiana de recursos hídricos, o país necessita investir 
50 bilhões de euros nos próximos 20 anos, principal‑
mente em redução de perdas e tratamento de esgoto. 
Já a França e o Reino Unido precisam aumentar os 
gastos de saneamento em relação ao PIB em 20% para 
manter os níveis de serviço; o Japão e a Coreia do Sul 
em mais de 40%. (OCDE, 2011a)

Rosenberg (2013) relata o envelhecimento da 
infraestrutura de água e esgoto no Canadá. Existem 
diversos estudos que apontam valores distintos da 
necessidade para reposição da infraestrutura, mas há 
um consenso de que, em um futuro próximo, haverá 
necessidade significativa de novos investimentos para 
substituir a infraestrutura envelhecida e atender à 
demanda de novos avanços.

Recentemente, nos Estados Unidos, aspectos rela‑
tivos à infraestrutura hídrica têm ganhado crescente 
atenção por parte dos formuladores de políticas pú‑
blicas e dos legisladores devido à uma combinação de 
diversos fatores (COPELAND; TIEMANN, 2010):

•	 atendimento à requisitos regulatórios;
•	 financiamento da infraestrutura de reparo e 

substituição;
•	 segurança; e
•	 mudança na dinâmica no nível federal sobre 

“quem deve e pode pagar”.

A Agência de Proteção Ambiental norte‑ameri‑
cana conduziu pesquisas iniciais sobre necessidade 
de capital para investimentos em siste mas de água 
em 1995 e 1999. Em 2003, em decorrência da 
terceira versão da pesquisa, estimou a necessida‑
de em 276,8 bilhões de dólares para cumprir os 
requisitos da regulação e garantir o fornecimento 
de água potável de maneira segura. O estudo mais 
recente indica uma necessidade de aproximada‑
mente 334,8 bilhões de dólares para o período 
compreendi do entre 2007 e 2026. Para os sistemas 
de esgotamento sanitário, a última pesquisa feita 
em 2008, estimou em 322 bilhões de dólares o 
montante necessário. Além dessas pesquisas, foi 
feito ainda um estudo sobre o déficit de recursos, 
calculado como a diferença entre a neces sidade e 
o quantitativo realmente investido, que mostrou 
um enorme desafio para o país. (COPELAND; 
TIEMANN, 2010)

Usualmente, as estimativas referem‑se apenas 
aos investimentos necessários para assegurar a 
prestação de serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário de forma confiável e de 
acordo com os padrões de saúde e meio ambiente. 
Todavia, investimentos adicionais em infraes‑
trutura podem ser considerados como uma ação 
significativa no sentido de mini mizar os impactos 
ocasionados pelas mudanças climáticas, a exemplo 
da disseminação de plantas de dessalinização, 
alteamento de barragens e de projetos de reuso 
da água. No entanto, é preciso atentar para o fato 
de que tais medidas podem elevar ainda mais a 
necessi dade de investimentos, que já se encontra 
em patamar elevado. (DECKER, 2015)
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O Plano Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab) estimou que a necessidade de investi‑
mentos para um horizonte de 20 anos, entre 
2014 e 2033, seria de 304 bilhões de reais para os 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, tanto para expansão quanto para repo‑
sição da infraestrutura, em áreas urbanas e rurais. 
Aproximadamente 30% deste valor refere‑se à 
reposição de ativos. Cerca de 23 bilhões de reais 
são referentes às áreas rurais. E do montante total, 
68 bilhões, cerca de 20%, deverão ser destinados 
às ações estru turantes. Ainda está previsto um 
valor adicional de 112 bilhões de reais para ações 
estrutu rantes de gestão que não estão relacionadas 
a nenhum componente específico, mas que aten‑
dem aos quatro componentes. (BRASIL, 2014)

Percebe‑se, portanto, que a necessidade advém 
não só da demanda de expansão para suprir o 
déficit de cobertura, como também da demanda 
pela contínua reposição dos ativos ao final de sua 
vida útil. Diante da ínfima cobertura existente 
nas áreas rurais, o saneamento rural possui, pro‑
porcionalmente, uma demanda ainda maior. As 
ações estruturantes, que segundo o Plansab visam 
a melhoria da gestão e da prestação pública dos 
serviços, e consistem em medidas de assistência 
técnica e capacitação e ações de desenvolvimento 
científico e tecnológico, são fundamentais já que 
assegurarão a sustentabilidade da prestação dos 
servi ços ao longo do tempo.

Analisando o tema, Queiroz, Souza e Bortolini 
(2015) realizaram uma adaptação da metodo logia 
utilizada no Plansab com o intuito de identificar 
a necessidade de investimentos dos municípios 
atendidos pela concessionária estadual em Minas 
Gerais – a Copasa. Para atingir a universalização 
em 2033, foram encontrados valores da ordem 
de 25 bilhões de reais; destes, 14 bilhões seriam 
destinados para o sistema de água e 11 bilhões para 
o sistema de esgoto, resultando em uma média de 
1,3 bilhão por ano.

À vista do exposto, o presente estudo pretende 
identificar o déficit de recursos para realiza ção de 
investimentos nos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário no Estado de Minas 
Gerais, através da comparação entre a necessidade 
e a capacidade de investimento dos prestadores dos 

serviços. Dessa maneira, pretende‑se apresentar 
uma contribuição ao tema, tão escasso na litera‑
tura, além de subsidiar futuras pesquisas e estudos 
relacionados a instrumentos de políticas públicas 
de saneamento. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para avaliar o déficit de investimentos foram feitos 
cálculos de estimativa da necessidade de investimentos 
e da capacidade de realização de investimentos. Para 
os cálculos foram utilizadas como fontes o SNIS e o 
banco patrimonial da Copasa e como ferramenta, um 
modelo de estimação da necessidade de investimentos.

Necessidade de investimento
A necessidade de investimentos nos segmentos 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
constitui a soma dos investimentos necessários para 
expansão e para reposição desses sistemas.

Tanto para estimação da necessidade de investi‑
mentos em expansão quanto em reposição utilizou‑se 
como apoio um modelo desenvolvido no âmbito do 
Programa de Modernização do Setor de Saneamento 
(2003) pelo consórcio JNS/Aqua‑Plan e adaptado 
para utilização no Plansab. O modelo citado gera 
resultados de necessidade de investimentos por muni‑
cípio, dessagre gando os resultados entre áreas urbanas 
e rurais e entre os serviços de produção de água, dis‑
tribuição de água, coleta de esgoto e tratamento de 
esgoto. No entanto, ainda que ele possa ser utilizado 
em diferentes escalas e níveis de agregação, as análises 
dos resultados devem ser sempre realizadas com base 
em valores agregados, e nunca município a municí‑
pio (REZENDE, 2011). Queiroz, Souza e Bortolini 
(2015) fizeram uma aplicação do modelo para estimar 
a necessidade de investimentos de diversos municípios 
de Minas Gerais tendo como elemento de agregação a 
prestação de serviços pela Concessionária Estadual e 
aponta ram que sua aplicação em escala regional pode 
ser útil para subsidiar instrumentos de plane jamento 
e regulação.

No que se refere à população, foram utilizados pelo 
modelo a classificação do IBGE quanto à situação dos 
domicílios (urbanos ou rurais). Cabe apontar uma 
referência específica do modelo no que diz respeito 
ao atendimento às populações rurais: são consideradas 
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apenas as populações rurais aglomeradas em pequenas 
localidades. Para este efeito, considera‑se que 50% 
da população rural encontra‑se nesta situação. Os 
próximos tópicos descrevem com mais detalhes os 
procedimentos envolvidos para o cálculo da necessi‑
dade em expansão e reposição.

Expansão

Demanda
A demanda consiste, em suma, no referente à 

população não atendida no presente à qual se soma 
o crescimento populacional anual até o horizonte do 
estudo. Sendo assim, para o cálculo desse parâmetro, 
realiza‑se um estudo de projeção populacional, além 
do cálculo da população não atendida. Para a projeção 
populacional, foi utilizado um método de estimativa 
desenvolvido por Madeira e Simões (1972). Esse 
método adota a hipótese de há uma relação entre 
as popula ções de regiões menores com a população 
total da região maior à qual pertencem. Assim, foi 

ajustada uma linha de tendência para projeção 
da população brasileira total (através de dados do 
IBGE) e as populações estaduais e municipais foram 
obtidas através de coeficientes que expressam a dita 
relação. Para o cálculo da demanda, determinou‑se 
o déficit de atendimento dos serviços de sanea mento 
(distribuição de água, tratamento de água, coleta de 
esgoto, tratamento de esgoto, fossa séptica), ou seja, 
a quantidade total de habitantes no ano‑base me‑
nos a quantidade de habitantes atendidos por cada 
serviço nesse mesmo ano. A demanda seria então 
este déficit acrescido do aumento da população no 
decorrer dos anos.

Custo
As Tabelas 1 e 2 abaixo apresentam os custos 

unitários dos sistemas de água e esgoto relativos ao 
estado de Minas Gerais. Para o presente estudo, os 
valores foram atualizados monetariamente para a 
data de agosto de 2015 com base no INCC (Índice 
Nacional de Custos da Construção).

Tabela 1 – Custos unitários dos sistemas de abastecimento de água (preços de ago./2015)

Porte do Município 
(habitantes) 0 a 5.000 5.001 a 50.000 50.001 a 

200.000
200.001 a 
1.000.000

1.000.001 a 
20.000.000

Produção de água 
(R$/habitante) 287,90 273,50 289,69 312,56 296,93

Distribuição de água 
(R$/domicílio) 1.884,35 1.922,25 2.503,72 2.000,34 2.040,57

Tabela 2 – Custos unitários dos sistemas de esgotamento sanitário (preços de ago./2015)

Porte do município 
(habitantes) 0 a  5.000 5.001 a 20.000 20.001 a 

50.000
50.001 a 
200.000

200.001 a 
20.000.000

Rede de coleta de 
esgoto (R$/domicílio) 3.976,37 3.732,14 4339,84 3.287,77 3.085,84

Fossa Séptica 
(R$/domicílio) 2.596,04 2.596,04 2.596,04 2.596,04 2.596,04

Tratamento de esgotos 
(R$/habitante) 159,75 151,86 340,93 518,12 492,21
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Metas de atendimento e anos de projeto
Foram calculados os montantes necessários para 

o alcance da universali zação do atendimento dos 
serviços de água e esgoto em três horizontes distin‑
tos, os anos 2022, 2028 e 2033. A escolha se deu 
em função do modelo utilizado, que possui a data 
final em 2033, os demais foram definidos como 
intervalos similares.

Reposição
A necessidade de investimento para reposição, 

por sua vez, foi calculada em duas etapas: na pri‑
meira 

lançou‑se mão do banco de dados patrimoniais 
da Copasa e na segunda aplicou‑se novamente o 
modelo utilizado no estudo do Plansab.

Definiu‑se então a vida útil dos ativos e, par‑
tindo‑se da data de incorporação dos mesmos ao 
banco patrimonial, foi possível prever a parcela de 
reposição por data para cada ativo. Com exceção 
das categorias Equipamentos, Instalações Elétricas 
e Estações de Macromedição, cuja vida útil estabe‑
lecida é equivalente a 10 anos, determinou‑se que a 
vida útil das estruturas componentes dos sistemas 
de abastecimento de água e de esgotamento sani‑
tário é de 60 anos. 

Cabe ainda mencionar que se optou por calcu‑
lar a necessidade de investimentos para reposição, 
considerando‑se que a reposição dos ativos não 
acontece integralmente logo que sua vida útil chega 
ao fim. Foi considerado que a reposição acontece 
ao longo da vida útil do ativo (ao longo de 60 ou 
de 10 anos, conforme o ativo considerado). Além 
disso, foi estabelecido que a necessidade de repo‑
sição de determinado ativo é crescente ao longo 
do seu tempo de operação, isto é, quanto maior 

a idade do ativo maior os gastos com reposição 
do mesmo, conforme a Equação 1. Esse método 
foi proposto pelos próprios autores em virtude do 
caráter dinâmico, complexo e interdependente da 
infraestrutura que compõe os sistemas de água e 
esgoto, que não é reposta de uma vez, mas por 
partes (ALEGRE & COELHO, 2013): 

                                                       (1)                                                                                      

em que

 = valor de reposição no ano n do ativo;

 = valor original Corrigido do ativo;

 = vida útil do ativo; e

 = número de anos do ativo desde a sua in-
corporação.

Feita a primeira etapa, partiu‑se então para a 
aplicação do modelo de estimação da necessidade 
de investimentos. Assim como para a expansão, 
foi possível escolher os anos intermediários para 
análise e as metas de reposição dos ativos. As me‑
tas de reposição adotadas, que foram baseadas no 
Plansab, são apresentadas na Tabela 3.

De posse dos valores referentes à necessidade 
de investimentos para reposição por municí pio, 
calculados pelo modelo, foram alocados propor‑
cionalmente a estes os valores calculados com base 
no banco patrimonial da Copasa.

Por fim, os valores correspondentes à necessi‑
dade de investimentos projetada foram corrigi dos 
monetariamente para a data base de agosto de 2015 
através do INCC.

Tabela 3 – Metas de reposição de ativos

Metas de Reposição (%)
Abastecimento de água Esgotamento Sanitário

2022 2028 2033 2022 2028 2033

Universo urbano 10 20 40 8 15 30

Universo rural 9 18 35 7 14 25
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Capacidade de investimento
A partir dos valores de investimentos realizados 

em anos antecedentes, estimou‑se a capaci dade de 
investir de cada município. Foi feito um levantamento 
dos investimentos contrata dos, tanto pelo prestador 
quanto pelo município e pelo governo do Estado, nos 
anos de 2006 a 2013, de todos os municípios mineiros 
que responderam ao SNIS nesses anos. Esses valores 
foram, então, atualizados com base no INCC para a 
data base de agosto de 2015. 

Feito isso, calculou‑se a média do valor investido 
nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário ao longo dos anos. Assumiu‑se, por fim, 
que a média calculada corresponde à capacidade de 
realizar investimentos de cada município. Por fim, o 
déficit de recursos é calculado pela diferença entre a 
necessidade e a capacidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Necessidade de investimentos
Na Tabela 4 são apresentadas a necessidade de 

investimentos total e anual, respectiva mente, para 
o alcance da universalização dos serviços de abaste‑
cimento de água e esgota mento sanitário no Estado 
de Minas Gerais, para diferentes horizontes: 2022, 
2028 e 2033.

É importante lembrar que a análise dos horizontes 
deve ser feita sempre entre o ano base, 2015, e a meta 
de universalização. Portanto os valores não são cumu‑
lativos. Assim, para atingir a universalização em 2022 
são necessários um pouco mais de 27 bilhões de reais, 
valor que representa aproximadamente 3,4 bilhões de 
reais por ano. No caso da meta de universaliza ção esti‑
pulada em 2028, o montante total é de 35,8 bilhões de 

reais ou 2,5 bilhões por ano. E, para a meta de 2033, 
o total é de 44,17 bilhões totais, cerca de 2,3 bilhões 
por ano. Os valores anuais necessários representam 
entre 0,47% e 0,70% do PIB de Minas Gerais.

Nota‑se, também, em comparação com os investi‑
mentos necessários para o sistema de abastecimento de 
água, que a necessidade de recursos para expansão do 
sistema de esgota mento sanitário é significantemente 
superior ao primeiro, enquanto os recursos necessários 
para reposição são inferiores. Essa constatação eviden‑
cia a dimensão do déficit de coleta e tratamento de 
esgoto em relação aos serviços de água. 

Embora a análise dos horizontes de forma 
contínua demande cautela, é interessante avaliar 
a evolução da participação de cada necessidade. A 
expansão de água representa aproximada mente 20% 
da necessidade total para o horizonte de 2022, e 
se mantém estável para os demais horizontes. Já a 
reposição de água representa 10% em 2022 e salta 
para quase 20% em 2033. A expansão de esgoto 
representa 61% da necessidade em 2022 e diminui 
para 46% em 2033. A reposição de esgoto passa de 
6,7% em 2022 para 13% em 2033. Esses números 
representam os desafios existentes em termos de ne‑
cessidade, bem como sua evolução ao longo do tem‑
po. Atualmente, o grande desafio ainda é a expansão; 
todavia, com o decorrer do tempo, a tendência é que 
a reposição se torne o desafio. Esta inversão se dá 
em razão da expectativa de que o acesso venha a ser 
universalizado e de que o envelheci mento natural da 
infraestrutura passe a demandar mais intervenção. 
Essa constatação é fundamental, uma vez que a 
mudança de prioridades necessita de adequação ao 
longo do tempo por parte das políticas públicas e 
das estratégias de financiamento. 

Tabela 4 – Necessidade de investimentos total e anual (milhões de R$)

2022 2028 2033
Total Anual Total Anual Total Anual

Água
Expansão 5.677 709 7.783 555 9.244 486
Reposição 2.852 356 5.451 389 8.531 449
Subtotal 8.529 1.066 13.234 945 17.775 935

Esgoto
Expansão 16.831 2.103 19.057 1.361 20.596 1.084
Reposição 1.828 228 3.532 252 5.803 305
Subtotal 18.659 2.332 22.589 1.613 26.400 1.389

Total  27.189 3.398 35.824 2.558 44.176 2.325
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Na Tabela 5, apresenta‑se, ainda, a necessidade de 
investimentos desagregada por região (urbana ou ru‑
ral) e por subsistema (produção de água, distribuição 
de água, coleta de esgotos e tratamento de esgotos). 
Mostra, ainda, duas questões principais: a comparação 
entre urbano e rural, e a comparação entre os subsis‑
temas. A necessidade para as áreas rurais representa 
11% do total para o horizonte de 2022 e 8% para 
2033. A queda reflete a tendência de diminuição da 
população rural nos próximos anos. Os percentuais 
de necessidade na área rural são bem próximos ao 
percentual da população, no entanto, ao considerar 
o menor custo dos sistemas de esgoto, percebe‑se o 
déficit de cobertura na área rural é maior.

Com relação aos subsistemas, nota‑se que a ne‑
cessidade de alocação de recursos nos subsistemas de 
distribuição de água e coleta de esgotos é significati‑
vamente superior àquela necessária aos subsistemas 
de produção de água e tratamento de esgotos. Essa 
maior necessidade é devida, principalmente, ao alto 
custo que a construção de redes de distribuição e 
coleta demanda em relação à construção das demais 
unidades dos sistemas de abasteci mento de água e 
esgotamento sanitário.

A Figura 1 mostra a necessita total de investimentos 
para o horizonte de 2033 em relação ao PIB munici‑
pal, que evidencia a desigualdade regional dentro do 

Tabela 5 – Necessidade de investimentos em expansão (em milhões de R$) desagregada por região e por subsistema

2022
Rural Urbano Total

Produção de água 368 1.558 1.927
Distribuição de água 518 3.231 3.750
Coleta de esgoto 1.390 9.663 11.053
Tratamento de esgoto 167 5.609 5.777
Total 2.444 20.063 22.508

2028
Rural Urbano Total

Produção de água 356 2.134 2.490
Distribuição de água 502 4.790 5.292
Coleta de esgoto 1.328 11.657 12.985
Tratamento de esgoto 157 5.914 6.071
Total 2.344 24.496 26.840

2033
Rural Urbano Total

Produção de água 347 2.501 2.849
Distribuição de água 489 5.898 6.387
Coleta de esgoto 1.287 13.064 14.351
Tratamento de esgoto 151 6.093 6.244
Total 2.276 27.557 29.833

Figura 1 – Necessidade de investimento total em 
relação ao PIB municipal para o horizonte de 2033

 

Legenda
Cor Percentual

0,04 ─| 0,63
0,63 ─| 0,87
0,87 ─| 1,15
1,15 ─| 3,22

Informações N/D
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estado de Minas Gerais. Uma questão importante 
a ser avaliada é se o porte econômico do município 
determina a condição de acesso ao serviço, ou se, em 
alguma medida, o saneamento influencia na economia 
municipal. Embora com os dados apresentados não seja 
possível responder tal indagação, a hipótese é que am‑
bos possuem uma relação de causa e consequência que 
gera um ciclo vicioso para o desenvolvimento do setor.

Capacidade de investimentos
A Tabela 6 apresenta a soma da capacidade de 

investimentos dos municípios mineiros nos anos de 
2006 a 2013, bem como a média dos valores investi‑
dos nestes anos e o percentual em relação ao PIB que 
essa média representa. 

A Figura 2 mostra os investimentos realizados em 
relação ao PIB estadual com uma média de 0,36% 
deste, apresentando uma queda entre 2006 e 2011, 
com exceção de 2008‑2009, e uma leve recuperação 
nos dois anos seguintes. 

Observa‑se que a capacidade de investimentos no 
sistema de esgotamento sanitário é superior a capaci‑
dade de investimentos no sistema de abastecimento 
de água. Essa constata ção indica que nos últimos 
anos os investimentos em esgotamento superaram os 
investi mentos em água, em consonância com o déficit 
dos municípios mineiros. 

Uma questão importante em relação à capacidade 
de investimentos é a participação da Copasa no mon‑

Tabela 6 – Capacidade de investimentos e PIB (milhões de R$). Valores atualizados a agosto de 2015

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média

Água 829 795 708 886 673 549 493 529 697

Esgoto 915 920 721 989 915 710 812 986 888

Total 1.744 1.715 1.430 1.875 1.588 1.259 1.305 1.515 1.585

Valor PIB 356.958 383.956 424.504 413.487 477.905 493.133 486.918 491.301 441.020

% PIB 0,49 0,45 0,34 0,45 0,33 0,26 0,27 0,31 0,36

Figura 2 – Capacidade de investimentos (milhões de R$) e porcentagem do PIB
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tante total. Depreende‑se que a capacidade estadual 
é mais influenciada pela conjuntura do prestador 
do que pela conjuntura nacional, embora aquela 
também seja influenciada por esta. A trajetória dos 
investimentos realizados pela Copasa em relação aos 
investimentos estaduais pode ser visualizada na Figura 
3, na qual se observa que o percen tual dos investimen‑
tos da Copasa em relação ao total do Estado apresenta 
uma tendên cia de queda. Déficit de investimentos 

A Tabela 7 apresenta a diferença entre a neces‑
sidade 

de investimentos e a capacidade de investimentos, 
denominado déficit de investimentos.

Os resultados mostram um déficit de 1,8 bilhões 
de reais por ano no caso da meta de universalização 
ser estipulada para o ano de 2022; nesse cenário, os 

investimentos teriam mais que dobrar no Estado 
para alcançar a meta, hipótese improvável. O défi‑
cit diminui para 974 milhões por ano para 2028 e 
740 milhões por ano para 2033, ou seja, um pouco 
mais factíveis, embora ainda represente necessidade 
de aumentos significativos dos investimentos em 
relação a capacidade atual. Um aspecto relevante é 
a proporção do déficit por sistema de água e esgoto 
em relação ao total. Enquanto para o ano de 2022 a 
participação do sistema de água é aproximadamente 
20%, no ano de 2028 é 25% e no ano de 2033 é de 
32%. Isso ilustra, ainda uma vez o envelhecimento da 
infraestrutura de água e a necessidade de reposição. A 
Figura 4 mostra a relação entre o montante total do 
déficit e da necessidade por sistema e por horizonte.
Os valores de déficit mostram a delicada situação do 

Figura 3 – Relação investimentos estaduais e da Copasa

Tabela 7 – Déficit de investimentos total e anual (em milhões de R$)

 
 

2022 2028 2033
Total Anual Total Anual Total Anual

Água 2.951 369 3.472 248 4.526 238

Esgoto 11.559 1.445 10.164 726 9.536 502

Total 14.510 1.814 13.636 974 14.063 740
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saneamento no Estado de Minas Gerais. Para alcançar 
a universalização nos horizontes de 2028 e 2033, os 
investimentos teriam que aumentar 61% e 47%, 
respectivamente. 

CONCLUSÃO

Os resultados evidenciam um enorme desafio 
para a universalização dos serviços de abaste cimento 
de água e esgotamento sanitário, sendo cada um dos 
dois possuem outros desafios próprios. Para o sistema 
de esgoto, a expansão é ainda a principal ação a ser 
desenvolvida, diante do enorme déficit de acesso ao 
serviço. Já para o sistema de abasteci mento de água, 
a necessidade de reposição da infraestrutura existente 
demanda mais recursos que a expansão.  

A conturbada conjuntura política ‑ econômica 
brasileira apresenta duas questões que impactam 
diretamente na estimativa dos valores calculados no 
presente trabalho, quais sejam, a escassez hídrica e a 
situação econômica. O contexto de escassez hídrica 
vivenciado pelo país nos últimos anos, especialmente 
pela ampliação de seus efeitos de modo a abranger 
o sudeste brasileiro, pode influenciar tanto a neces‑
sidade quanto a capacidade estimadas. Pelo lado 
da necessidade, a possibilidade de prolongamento 
ou repetições mais frequentes desses fenômenos no 

ciclo hidrológico reforça a importância de aumentar 
a segurança hídrica, que por sua vez requer mais 
investimentos na infraestrutura dos sistemas de 
abastecimento e ações de conservação e recuperação 
de mananciais. Pelo viés da capacidade, a necessi‑
dade de redução de consumo de água diminui as 
receitas dos prestadores, restringindo ainda mais a 
disponibilidade de recursos para investimento, por 
outro lado a demanda sobre a melhoria e expansão 
dos sistemas também diminui com menor consumo.

Já a situação econômica atual, tende a provocar 
diminuição nos recursos disponibilizados pelo 
orçamento público, afetando a capacidade de in‑
vestimentos. 

Todos os aspectos abordados apresentam um ce‑
nário de aumento no déficit de recursos, agravando 
ainda mais a demanda. De qualquer maneira, sejam 
as crises passageiras ou prolongadas, o contexto atual 
reforça a importância de mecanismos de financia‑
mento do setor, como por exemplo, a instituição 
de fundos. 

A estimativa da capacidade de realização de inves‑
timentos requer cautela uma vez que foca apenas nos 
recursos aplicados no setor e não necessariamente na 
disponibilidade, tampouco na capacidade de execu‑
ção efetiva, uma vez que outros aspectos institucio‑
nais podem limitar a realização dos investimentos. 

Figura 4 – Relação déficit e necessidade de investimentos por sistema horizonte
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar o efeito 
do uso do solo na contaminação do sedimento do leito e 
da água na bacia do rio Pitimbu. Trata‑se de uma bacia em 
processo de urbanização, responsável por parte do abastec‑
imento da cidade de Natal. Para isso, foram determinadas 
as concentrações de Chumbo, Ferro, Alumínio, Níquel, 
Zinco, Manganês, Cádmio e Cobre em amostras da água e do 
sedimento coletadas durante a recessão do hidrograma (No‑
vembro/2011), em oito seções ao longo da calha fluvial. As 
amostras foram posteriormente analisadas por espectrometria 
de absorção atômica por chama (FLAA).  Os resultados obti‑
dos demonstram que as concentrações máximas observadas 
no sedimento para Chumbo (1.100 mg/kg) e Ferro (38.750 
mg/kg) foram causadas pelo tráfego de veículos automotores. 
Para a água, os dados revelam aumento das concentrações 
de Alumínio e Ferro a medida que o rio atravessa a região 
urbana, com valores máximos alcançando 0,55 mg/L e 0,6 
mg/L respectivamente. Esses valores contrariam as diretrizes 
ambientais estabelecidas na Resolução CONAMA 357/2005 
para corpos hídricos destinados prioritariamente ao abastec‑
imento humano.

Palavras-Chave: Qualidade ambiental; Uso do solo; 
Urbanização; Rio Pitimbu 

ABSTRACT: The aim of this study was to investigate 
the effect of land use on bed sediment and water contami‑
nation in the Pitimbu River watershed. It is a watershed 
in the process of urbanization, responsible for part of the 
city of Natal water supply. For this purpose, Lead, Iron, 
Aluminium, Nickel, Zinc, Manganese, Cadmium and 
Copper water and bed sediment metal concentrations 
were determined for eight transverse sections along the 
river length. Samples were collected during the river 
recession period (November/2011), and analysed by 
flame atomic absorption spectrometry (FLAA). Obtained 
results demonstrate that maximum sediment metal con‑
centrations for Lead (1,100 mg/kg) and Iron (38,750 
mg/kg) were caused by the traffic of motor vehicles. For 
water, obtained data reveal increasing Aluminium and 
Iron metal concentrations as the river drains the urban 
area, with maximum values attaining 0.55 mg/L and 0.6 
mg/L respectively. These values contradict the environ‑
mental guidelines established by CONAMA 357/2005 
Brazilian Statement for water bodies primarily used for 
human supply.

Keywords: Environmental quality; Land use; 
Urbanization; Pitimbu River
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INTRODUÇÃO

A urbanização nas regiões metropolitanas produz 
impactos no ambiente natural. Na cidade em expan‑
são, a ocupação do solo modifica os processos hidro‑
lógicos e a dinâmica de sedimentos na bacia (TAY‑
LOR; OWENS, 2009). Ao mesmo tempo, aumenta 
a produção de resíduos que, uma vez introduzidos 
no ambiente aquático pelo escoamento, contamina 
a água e o ecossistema. No processo de ocupação da 

bacia, o uso do solo traduz a atividade antrópica, 
potencial fonte de substâncias capazes de degradar 
o sistema fluvial. Vários estudos têm‑se dedicado a 
avaliar os efeitos desses contaminantes na qualidade 
da água e do sedimento. Em geral, os resultados ob‑
tidos indicam altas concentrações de contaminantes 
no meio aquático, muitas delas apresentando valores 
que superam os níveis recomendáveis de proteção à 
saúde humana. (FOSTER; CHARLESWORTH, 
1996; OWENS, 2008; SUTHERLAND, 2003)
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No meio aquático, o sedimento do leito é um 
recipiente potencial de metais, e serve de fonte para o 
sedimento em suspensão. Em situações em que ocorre 
a introdução dessas substâncias no meio aquático, 
esses sedimentos são mobilizados e entram na cadeia 
alimentar dos organismos bentônicos. Desse modo, 
a química do sedimento influencia a qualidade da 
biota aquática, uma vez que esses organismos inge‑
rem sedimentos, e assim acumulam contaminantes. 
Uma vez ingeridas essas substâncias contaminantes, 
ocorrem reações químicas no sistema digestivo, que 
produzem deformidades e extinção das espécies sen‑
síveis (OWENS et al., 2005; OWENS, 2008; VIERS 
et al., 2009; MAYER et al., 1996). 

Uma vez introduzidos no sistema fluvial, uma 
parcela dos metais ficam depositados na calha fluvial 
ou nas planícies de inundação e barramentos, onde 
ficam retidos temporariamente até serem mobilizados 
novamente durante os eventos de máximas vazões. 
Dada a sua estabilidade, o sedimento fluvial pode ser 
usado para avaliar o estado de degradação do meio 
aquático. Os estudos em geral procuram associar os 
impactos produzidos na água e sistema aquático com 
a ocorrência de fontes poluidoras distribuídas espa‑
cialmente na bacia. Os sedimentos do leito oferecem 
uma boa compreensão da carga de metais no meio 
aquático, uma vez que ficam retidos por um período 
suficientemente longo, até serem mobilizados e trans‑
feridos para jusante (OWENS et al., 2001). 

Diversos estudos têm se dedicado ao sedimento 
rodoviário (sedimento que se acumula na superfície 
do pavimento), devido ao seu potencial de conta‑
minação do sistema aquático (HJORTENKRANS, 
2008; SUTHERLAND, 2000; VAN HESSEL et al., 
1980; TAYLOR; OWENS, 2009; SUTHERLAND, 
2003). O sedimento rodoviário encontra‑se exposto 
à contaminação causada pelo tráfego de veículos au‑
tomotores. O tráfego desses veículos geram resíduos 
capazes de se agregar a esses sedimentos. Dessa for‑
ma, esses contaminantes estão associados às diversas 
fontes veiculares: resíduos da queima dos motores a 
combustão, desgaste de peças e pneus, óleos lubri‑
ficantes, resíduos da lataria, entre outras. Dentre as 
substâncias presentes no sedimento rodoviário, vale 
citar o elemento Chumbo pelo efeitos nocivos à saúde 
humana (TONG et al., 2000).

Na bacia do rio Pitimbu, objeto deste estudo, a 
contaminação do ambiente aquático está associada a 

um processo de urbanização desordenada. Distribuí‑
das espacialmente ao longo do rio, as fontes poluido‑
ras estão associadas a diversos tipos de fatores: falha 
na infraestrutura de saneamento, atividade agrícola e 
industrial, tráfego rodoviário, falha da infraestrutura 
do sistema de drenagem pluvial, conexão irregular 
de esgotos domésticos na rede pluvial, lançamento 
de materiais de construção de resíduos sólidos em 
áreas próximas da calha. Estudos anteriores avaliaram 
a qualidade do ecossistema aquático no rio Pitimbu 
considerando a diversidade biológica dos organismos 
bentônicos presentes no sedimento. Foram observa‑
dos sinais de degradação do ecossistema associados aos 
efeitos produzidos pelos metais pesados. Observou‑se 
uma ausência dos organismos das espécies Corduliidae 
e Helicopsychidae, consideradas sensíveis  à contamina‑
ção por metais pesados (KOBAYASHI et al., 2010). 

O objetivo deste estudo foi analisar a conta‑
minação do sistema fluvial do rio Pitimbu pela 
presença de metais pesados. Paralelamente, foram 
identificadas espacialmente as fontes poluidoras. 
A avaliação da contaminação por metais pesados 
foi feita mediante a análise de amostras da água e 
sedimento do leito, coletadas num período de 2 
semanas durante a fase de recessão do hidrograma 
(Novembro/2011) em pontos selecionados ao longo 
da calha fluvial. Neste estudo foram analisados os 
elementos Chumbo, Níquel, Cobre, Cádmio, Ferro, 
Alumínio, Zinco e Manganês.

ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do Rio Pitimbu (BHRP) está 
situada na região oriental do Rio Grande do Norte, 
entre os paralelos 5°50’00’ e 5°57’53’’ latitude Sul e os 
meridianos 35°11’08’’ e 35°23’19’’ longitude Oeste. 
A área de drenagem da bacia é de 107 km2 e abrange 
parte de três municípios da região metropolitana 
(Macaíba, Parnamirim e Natal). A Figura 1 apresenta 
imagem da BHRP com a localização dos pontos de 
amostragem na calha fluvial. As águas do rio Pitimbu 
abastecem aproximadamente 280.000 habitantes das 
zonas Sul, Leste e Oeste de Natal. A Companhia de 
Águas (CAERN) utiliza a água do rio para o abasteci‑
mento humano, com a captação de aproximadamente 
0,722 m3/s. O ponto de captação da água está situado 
na lagoa do Jiqui, que constitui uma variação morfoló‑
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gica da calha fluvial e se comporta como uma espécie 
de caixa de passagem das águas do rio. 

O curso d’água principal tem aproximadamente 
37 km de comprimento. A precipitação média anual 
na bacia é de 1554 mm. A estação chuvosa se estende 
de Fevereiro a Julho, com 45% dos eventos chuvosos 
ocorrendo entre os meses de Março e Maio. A maioria 
dos eventos críticos na bacia são de origem convectiva 
(alta intensidade e curta duração). A descarga líquida 
no rio Pitimbu varia sazonalmente como resposta à 
ocorrência dos eventos de precipitação. O período 
de recessão do rio ocorre entre Outubro e Janeiro, 
quando as chuvas são escassas e o rio é alimentado pelo 
escoamento de base. A análise do comportamento das 
chuvas na região revelou que a maioria dos eventos 
críticos ocorrem no período noturno. 

A BHRP é formada por rochas sedimentares e 
dunas móveis, Paleo‑dunas e depósitos Quaternários. 
Fatores geomorfológicos explicam o regime de vazões 
no rio Pitimbu. O caráter perene do rio pode ser 
explicado pela ressurgência das águas subterrâneas 
provenientes da formação geológica Dunas‑Barreiras 
em toda sua extensão. O comportamento das vazões é 
influenciado pela sazonalidade. O monitoramento das 
vazões no posto da BR 101 (ponto S2, Figura 1) va‑
riou entre 0,62 m3/s na estação seca (Dezembro/2007) 
e 10,6 m3/s na estação chuvosa (Junho/2008). 

Neste estudo, a metodologia empregada para o 
levantamento do uso e ocupação do solo na área 
da BHRP utilizou mapa em ambiente AutoCAD®, 
imagem do Google Earth® (ano 2010), além da ins‑
peção in loco de dados de coordenadas geográficas. 

  

1 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Uso do solo e localização da BHRP. Fonte: Google Earth®. 

Figura Click here to download Figura renamed_72046.doc 

Figura 1 ‑ Uso do solo e localização da BHRP. Fonte: Google Earth®
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Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 
1. É possível observar que a bacia dispõe de vasta área 
de vegetação nativa preservada (40,1%), situada no 
baixo curso do rio imediatamente a jusante da BR101. 
Por outro lado, as áreas ocupadas e em processo de 
ocupação na BHRP perfazem 30,6%.

Durante as últimas décadas, a área da BHRP tem 
sido submetida a intenso processo de urbanização, 
com ocupação do solo e rápido crescimento popula‑
cional. Nesse sentido, dados do censo populacional 
informam que as taxas de crescimento dos municípios 
de Parnamirim, Macaíba e Natal entre 1996 e 2010 
correspondem a 135%, 49% e 22%, respectivamente 
(IBGE, 2016). 

Tabela 1 – Classificação do uso do solo na BHRP

USO DO SOLO Ha %
Ocupação residencial/comercial 18,3 17,6
Cobertura vegetação nativa 41,7 40,1
Área em processo de ocupação 13,4 13
Agricultura 19,3 18,6
Aglomerado rural 2,2 2,1
Área militar 6,7 6,4
Cemitério 0,04 0,04
Industrial 2,3 2,2

Na região de nascente do rio, situada no municí‑
pio de Macaíba, predomina‑se o uso do solo para a 
pequena agricultura. A ocupação da bacia no curso 
médio do rio, em que atravessa o meio urbano, ocorre 
numa condição de baixa cobertura de coleta de esgo‑
tos. O resultado disso é o uso disseminado de fossa 
e sumidouro, o que resulta na produção de efluentes 
domésticos infiltrados no solo que contaminam as 
águas subterrâneas. Estudos anteriores relacionaram 
a degradação do sistema aquático com a existência 
de fontes difusas e pontuais ao longo da calha fluvial 
(KOBAYASHI et al., 2010; OLIVEIRA, 2012). As 
substâncias  contaminantes podem ter origem or‑
gânica ou inorgânica: esgotos domésticos, atividade 
agrícola, materiais de construção e resíduos automo‑
tores gerados nas rodovias. Uma análise histórica do 
processo de ocupação da bacia nos últimos 20 anos 
revela uma conjunção de fatores que condicionaram 
a ocupação. Vale citar a proximidade aos bairros 

periféricos de Parnamirim e Natal e a existência de 
um mercado imobiliário com demanda aquecida. No 
entanto, é possível observar que a ocupação dessas 
áreas ocorreu de forma desorganizada, com pouca 
articulação intermunicipal e ocupação das áreas de 
proteção do ambiente fluvial. Além disso, a inter‑
ceptação do rio por rodovias com alta densidade de 
tráfego em duas seções (BR 101 e BR 304), aumenta 
o impacto das fontes de origem rodoviária na degra‑
dação do meio aquático. 

AMOSTRAGEM E ANÁLISE

Foram realizadas 24 coletas de amostras da água 
e sedimento de fundo distribuídas em oito seções 
transversais ao longo da calha fluvial. O período de 
amostragem teve uma duração de quinze dias durante 
o mês de Novembro/2011, período que compreende 
a fase de recessão do hidrograma, com ausência de 
eventos chuvosos. Nessa condição, é possível inferir 
que os dados de concentração caracterizam uma 
fotografia do estado crítico de contaminação do 
sistema fluvial. 

A amostragem envolveu a coleta de uma amostra 
de água (1 Litro) e três amostras de sedimento ao lon-
go do perímetro molhado da seção transversal, com a 
formação de uma amostra composta representativa. 
Os pontos de amostragem estão representados na 
Figura 1. Eles foram selecionados levando em conta 
os seguintes fatores: potencial poluidor, acesso, zonas 
de depósito fluvial e presença de obras de tráfego. 
A Tabela 2 apresenta as coordenadas geográficas 
das seções transversais (em coordenada UTM) e 
discrimina as principais fontes observadas nos tre-
chos a montante de cada ponto: pesticidas, efluentes 
domésticos, industriais, resíduos automotores, pro-
cessos erosivos de estruturas de lançamento de águas 
pluviais, resíduos de construção. 

A metodologia de tratamento das amostras de 
sedimento adotada neste estudo foi a digestão ácida, 
estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (USEPA 3050B, 1996). Duran-
te os procedimentos de coleta e acondicionamento 
da amostra, foram tomadas as devidas precauções 
visando minimizar os riscos de mudanças na espe-
ciação dos metais. Para isso, foi usada a técnica de 
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preservação da amostra com congelamento a seco, 
que permite manter a estabilidade dos metais por 
longo período. O congelamento a seco minimiza 
a atividade microbiana na amostra oxidada, e o seu 
armazenamento em condições anóxicas evita a oxige-
nação do sulfito e sulfato. As amostras de sedimento 
de fundo foram coletadas na superfície (0-5 cm), em 
duplicata, utilizando draga tipo Van Veen em aço 
inoxidável, depositadas numa bandeja de PE para 
homogeneização com espátula de aço inoxidável. 
Foram acondicionadas em recipientes de PE e trans-
portadas em gelo, num período aproximado de 60 
minutos, para o armazenamento a -5°C até posterior 
análise. Antes de serem submetidas à digestão ácida, 
as amostras foram secas em estufa a 80°C durante 24 
horas. Após secagem, as amostras foram desagrega-
das em almofariz de ágata e peneiradas em peneira 
de nylon 63 μm para evitar contaminação. Uma vez 
realizada a digestão ácida, o extrato obtido foi filtrado 
e diluído em água destilada, para posterior análise 
por espectrometria de absorção atômica por chama 
(FLAA), usando para isso um espectrofotômetro 
(marca VARIAN® modelo AA240). Foram analisadas 
as concentrações dos seguintes metais no sedimento 
e na água: Chumbo, Níquel, Cobre, Cádmio, Ferro, 
Alumínio, Zinco e Manganês. Vale mencionar que 
a análise das concentrações de referência na água e 
no sedimento obedeceu a metodologia apresentada 
anteriormente.

O índice de geo-acumulação (Igeo) serve para 
medir o grau de poluição por metais em sedimentos 
aquáticos e tem sido usado em vários estudos na 
Europa (FORSTNER et al., 1990). O Igeo foi usado 
neste trabalho para avaliar o nível de contaminação 
do sedimento por metais pesados, e foi determinado 
em cada seção de acordo com a Equação 1,

  
(1)

onde Amostran e Referêncian são as concentrações 
de metais pesados nas amostras de sedimento e 
de referência em mg/kg, respectivamente. O Igeo 
normalmente é calculado com base no valor médio 
das concentrações de referência, definidas para uma 
condição em que o sedimento sofreu pouca influência 
das atividades humanas. Neste estudo, os valores de 
referência foram obtidos em amostras de sedimentos 
coletadas em áreas de nascente na bacia, localizadas 
no município de Macaíba, distrito de Lamarão (seção 
8). Na Equação 1, a constante 1,5 foi introduzida 
para minimizar possíveis variações nos valores de 
referência atribuídas às variações litológicas do se-
dimento. De acordo com Miller (1979), o índice de 
geo-acumulação abrange sete níveis e estabelece o 
grau de severidade da poluição obedecendo à seguinte 
classificação: <0 ausência de poluição; 0-1 pouco a 
moderadamente poluído; 1-2 moderadamente polu-
ído; 2-3 moderadamente a fortemente poluído; 3-4 

Tabela 2 – Pontos de amostragem usados no estudo. Fontes: MO matéria orgânica; RA resíduos rodoviários; ED 
lançamento de efluentes domésticos; SED processos erosivos com aporte de sedimentos ao rio; IN efluentes 

industriais; MC material de construção; PE pesticidas. A localização dos pontos está indicada pela sua coordenada 
geográfica (em UTM)

Seção Nomenclatura Fontes

1 EMPARN 256612,3 9345510,4 ED
2 BR101 253557,6 9349575,9 RA SED ED
3 Prudente 251898,2 9351018 RA ED
4 Planalto 1 251040 9351398 ED
5 Planalto 2 250469,4 9351075,5 ED SED RA
6 BR 304 248416,3 9348668,2 RA ED IN
7 Passagem Areia 247905,5 9347144 ED RA
8 Lamarão 240493,7 9344037 PE MO

Localização



203

Moreira L.F.F.. Oliveira A.S.; Lima R.C.A.; Oliveira K.H.N.   Efeitos da urbanização no sistema fluvial: contaminação do...

fortemente poluído; 4-5 extremamente poluído; >5 
poluição no estado crítico.
 

RESULTADOS

Os valores das concentrações de referência detec-
tadas no sedimento foram os seguintes: Alumínio[121 
mg/kg], Chumbo[0,1 mg/kg], Ferro[171 mg/kg] e 
Zinco[35 mg/kg]. Os elementos Níquel, Cádmio, 
Manganês e Cobre não foram detectados no sedi-
mento. Para a água, as concentrações de referência 
foram: Alumínio[0,05 mg/kg], Ferro[0,43 mg/kg] e 
Zinco[0,005 mg/kg]. Os elementos Manganês, Ní-
quel, Cádmio, Cobre e Chumbo não foram detectados 
na água. Vale mencionar que esses valores refletem as 
condições litológicas da bacia nas áreas de nascente.

Os valores da concentração de metais no sedi-
mento apresentaram a seguinte variação espacial 
[mínimo-máximo], média geométrica, ao longo 
do comprimento da calha fluvial (em mg/kg): 
Alumínio[121-2970], 270; Chumbo[0,1-1100], 6,5; 
Ferro[171-38750], 2912; Zinco[30-180], 74; Ní-
quel[0-100]. 

Neste estudo, os dados obtidos revelaram uma 
tendência ao aumento da contaminação do meio 
aquático em função do escoamento para jusante, com 
os valores máximos observados na seção 1. No entan-
to, vale citar que para os elementos Chumbo e Ferro, 

as concentrações máximas observadas no sedimento 
decorrem de fontes pontuais nas seções 6 e 7. Nesse 
sentido, a contaminação está fortemente condiciona-
da à presença de fontes que promovem a transferência 
dos contaminantes para a calha fluvial (HOROWITZ 
et al., 2008). O sedimento contaminado se deposita no 
leito até ser remobilizado e transportado pelo fluxo 
para regiões situadas a jusante.

Os valores dos índices de geo-acumulação (Igeo) 
calculados para a água e sedimento estão apresentados 
nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. As concentrações 
de Chumbo, Ferro, Alumínio, Níquel e Zinco ob-
servadas na água e no sedimento estão apresentadas 
nos gráficos das Figuras 2 e 3, respectivamente. 
Nestas Figuras, o eixo horizontal superior indica a 
distância (em km) até o ponto de captação da água 
para abastecimento situado na lagoa do Jiqui. O eixo 
das abcissas indica a localização (distância indicada 
no eixo horizontal superior) dos pontos de coleta de 
amostras.  Na Figura 2, setas indicam a localização 
das fontes pontuais consideradas relevantes neste 
estudo: obras de infraestrutura (rodovias, estrutura 
de lançamento de águas pluviais, com formação de 
voçoroca), lançamento de efluentes domésticos na 
calha fluvial. Nas Figuras 2 e 3, as linhas tracejadas 
representam concentrações de referência dos me-
tais analisados. Os resultados obtidos revelam que 
os elementos Níquel, Cádmio, Manganês e Cobre 
encontram-se ausentes no sedimento, pois não foram 

Tabela 3 – Índices de geo-acumulação dos metais pesados na água.

Seção 1 2 3 4 5 6 7

Alumínio 3,0 1,4 1,0 -0,58 1,4 0,41 -0,58

Ferro -0,1 -0,92 -0,7 -0,65 -0,84 0,74 0,5

Zinco 1,41 1,0 1,0 -0,58 -0,58 -0,58 0,4

Tabela 4 – Índices de geo-acumulação dos metais pesados no sedimento do leito. 

Seção 1 2 3 4 5 6 7

Alumínio 2,07 -2,2 -0,6 -2,3 -1,6 -2,3 -2,5

Chumbo 9,4 -0,6 11 -0,6 -0,6 12,8 12,7

Ferro 5.00 1,7 3,9 2,4 3,1 7,24 5,2

Zinco 1,8 0,07 0,19 1,13 -0,8 1,4 0,78
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detectados pelo método de análise aplicado no estudo. 
Além disso, os elementos Cádmio, Cobre, Chumbo, 
Níquel e Zinco não foram observados na água. Na 
Figura 2, observa-se tendência de aumento da con-
centração do Alumínio e Ferro na água a medida que 
o rio escoa para jusante através do meio urbano. Esse 
comportamento parece refletir o efeito da contami-
nação pelo lançamento de efluentes domésticos por 
fontes pontuais ao longo do rio. 

Os índices de geo‑acumulação (Igeo) no sedimento 
para o Chumbo e Ferro apresentaram alta severidade 
de poluição. Os dados revelam que para o Chumbo, 
54% das seções estão severamente poluídas; para o 
Ferro, 28% das seções estão severamente poluídas 
e 57% estão fortemente poluídas. Para o Zinco, 
43% das seções estão moderadamente poluídas. Os 
resultados sugerem a transferência da contaminação 
por metais para jusante através do sedimento. É 
possível observar que a contaminação do sedimento 
por Chumbo e Ferro são as mais altas entre os metais 
analisados. Para a água, os índices de geo‑acumulação 
(Igeo) dos metais apresentaram poluição moderada 
a forte para o Alumínio e Zinco. Para o Alumínio e 
Zinco, os dados revelam que 43% dos locais de coleta 
estão moderadamente poluídos.

Neste estudo, os níveis críticos de contaminação, 
observados para Chumbo e Ferro na seção 6, indicam 
poluição severa, e refletem a contaminação do meio 
aquático causada por fontes pontuais na rodovia 
BR304. Vários estudos associam a ocorrência de altas 
concentrações para Chumbo e Zinco no sedimento 
do leito com a densidade no tráfego de veículos (VAN 
HESSEL et al., 1980; HEINY; TATE, 1997). As áreas 
situadas a montante das seções 6 e 7 têm sido histori‑
camente submetidas a fatores de uso do solo que cau‑
saram a contaminação do meio aquático: aumento da 
intensidade da urbanização e da densidade de tráfego 
na BR 304, a atividade industrial, descarte de material 
de construção. Na seção 6, a BR 304 é a principal 
via de tráfego em direção ao interior do Rio Grande 
do Norte e Ceará. Isso a torna ponto de depósito e 
acumulação de contaminantes associados ao tráfego 
rodoviário: lubrificantes, pneus, óleos, freios, desgaste 
de peças. Particularmente nesse trecho da rodovia, a 
configuração do relevo condiciona a drenagem dos 
contaminantes para o meio aquático. Além disso, vale 
mencionar a atividade industrial nas áreas que mar‑

geiam a rodovia. Estudos associam a contaminação 
do sedimento por metais com a atividade industrial 
(TIEFENTHALER et al., 2008; KUUSISTO‑
‑HJORT et al., 2013). Na seção 7, situada em Pas‑
sagem de Areia, a ausência de obra rodoviária (ponte) 
obriga aos veículos o acesso ao leito do rio durante 
a travessia. O tráfego de veículos neste local torna a 
contaminação do meio aquático evidente. Assim, os 
níveis de contaminação por Chumbo e Ferro obser‑
vados nestas seções evidenciam os efeitos causados 
por fontes veiculares. Essas observações confirmam 
os estudos realizados por SUTHERLAND, (2000), 
que observou altas concentrações de Chumbo (1730 
mg/kg) e Zinco (159 mg/kg) associadas à densidade 
de tráfego veicular no Havaí.

Neste estudo, as fontes pontuais da BR 304 po‑
tencializam a contaminação do meio aquático. Muito 
embora o depósito do sedimento contaminado tenha 
um efeito espacialmente restrito, a sua remobilização 
durante eventos críticos promove a transferência do 
sedimento contaminado para outros locais a jusante. 
A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece diretri‑
zes ambientais para o enquadramento de corpos hídri‑
cos em função dos usos prioritários. Neste estudo, as 
concentrações de Alumínio e Ferro observadas na água 
no ponto 1, seção próxima ao ponto de captação do 
Jiqui, foram 0,55 mg/L e 0,6 mg/L respectivamente. 
Vale mencionar que a coleta de amostras de água na 
fase de recessão do hidrograma (baixas vazões) caracte‑
riza uma condição hidrológica que tende a aumentar 
o risco de contaminação causada por fontes pontuais 
de lançamento de efluentes domésticos. Por outro 
lado, a ausência de eventos máximos de precipitação 
nesse período tende a reduzir o risco de contaminação 
causada pela transferência de sedimento rodoviário 
para a calha fluvial, com o aumento da turbidez 
da água. De acordo com a Resolução CONAMA 
357/2005, o enquadramento menos restritivo do rio 
Pitimbu (uso prioritário para abastecimento humano) 
é de Classe 2. Nesse sentido, as concentrações de 
Alumínio e Ferro observadas na água (mencionadas 
anteriormente) contrariam as diretrizes estabelecidas 
na Resolução para corpos hídricos Classe 2, desti‑
nados prioritariamente ao abastecimento humano. 
Os valores apresentados na Resolução são: para o 
Alumínio, concentração máxima 0,1 mg/L; para o 
Ferro, concentração máxima 0,3 mg/L. 
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Figura 2 - Concentração de metais na água. O eixo horizontal superior indica a distância até o ponto de 
captação. O eixo das abcissas indica a localização dos pontos de coleta de amostras. As setas indicam a 
localização de fontes pontuais consideradas relevantes. 
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Figura 3 - Concentração de metais no sedimento. O eixo horizontal superior indica a distância até o ponto de 
captação. O eixo das abcissas indica a localização dos pontos de coleta de amostras. 
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Figura 2 - Concentração de metais na água. O eixo horizontal superior indica a distância até o ponto de 
captação. O eixo das abcissas indica a localização dos pontos de coleta de amostras. As setas indicam a 
localização de fontes pontuais consideradas relevantes. 
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Referências

O estado de contaminação severa do ecossistema 
do rio Pitimbu nas seções mencionadas neste estudo 
aponta para a necessidade de aperfeiçoamento do 
modelo de gerenciamento do uso e ocupação do 
solo na BHRP visando a proteção do sistema fluvial. 
Além disso, considerando o seu papel estratégico no 
abastecimento d’água na cidade de Natal, o cenário 
atual aponta para a necessidade de estudos que per‑
mitam o monitoramento contínuo da qualidade da 
água do rio Pitimbu.  

CONCLUSÕES

O sedimento do leito pode fornecer informações 
sobre o estado de contaminação do meio aquático 
pela presença de metais pesados causada pela atividade 
humana.  Neste estudo, foram analisadas as concen‑
trações de metais pesados em amostras de água e se‑
dimento do leito coletadas em oito seções distribuídas 
ao longo da calha fluvial do rio Pitimbu. Os resultados 
obtidos revelam altos níveis de contaminação do sedi‑
mento por Chumbo e Ferro devido a fontes pontuais. 
Além disso, observou‑se um aumento da concentração 
do Alumínio e Ferro na água a medida que atravessa 
o meio urbano. As concentrações observadas para o 
Alumínio e Ferro na água alcançaram 0,55 mg/L e 0,6 
mg/L, respectivamente, o que contraria as diretrizes 
estabelecidas na Resolução CONAMA 357/2005 
para corpos hídricos destinados prioritariamente ao 
abastecimento humano. 

Neste estudo, a análise da severidade da poluição 
baseou‑se nos índices de geo‑acumulação (Igeo). Com 
base nos resultados obtidos, podem ser formuladas as 
seguintes conclusões:

As máximas concentrações de Chumbo e Ferro 
no sedimento foram causadas por fontes pontuais, 
na ponte da BR 304 e em Passagem de Areia. Nesta 
rodovia, a poluição severa é causada por substâncias 
do tráfego de veículos, num histórico de acumulação 
de contaminantes que ocorre desde a sua implantação 
na década de 1960. Em Passagem de Areia, a inexis‑
tência de uma ponte no local evidencia o efeito da 
contaminação. 

 Os dados obtidos demonstram um enriquecimen‑
to dos metais na água a medida que o rio escoa para 
jusante, com valores máximos observados na seção 
1, um barramento situado a montante da tomada 
d’água. 

Neste estudo, os resultados obtidos apontam para 
a necessidade de aperfeiçoamento do modelo de 
gerenciamento do uso do solo na BHRP, dada a sua 
importância estratégica no abastecimento d’água da 
cidade de Natal.
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