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Apresentação 

 

 A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Campus de 

Presidente Prudente, pelo seu Programa de Pós-graduação em Geografia - Mestrado 

Profissional, mantém o primeiro Mestrado Profissional em Geografia, com foco em Recursos 

Hídricos, tendo parceria institucional com os Comitês de Bacias Hidrográficas do Alto 

Paranapanema, Médio Paranapanema, Pontal do Paranapanema e dos Rios Aguapeí e Peixe, 

com apoio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Trata-se de uma abordagem 

geográfica integrando saberes voltados para capacitação de profissionais para o 

Planejamento e a Gestão de Bacias Hidrográficas.  

O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH e o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos – PNRH constituem-se componentes importantes na formulação 

das disciplinas e dos conteúdos do Curso. Assim, no desenvolvimento do Programa de Mestrado 

Profissional tem-se como fundamentos a integração de saberes, estímulo às ações com 

participação social, análise crítica sobre as práticas desenvolvidas no Brasil e que aconteça o 

processo de criação e desenvolvimento de conhecimentos e novas ações de ensino, pesquisa e 

extensão universitária que subsidiem o gerenciamento dos recursos hídricos. 

É decisão da Coordenação do Mestrado Profissional a publicação de uma sequência 

de livros, sendo este o primeiro, em parceria com a ANAP – Associação Amigos da Natureza 

da Alta Paulista, demonstrando os processos de evolução no conhecimento dos mestrandos 

e também do próprio Programa de Pós-graduação. 

O título Abordagens em Recursos Hídricos explicita que se trata de um livro que 

enfoca alguns pontos do SINGREH na visão dos mestrandos, decorrentes de reflexões em 

disciplinas e/ou de suas pesquisas e atividades profissionais, sempre contando com o apoio 

de seus orientadores, com os quais desenvolvem as Dissertações ou outro componente de 

conclusão do Curso admitido pelo Programa. 

O primeiro Capítulo do Livro enfoca os componentes teóricos que fundamentam a 

legislação de recursos hídricos, sempre com uma visão crítica de suas execuções. São 

reconhecidos os limites vigentes para realização de seus objetivos e diretrizes. O segundo 

Capítulo introduz uma contribuição tecnológica para a realização dos enquadramentos dos 

corpos de água. Este é um instrumento chave para o Plano de Bacia orientador da gestão 

dos recursos hídricos, mas tem sofrido imensa resistência para implantação, tendo em vista 
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afetar fortemente os interesses de setores de usuários de recursos hídricos. Ainda sobre 

essa temática - enquadramento - o terceiro Capítulo aborda problemas gerados pelos 

esgotamentos sanitários lançados “in natura” nos corpos de água. O quarto Capítulo refere-

se à cobrança pelo uso de recursos hídricos e a incipiência de sua implantação; mesmo assim 

são oferecidos alguns componentes que caracterizam os cálculos necessários para o trabalho 

técnico. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é a abordagem no Capítulo 

quinto. Trata-se de um componente indispensável no SINGREH tendo em vista seu interesse 

de disponibilizar todas as informações coletadas, muitas vezes em tempo online. O sexto 

Capítulo traz contribuição sobre qualidade de águas, destacando sua importância para 

melhor construção dos parâmetros voltados aos Planos de Bacias com especial atenção para 

definição dos enquadramentos dos corpos de água. Mesmo não incluída na Lei Federal nº 

9433/1997 como instrumento de gestão, a Educação Ambiental especialmente voltada para 

Recursos Hídricos é fundamental para que o SINGREH seja apropriado pela cidadania e sua 

efetiva aplicação. Como fechamento deste Primeiro Livro do Programa de Pós-graduação em 

Geografia - Mestrado profissional aborda-se a experiência do Estado de São Paulo com o 

Programa Município Verde e Azul. 

Em algumas das abordagens pode-se perceber como os Recursos Hídricos no Brasil, e 

certamente em outras partes do mundo, vão se transformando em componentes do sistema de 

dominação que vai sendo apropriado pelo capital privado. Há necessidade de que os envolvidos 

no Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos tenham capacidade técnica e política para 

interferir em decisões que de fato transformem a água em um bem comum e de domínio 

público. Estes conceitos e as ações que os concretizem devem estar na posse dos gestores, 

técnicos, políticos, usuários e da sociedade civil, os quais precisam exercer funções 

fundamentais na democratização do acesso e uso dos recursos hídricos de forma sustentável. 

Espera-se que este Livro contribua para o entendimento do atual estágio do 

Programa de Pós-graduação em Geografia - Mestrado Profissional, com ênfase nos Recursos 

Hídricos, especialmente em seu tratamento sobre alguns dos Instrumentos de Gestão 

previstos na legislação pertinente. Espera-se ainda que, com as demais publicações que virão, 

seja possível o cotejamento para demonstrar nosso processo de evolução. Que tenhamos 

competência técnica e de cidadania para contribuir com a capacitação de profissionais 

dispostos a serem agentes de construção da democracia participativa. Boa leitura! 

 

Os organizadores. 

Tupã-SP, 2016. 
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Capítulo 1 

 
FUNDAMENTOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS: apontamentos para estudos e debates sobre a gestão das águas no Brasil 

 
Cláudio Antonio Di Mauro1 

Antonio Cezar Leal 2 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O ano de 1997 foi muito importante para as abordagens sobre Recursos Hídricos no 

Brasil, quando foi promulgada a Lei Federal nº 9433/1997, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos (SINGREH). A partir daí, instaurou-se uma nova fase para o Planejamento e a Gestão 

dos Recursos Hídricos no Brasil, permitindo perspectivas e possibilidades de construção para 

novas relações entre Estado, Usuários e Sociedade Civil (BRASIL, 1997).  

A implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) exige a elaboração do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, que deve consolidar na forma de diretrizes condutoras o 

estabelecimento das ações programáticas e dos programas para se alcançarem os objetivos 

estabelecidos na Lei Federal nº 9433/97. Para sua elaboração, o Plano deve atender o previsto 

na Resolução nº 145/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, respeitando-se o 

processo participativo e ser conduzido obedecendo-se o Sistema Nacional de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos (SINGREH), que se estrutura no âmbito Nacional, Estadual e Distrital.  

O organograma 1 que representa o SINGREH mostra a necessidade de articulação 

entre os órgãos responsáveis pelas Políticas e aqueles que são responsáveis pela 

implementação dos instrumentos de política nos âmbitos Nacional, dos Estados e Distrito 

Federal. Fica expresso, também, que na base, tanto nos espaços da União quanto dos Estados 

e Distrito Federal, estão os Comitês de Bacias Hidrográficas e suas Agências de Bacias, onde já 

implantadas, que são componentes de sustentação do SINGREH e fundamentais para a  

implantação do PNRH. 

                                                           
1
 Geógrafo, docente e Diretor no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Professor do 

Programa de Pós Graduação em Geografia - Mestrado Profissional na FCT UNESP - Campus de Presidente 
Prudente-SP. E-mail: claudiodimauro@ufu.br 
2
 Geógrafo, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia-UNESP – Campus de Presidente Prudente-SP. 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Mestrado Profissional. Pesquisador PQ/CNPq. 
 E-mail: cezar@fct.unesp.br 
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Organograma 1 -  Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – SINGREH. 

 
 

Fonte: MMA - http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-
recursos-hidricos. Acesso em: 03 agos. 2015. 

 
 
Em novembro de 1998, ocorreu a primeira reunião do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos que, a partir disso, elaborou Portarias, Resoluções e Moções voltadas ao 

gerenciamento de recursos hídricos. Foram realizadas as discussões sobre o arranjo 

institucional para abordagem dos recursos hídricos, tendo em vista o caráter Executivo e 

de Regulação que motivou a criação das Agências, entre as quais a Agência Nacional de 

Águas – ANA, pela Lei 9984/2000, instalada em dezembro desse mesmo ano, em vista do 

Decreto 3692/2000 (BRASIL, 2000). 

O processo de implantação do SINGREH vem sendo desenvolvido progressivamente 

no país, com a implantação dos colegiados estaduais de gerenciamento de recursos hídricos 

e comitês de bacias hidrográficas em rios de domínio dos estados (CBH Estaduais) e em rios 

de domínio da União (CBH Interestaduais). 

Na perspectiva de contribuir para esse processo e considerando os estudos e ações 

desenvolvidos no âmbito do Programa de Pós-graduação em Geografia – Mestrado 

Profissional da Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente, São 

Paulo, abordam-se neste texto os fundamentos, objetivos e diretrizes da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, visando promover o debate crítico e construtivo para avanço e melhoria 

do sistema e incentivar estudos, especialmente em nível de pós-graduação, sobre temas 

importantes para a gestão das águas no país e que possam subsidiar tomadas de decisões. 
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FUNDAMENTOS DA LEI FEDERAL nº 9433/1997  

     

Tendo em vista o objetivo exposto para este capítulo, é pertinente comentar alguns 

dos fundamentos da Lei Federal nº 9433/1997, que, em síntese, expressa que:  

 

 A Água é um bem de domínio público 

Nesse fundamento está contida a ideia de que, no Brasil, não deveria haver água 

privada, tendo em vista que todas as águas superficiais e subterrâneas, no território 

nacional, são de domínio da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme definido na 

Constituição Federal de 1988, não havendo águas de domínio municipal, embora estes 

sejam titulares dos serviços de interesse local, como o saneamento básico.  

É estranha a tendenciosidade no caso das chamadas águas minerais, que têm a 

gestão no fornecimento de outorgas, não pela Agência Nacional de Águas, mas pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Isso faz com que as águas minerais 

sejam tratadas como minérios, de maneira distinta daquilo que está preconizado na 

legislação sobre águas.  

Embora no Brasil não exista água privada, contudo, essa realidade ainda está longe 

de ser realizada na prática. No início do século passado as propriedades rurais eram 

completas. Ou seja, para dentro das porteiras, tudo o que lá estivesse era do proprietário da 

fazenda. A partir da legislação que determina a água como um bem de domínio público, os 

proprietários rurais não podem intervir e se apropriar dos corpos de água e suas nascentes 

sem autorização expressa por outorga.  Mesmo assim, muitos ruralistas dificultam o acesso 

às águas que cortam suas propriedades. Mesmo em áreas urbanas há condomínios que 

fecham o acesso a cursos de água dentro de seus muros, incorporando-os como áreas de 

lazer para seus moradores.  

Nesse contexto, podem ser realizados estudos sobre este fundamento que 

contemplem, por exemplo, a dominialidade, o acesso e os usos das águas superficiais e 

subterrâneas; ação e omissão de poderes públicos na gestão das águas para sua 

manutenção efetiva como bem de domínio público; gestão e uso das águas minerais; 

dentre outros. 
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 A Água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.  

No Brasil, embora a água sempre tenha sido utilizada para abastecimento 

urbano, produção agrícola, geração de energia e produção industrial, em geral seu valor 

econômico não era e ainda não é plenamente destacado e reconhecido. Muitas vezes, a 

água é utilizada como matéria-prima na produção de mercadorias, mas seu valor e o 

preço de sua produção e conservação não aparecem incluídos nos benefícios financeiros 

que gera para as corporações, sem que façam parte das planilhas que definem a 

composição de preços desses produtos.  

A água é um bem público, mas muitas vezes é usada como mercadoria para resultar 

em lucros e mais valia, sem produzir retorno e compensação para a nação. Os melhores 

exemplos dessa desconsideração estão na produção de alguns alimentos, como são os casos 

das bebidas. Em muitas empresas produtoras de bebidas a captação das águas superficial ou 

mesmo subterrânea se dá sem que esteja estabelecido o pagamento pelo uso dos recursos 

hídricos. Com isso se dá a apropriação privada de um bem público, que em seguida será 

comercializado com os cidadãos.  

Nesse sentido, estudos aplicados sobre este fundamento podem investigar o uso 

das águas nos setores urbano (especialmente em relação a comércio e serviços), industrial e 

agropecuário; como ocorre sua apropriação e respectivo pagamento, quando houver; os 

mecanismos de implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos; como são aplicados 

os recursos resultantes dessa cobrança e seus resultados efetivos para a gestão e proteção 

das águas; se são e como são realizadas ações educativas para construção de uma nova 

cultura de água, com reconhecimento e respeito às suas condições limitadas de 

disponibilidade e variabilidade; dentre outros temas. 

 

 Em situações de escassez, o uso prioritário da água é o consumo humano e a 

dessedentação animal.  

 
Na prática, não tem sido essa a realidade, promovendo controvérsias em casos 

específicos. No ano 2014, durante a escassez em função da gestão inadequada do Sistema 

Cantareira, que estava fornecendo água para o abastecimento de cerca de nove milhões de 

habitantes da Região Metropolitana de São Paulo, o sistema passou a ser operado com 

regras especiais.  
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Há notícias de que algumas bombas de irrigação tenham sido lacradas, mas no geral 

os fatos conhecidos são de que cerca de 2,5 milhões de pessoas sofreram com o 

“racionamento” na distribuição de água. Há fortes desconfianças de que os setores mais 

empobrecidos da RMSP foram mais afetados com a falta de água, especialmente aqueles se 

localizam em partes finais das redes de distribuição. Os bairros habitados pela população de 

classe média terão sido melhores servidos pelos fornecimentos da empresa de saneamento.  

 

O Grupo de Trabalho criado pelos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (CBH-PCJ), para acompanhar e discutir a renovação da 

outorga em 2004, insistiu para que o serviço de água seja capaz de contribuir com a 

redução de consumo nos múltiplos usos, diminuição das perdas do sistema, 

aproveitamento de fontes alternativas (águas de chuvas, reuso de água, entre 

outros). No enfoque, solicitou-se para que a Empresa prestadora do serviço não se 

fixe na administração da água aparentemente disponível, mas que se preocupe, de 

fato, com a gestão e manejo. É indispensável armazenar as águas na superfície, no 

solo e nas rochas, fazendo políticas de preservação das nascentes, recomposição 

vegetal nos interflúvios e nas áreas de preservação permanente e recarga dos 

lençóis freáticos subsuperficiais e profundos, redução da erosão dos solos e do 

assoreamento das represas, dentre outros. Mas não se pode fixar apenas no 

armazenamento de águas. Houve a exigência de que fossem adotados critérios e 

ações para reduzir perdas e desperdícios, bem como um consumo e distribuição da 

água dentro de princípios cidadãos (MAURO, 2014, p. 47). 

 

Sobre este fundamento, muitos estudos podem ser realizados, a exemplo de: 

definição de usos preponderantes e de usos prioritários das águas; conflitos de uso das 

águas; licenciamento de atividades produtivas potencialmente impactantes nas águas; crise 

(de gestão) hídrica no Brasil, com recortes locais, estaduais e regionais; dentre outros. 

A Lei Federal nº 9433/1997 também dispõe sobre outros fundamentos, tais como o 

dever da gestão proporcionar o uso múltiplo das águas e o estabelecimento que a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da PNRH e atuação do SINGREH. 

Para efetividade desses componentes do SINGREH estão sendo criados os Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH) que possuem como uma de suas principais responsabilidades a 

elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas (BRASIL, 1997).   

Igualmente, propõe que a Gestão dos Recursos Hídricos deve ser descentralizada e 

participativa (poder público, usuários de recursos hídricos e sociedade civil). Assim devem 

ser as composições do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselhos Estaduais e do 

Distrito Federal, bem como dos plenários nos Comitês de Bacias Hidrográficas.   
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No contexto desses fundamentos, contudo, há problemas na gestão das águas que 

merecem estudos aprofundados para sua superação, tais como na aprovação de grandes 

projetos governamentais ou privados, nos quais, quase sempre, os Comitês de Bacias 

Hidrográficas não são consultados ou seus pareceres ficam ignorados; ou quando ocorrem 

fatos em que representantes de órgãos de governo, possivelmente cumprindo diretrizes 

superiores, estão em sintonia com representantes das corporações empresariais privadas 

para as tomadas de decisões em assuntos que apelam para processos desenvolvimentistas; 

ou quando, em muitas circunstâncias, a presença de representantes da sociedade civil tem o 

caráter apenas, na prática, de justificar a “democracia” interna do Sistema. Uma 

demonstração dessa conduta pode ser exemplificada com a dificuldade para se pactuar e 

estabelecer o enquadramento dos corpos de água em função de seus usos prioritários, bem 

como a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Embora existam exemplos de funcionamento harmônico dos colegiados de 

gestão, a pactuação dos vários temas fundamentais para a gestão das águas constitui 

ainda grande desafio a ser superado. Assim, a PNRH deve definir com maior clareza como 

se dará a garantia de que a gestão dos recursos hídricos seja, efetivamente, democrática e 

participativa para a tomada de decisões dos temas centrais ao desenvolvimento 

sustentável do país, estados, municípios e bacias hidrográficas. Para isso, torna-se 

indispensável que as estruturas governamentais que integram o SINGREH sejam 

transparentes nessas ações e intenções, especialmente durante as crises hídricas; bem 

como que os setores usuários de recursos hídricos tenham habilidade de conviver com os 

interesses mais gerais da sociedade voltados à sustentabilidade ambiental, geralmente, 

mas não unicamente, expostos e defendidos pelos representantes da sociedade civil e das 

instituições de ensino, pesquisa e extensão universitárias.  

Para tanto, deve-se ampliar o esforço pela capacitação dos representantes de todos 

os setores que fazem parte do SINGREH, como uma das importantes tarefas a ser 

desenvolvida pelos Conselhos e Comitês de Bacias Hidrográficas, constituindo o suporte para 

a construção e efetivação de acordos que garantam a sustentabilidade hídrica.  

Nesse sentido, Programas de Pós-graduação, como o Mestrado Profissional em 

Geografia, devem promover, por exemplo, cada vez mais eventos, cursos de curta duração, 

pesquisas aplicadas e ações extensionistas com os Comitês de Bacias Hidrográficas, 

contribuindo para a melhoria do sistema de gestão das águas, em uma relação dialógica com 

benefícios para todos os envolvido e que propicie igualmente a formação e capacitação de 

seus docentes e estudantes.  
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OBJETIVOS DA LEI FEDERAL nº 9433/1997  

 

Sustentados na história e na evolução de conceitos sobre gerenciamento de 

recursos hídricos no Brasil e em diversas partes do planeta, foram definidos na Lei Federal nº 

9433/1997 os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tais objetivos estão 

associados à compreensão de desenvolvimento sustentável, que, contudo, merece análise 

mais cuidadosa para evitar reproduções de conceituações equivocadas e que não 

contribuem efetivamente para a sustentabilidade hídrica. 

Há que se reconhecer a importância da existência de Lei externando fundamentos, 

objetivos e diretrizes para a gestão das águas. Mas os debates sociais, portanto políticos, 

devem se apropriar de suas expressões para instrumentalizar seus argumentos e suas ações. 

Melhor com a Lei vigente do que sem ela como referência. 

O que significa “... assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos.” 

(BRASIL, Capítulo II – Dos Objetivos- Lei Federal nº 9433/1997)?. 

Ocorre que na atualidade o acesso à água em quantidade e qualidade para 

cumprimento dos fundamentos expressos na Lei não são plenamente alcançados e na 

realidade há casos em que se entende que não há vontade política de resolver e de se 

antecipar preventivamente em relação a tais conflitos e dificuldades, como, por exemplo, na 

proteção de mananciais de abastecimento público ou no controle da degradação gerada por 

insuficiente saneamento básico. A situação deve se manter como está? Como o SINGREH 

garantirá e promoverá o processo de mudanças necessárias na gestão da água, com fortes 

interações na gestão territorial e financeira, com especial atenção para as populações das 

periferias sociais e econômicas, no caso específico, do Brasil? 

O discurso expresso pela letra do objetivo escrito na Lei está sujeito a constituir 

uma declaração de vontade se não forem feitos os enfrentamentos necessários sobre o 

modelo de produção e de sociedade de consumo vigentes. Torna-se indispensável à 

verificação se os instrumentos oferecidos e as estruturas de gestão criadas sustentarão 

políticas, economias e culturas para atingir tais declaradas intenções. 

Após quase 20 (vinte) anos de sua promulgação, a Lei vigente ainda não resultou 

em avanços significativos para o cumprimento do objetivo expresso, como evidenciam as 

chamadas crises hídricas. As políticas de Estado (União, Estados e Distrito Federal e 
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Municípios) e as práticas predominantes entre usuários não assimilaram e/ou foram 

insuficiente para atender as pretensões legais. Embora com todo o esforço e ações 

desenvolvidas, há casos de negligência e de omissão com nítida falta de vontade política 

para cumprir a doutrina legal e os princípios de sustentabilidade.  

Como se verificou nos procedimentos para a reformulação do Código Florestal 

Brasileiro, ocorreram demonstrações de que alguns setores não levam a sério a PNRH, com 

entendimento de que a Lei deve ser cumprida quando atender os interesses dos setores 

hegemônicos nas estruturas de governo e corporativos. Há conflitos de interesses dentro das 

estruturas do Estado Brasileiros, seja de maneira vertical entre os níveis e as esferas de governo, 

bem como de maneira horizontal dentro dos setores referidos. São detectadas as prioridades 

estabelecidas para atender interesses dos articulados representantes usuários dos setores 

elétricos, agronegócios, mineral e industrial, com impactos diretos na proteção das águas.  

Para alterar essa situação cabe aos governos, em todas as suas esferas e níveis, 

organizar suas estruturas, equipá-las e oferecer pessoal capacitado, com dignas condições 

de trabalho, para exercer as funções exigidas pela determinação legal. E ao SINGREH pautar 

o debate e dar prioridade para a efetivação dos fundamentos e objetivos da Lei. 

Mais uma vez em seu item II do Capítulo II - Os Objetivos da Lei Federal nº 

9433/1997 se fundamentam no conceito de desenvolvimento sustentável, ao afirmar: “...a 

utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável.”  

Entretanto, em nenhum momento a Lei explica o que deve ser entendido como 

desenvolvimento sustentável, deixando a possibilidade de cada setor realizar aquilo que está 

entendido em suas formulações. Aparentemente os legisladores gostariam que o assunto fosse 

entendido como manutenção dos processos de “desenvolvimento” vigentes. Significaria garantir 

que os atuais procedimentos econômicos sejam mantidos conforme são conhecidos e 

praticados, como no entender de Rodrigues (2006, p. 77) “... a matriz discursiva do 

desenvolvimento sustentável que ignora conflitos de classes sociais e o território”.  

Assim é que a autora reflete a respeito do modelo de “desenvolvimento”, que a lei não 

se refere, ao afirmar “... Os ‘desastres’ relacionados em especial com as indústrias químicas, 

petrolíferas, armamentistas, nucleares, são cada vez mais comuns e atingem, em geral, os mais 
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“pobres” que só conseguem sobreviver ocupando os espaços que não interessam à propriedade 

privada. O espaço segregado produto das formas de apropriação das riquezas torna-se o espaço 

de intervenções das agendas governamentais em busca do futuro comum” (op. cit. 2006, p. 84). 

Aqui, acrescenta-se o grande agronegócio e as atividades de mineração, sempre muito 

protegidos por interesses corporativos e governamentais, que utilizam esses usuários de água 

para garantir o modelo econômico vigente. É a sustentação desse desenvolvimento que 

interessa para os cuidados com os recursos hídricos?  

Tal conceituação foi amplamente tratada em conferência paralela na qual prevaleceu 

a afirmação  

 
...na ECO/RIO/92 as Organizações Não Governamentais elaboraram o "Tratado dos 
Modelos Econômicos Alternativos" no qual acusam o Modelo Bruntland de 
Desenvolvimento Sustentável de perpetuar o estado neoliberal, esse modelo 
concentrador de riquezas, para o qual a expansão da produção representa uma 
finalidade em si mesma (MAURO; RODRIGUEZ; RUA DE CABO, 1995, p. 7).  

 

Como se pretende considerar o Tratado dos Modelos Econômicos Alternativos para 

a conceituação do desenvolvimento sustentável aplicado na gestão das águas? Fica 

demonstrada a necessidade de serem mais bem explicitados os conceitos com os quais o 

SINGREH atuará e que estes devem constituir focos de estudos aplicados. 

Quando a Lei considera a necessidade da utilização racional das águas, seria racional 

para qual visão de apropriação e uso dos recursos hídricos? Qual a racionalidade que está se 

considerando? Aquela que prevalece?  A mesma dúvida surge com o objetivo “III- a prevenção e 

a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 

inadequado dos recursos naturais” (Dos objetivos - Lei Federal nº 9433/1997).  

As contradições das ações antrópicas com a expressão legal continuam sendo 

observadas, com desmatamentos e usos variados nas áreas de preservação permanente e 

de recarga dos lençóis de águas subterrâneas, com a atuação ilegal de usuários desses 

territórios e não atuação ou insuficiente atuação dos poderes públicos responsáveis, muitas 

vezes destituídos das condições operacionais para cumprimento das suas atribuições. Nas 

áreas urbanas continuam as construções em territórios sujeitos a inundações e movimentos 

de massa. Nas áreas rurais são depredadas nascentes, margens de rios e represas para 

implantar ou manter atividades “produtivas” que garantam a efetividade na balança de 

pagamentos. Ou seja, os interesses econômicos são suportados pelas práticas particulares, 

contando-se com a impunidade e ou benefícios decorrentes de “reformas das leis”. 
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Para compreender o fato de que interesses do capital se colocam acima das temáticas 

ambientais e, portanto, das comunidades, pode-se conhecer, entre tantos exemplos, o caso de 

atividades mineradoras em Lagamar, município do Estado de Minas Gerais, localizado na Bacia do 

rio Paranaíba. Este rio ao se encontrar com o Rio Grande dá origem ao rio Paraná, principal 

componente da Bacia Platina. Nesse caso, Silva e Mauro (2011, p. 14) abordam os fortes 

impactos que afetam o município que, ainda assim, vive na dependência dessas atividades.  

Torna-se importante entender e concordar com Guimarães (1992, p. 101) quando 

afirma que  

“... o problema ambiental é uma questão de caráter eminentemente sócio-político. 
Emerge dos conflitos de interesses e provém das situações de iniqüidade social e 
desigualdade na distribuição do poder político. Portanto, a questão ambiental está 
no centro do debate ideológico-político. Daí, trata-se de aglutinar todas as forças 
progressistas que apontem para uma sociedade ecologicamente sustentável, 
enfrentando às forças conservadoras que defendem uma civilização depredadora.”  
 

Os argumentos arrolados, portanto, mostram que o Planejamento e a Gestão de 

Recursos Hídricos interferem diretamente sobre os modos de produção. Os embates são 

políticos em suas essências e os interesses, por mais que sejam acobertados em discursos, 

em determinadas situações afloram intensamente, evidenciando que a gestão das águas 

deve ser compreendida como imersa no grande conflito entre desenvolvimento econômico 

e proteção do meio ambiente.  

 

DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL nº 9433/1997   

 

O Capítulo III, Artigo 3° a Lei Federal nº 9433/1997 aponta para a integração de 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos. É um dos princípios da dialética a expressão 

de que as alterações das quantidades refletem-se e produzem mudanças na qualidade. Não 

há como dissociar a variação de quantidades das águas e seus efeitos produzidos na variação 

de sua qualidade. Por isso mesmo, o enquadramento dos cursos de água em classes exige 

muitos cuidados para que as outorgas concedidas e em análise não sejam capazes de reduzir 

ou piorar as qualidades dos recursos hídricos. 

As experiências nos Planos elaborados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas 

demonstram que há maior facilidade em controlar as quantidades de águas nos cursos de 

água, mas, geralmente, tecem poucas considerações sobre qualidades. Há um empenho 

continuado na implantação de Estações Hidrometeorológicas e Salas de Situação, capazes de 
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informar com rapidez as quantidades de águas nos cursos fluviais. Essas informações seriam 

de grande utilidade, mas muitos Planos ainda estão distantes do que seria caracterizado nas 

Diretrizes Gerais de Ação definidas na legislação vigente, embora experiências recentes de 

planejamento de recursos hídricos, como na bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, 

apontem melhorias significativas nessa situação. 

O exemplo Relatório Síntese dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí -2010 a 2020, demonstra a preocupação com a “Melhoria da integração com 

demais instrumentos de gestão, com o licenciamento Ambiental e com os sistemas municipais 

de uso do solo” - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (2011, p. 88). Nessa 

discussão busca-se uma aliança entre a concessão das outorgas para o direito do uso de 

água com os licenciamentos ambientais. A integração da gestão de recursos hídricos com 

a gestão ambiental é prevista nas Diretrizes expressas na Lei, mas isso não pode se 

constituir em uma imensa miscelânea que permite a claudicação nos dois sentidos, 

ambiental e de recursos hídricos,  

Com base nesse componente da Lei Federal nº 9433/1997, algumas iniciativas estão 

sendo adotadas no caso Brasileiro, e o Estado de Minas Gerais é um bom exemplo que 

procura vincular as ações sobre recursos hídricos na Secretaria de Meio Ambiente. É 

compreensível que as águas, como componentes físicos sejam vistas de maneira integrada 

com os demais componentes da natureza. Mas como recurso hídrico, ou seja, em sua 

condição de múltiplos usos econômicos, o controle tem que se efetuar além dos limites 

ambientais. Nesse aspecto é compreensível que a abordagem ambiental da água seja 

também entendida como de usuários, disputando com os demais usos. Nessa ambigüidade 

de interesses a gestão dos recursos hídricos permanece em grau secundário de importância. 

A experiência do CBH PCJ demonstra que há uma dedicação a respeito de 

conhecimento das conseqüências dos lançamentos de esgotos urbanos. Foram avaliadas as 

cargas coletadas e tratadas dos esgotos domésticos, bem como a evolução do parâmetro 

carga orgânica lançada. Assim faz-se uma projeção para os investimentos nesses 

componentes até o ano 2035.  

Embora a iniciativa seja importante, é absolutamente insuficiente. Não se pode 

entender que com algum controle sobre os lançamentos das cargas domésticas, se tenha 

resolvida a regulação e respeitados os parâmetros de qualidade. Torna-se indispensável 

que sejam introduzidos outros parâmetros que não se restrinjam aos lançamentos de 
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esgotos domésticos. Certamente, as dificuldades estabelecidas para controle dos 

lançamentos das diversas cargas químicas efetuadas são fortes limitadores para que os dados 

e as providências relativas a esse assunto sejam tratados de maneira mais eficiente. Em geral, 

em casos brasileiros a “desculpa” para que não sejam obtidos os dados e as informações são 

sempre a falta de tecnologia e os parcos recursos financeiros disponíveis. Ocorre que a 

identificação desses parâmetros químicos envolve interesses para os quais não há vontade 

política de serem confrontados. Com isso, os investimentos acabam se resumindo aos 

parâmetros orgânicos, domésticos, que são importantes, mas muito limitados. Mesmo nos 

parâmetros orgânicos os recursos financeiros disponibilizados deixam muito a desejar. 

A contaminação das águas dos rios, conforme abordagem de Rosolen (2012, p. 306) 

 
resulta dos transportes de material particulado das partes elevadas da bacia 
hidrográfica ou substâncias químicas dissolvidas. A autora afirma que “as várias 
atividades econômicas que se desenvolvem em uma bacia hidrográfica utilizam 
os recursos hídricos em seus processos, e grande parte da água captada retorna 
aos corpos hídricos em forma de água residuária e efluentes... a presença de 
elementos inorgânicos nas águas... se constituem em sérios problemas, pois 
estes poluentes são não degradáveis e se acumulam nas formas químicas que 
são, muitas vezes, mais reativas que as suas formas originais”. A autora aborda os 
riscos de sedimentos contaminados que se encontram nos fundos dos leitos 
fluviais estabelecendo relações diretas entre os fragmentos de rochas e as águas. 
Este é um desafio importante a ser vencido nos Planos das Bacias Hidrográficas  
(ROSOLEN, 2012, p. 306). 

 
Nas Diretrizes Gerais de Ação, a Lei Federal nº 9433/1997 destaca um conjunto de 

pontos que embora devessem ser tratados de forma integrada, ficam dissociados nos 

processo de gestão e organização dos territórios. Um deles diz respeito ao fato de que a 

gestão dos recursos hídricos deve se adequar às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 

econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País. Nos Planos de Bacias 

Hidrográficas elaborados em diversas bacias onde existem CBHs que se dedicam a esse 

importante instrumento da gestão, são realizados os levantamentos e diagnóstico dos 

tópicos referidos, mas muitos ficam no caráter essencialmente descritivo. Em experiências 

recentes, a exemplo da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, avança-se para a 

integração desses conteúdos em função dos interesses para os recursos hídricos, por 

exemplo, as áreas de preservação permanente, as áreas de recarga das águas subterrâneas e 

as áreas de preservação das biotas devem ser tratadas de forma aprofundada, 

estabelecendo-se relações e integrando-se o diagnóstico, o prognóstico e o plano de ação, 

que devem compor os Planos de Recursos Hídricos em bacias hidrográficas, para garantir 

que existam ações e mecanismos de operacionalização que as protejam. 
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Outro ponto no qual são identificados imensos conflitos de interesses refere-se à 

articulação com os diversos usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional. Há 

grande dificuldade para se estabelecer diálogos entre os Planos elaborados pela União e pelos 

Estados com o trabalho realizado pelos CBHs. Ficam em situações ainda mais distantes dos 

planos, as políticas orçamentárias. É fundamental que os Planos Plurianuais (PPA), as Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDB) e as Leis dos Orçamentos Anuais estejam integrados com a 

substância estabelecida nos Planos das Bacias Hidrográficas, para que, efetivamente, se possa 

tratar do estabelecido pela Lei Federal nº 9433/1997 em suas Diretrizes Gerais de Ação. 

Tais componentes das Diretrizes são pontos importantes, fulcros dos conflitos 

potenciais e aqueles já decretados como tais. A implantação do Programa com desvios de 

águas do rio São Francisco, a construção de usinas hidrelétricas, a exemplo de Belo Monte, 

Balbinas, Santo Antonio e Giral, as imensas captações para irrigação de agronegócios, as 

formas adotadas pelas atividades minerárias, as apropriações e usos dos solos urbanos e, 

especialmente, a captação de água no Sistema Cantareira são exemplos contundentes de 

situações de conflitos já estabelecidas quanto às prioridades para uso das águas. Todas essas 

situações estão associadas ao uso de recursos hídricos com a prevalência do interesse 

econômico-financeiro. Tais usos de recursos hídricos se convertem nos principais eixos 

estruturantes como produtores dos territórios e, por consequência, geradores de conflitos.  

O que se observa em casos dos Estados e dos próprios Comitês de Bacias 

Hidrográficas é que há processos de planejamento que são embebidos de formas 

retrógradas da visão desenvolvimentista, voltadas ao atendimento de interesses privados 

das corporações, mas com outros segmentos defendendo o desenvolvimento sustentável, 

como anteriormente explicitado, com os conflitos decorrentes.  

A abordagem de Mauro et al. (2011) serve de exemplo no caso das emissões de 

outorgas para exercício de uso de recursos hídricos na sub-bacia do rio Uberabinha, afluente 

pela margem esquerda do rio Araguari. As limitações do sistema de concessão dessas outorgas, 

pelo Estado de Minas Gerais, mostram a falta de compromisso na criação dos órgãos de controle 

e o número diminuto de servidores para cuidar da temática. No geral, os Comitês se sentem 

impotentes para interferir nas políticas de governo e restringem seus planos e ações na correção 

de efeitos nefastos produzidos nas águas, como os casos de coleta e tratamentos dos esgotos 

domésticos. Eventualmente se ocupam daquilo que é uma de suas atribuições, definidas no 

Artigo 38 da Lei Federal nº 9433/1997 ao lhe conferir a incumbência de arbitrar, em primeira 

instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos.  
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No artigo 4°, que está incorporado às Diretrizes de Ação, a Lei determina que a 

União se articule com os Estados e com o Distrito Federal no gerenciamento dos recursos 

hídricos de interesse comum, devendo ocorrer o estabelecimento de critérios para que os 

Estados e o Distrito Federal cuidem efetivamente das águas que são de seus domínios. As 

atividades desenvolvidas pela Agência Nacional de Águas articuladas com Estados e Distrito 

Federal demonstram avanços nas relações entre esses entes federados, por exemplo, pelo 

Programa Progestão e pelo antigo Pró-Água. Também ainda não foram conseguidos avanços 

indispensáveis para garantir a construção do enquadramento dos corpos de água. 

Permanece a posição de que os rios não enquadrados são de classe dois (2). Nas condições 

atuais essa pretensão é absolutamente impossível de ser praticada. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as águas subterrâneas são de domínio 

dos Estados e Distrito Federal, bem como as águas superficiais que nascem e deságuam em seus 

territórios. As demais águas superficiais que cortam mais de um Estado, as transfronteiriças ou 

fronteiriças são de domínio da União. A legislação não define quais são as quantidades e as 

qualidades para as água que os Estados e o Distrito Federal devem entregar nos rios de domínio 

da União. Para tanto, deve ser construído um verdadeiro pacto entre os atores (Estados, Distrito 

Federal e União), bem como um esforço de legislar sobre esse assunto.  

 
CONCLUSÕES 

 

Embora com a atuação de diferentes segmentos, é compreensível que os 

Estados Brasileiros encontrem-se em situações e estágios diferentes nos processos de 

implantação do SINGREH e da PNRH, mas isso não pode justificar que os interesses de 

toda a comunidade sejam negligenciados, pelo fato de não serem definidos esses temas 

como prioridade nos níveis de governo.  

Claro que o ideal é a construção de pactos que atendam as possibilidades e 

interesses de todos os envolvidos. Mas, depois de vinte (20) anos de promulgação da Lei 

Federal n° 9433/1997, até agora são pouco robustos os avanços alcançados na 

construção dos acordos necessários. Faltam efetivos compromissos com a compreensão 

da importância dos recursos hídricos nas estruturas centrais dos governos, dos usuários 

de recursos hídricos e da sociedade civil.  
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Há um longo caminho a ser percorrido para o fortalecimento do SINGREH e efetiva 

proteção das águas no país. Ressalta-se, contudo, a certeza no potencial transformador da 

Educação e da Democracia que a Política Nacional de recursos Hídricos e o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos propiciam com sua existência. 
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INTRODUÇÃO 

 

Recursos Hídricos e Legislação  

 

Conforme Rebouças (2015), a denominação “água” está relacionada ao elemento 

natural, independente dos seus diferentes tipos de utilização. Assim, o termo “recurso 

hídrico” considera a água um bem econômico passível de utilização para tal finalidade.  

A atual crise hídrica é crescente e pode ser compreendida em sua totalidade a partir 

da análise integrada de alguns aspectos principais, como a distribuição desigual dos recursos 

hídricos na superfície terrestre, os fatores relacionados ao desperdício e ao gerenciamento 

inadequado dos recursos hídricos disponíveis, o contexto cada vez mais alarmante de 

poluição e contaminação dos recursos hídricos e o crescimento populacional, especialmente 

nos países subdesenvolvidos. (PETRELLA, 2002). Ao mesmo tempo, Piroli (2016) diz que a má 

gestão da água e as mudanças e interferências nos seus ciclos, caminhos e estados, traz 

como consequência estragos e prejuízos às pessoas e suas estruturas, que muitas vezes 

estão situadas em locais que a mesma precisa para se deslocar; e aos recursos naturais, 

principalmente ao solo, à vegetação, aos mesoclimas e, sobretudo, à própria água que ao ter 
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seu ciclo modificado por meio das mudanças no uso e na cobertura da terra, não infiltra, não 

fica armazenada no solo, causa enxurradas, erosões e assoreamentos. 

De acordo com Tundisi (2011), as críticas consequências sobre a qualidade e 

quantidade das águas causadas pela ação do homem sobre o ciclo hidrológico terrestre, 

decorrentes dos múltiplos usos, demonstra um paradigma para este século XXI, de ação de 

um sistema mais complexo, em que todos os componentes que afetam sejam tratados na 

busca da sustentabilidade, como uma visão integrada entre recursos hídricos e meio 

ambiente. A necessidade de uma gestão integrada direcionada às dimensões territoriais de 

bacias hidrográficas é eminente. 

De acordo com Assunção & Bursztyn (2001), no Brasil, as questões relacionadas aos 

recursos hídricos no âmbito legal iniciaram-se com o projeto, elaborado no ano de 1907, que 

propunha a criação do Código das Águas. Este ficou em tramitação por quase três décadas 

devido, além de problemas relacionados às secas do nordeste brasileiro, às inadequações aos 

dispositivos constitucionais vigentes da época. No entanto, após a Revolução de 1930 emerge 

um novo projeto político em que o aparelho do Estado passa por um processo de modernização 

técnica e administrativa, da gestão direta dos serviços públicos. Emerge então um arcabouço 

jurídico-administrativo, base da gestão pública, atrelado à um sistema burocrático, centralizador 

da administração de serviços outrora terceirizados (SMA/CPLEA, 2004). 

Desta forma, esta década (1930) é caracterizada pela origem da política ambiental 

brasileira, momento de edição da legislação básica sobre diversos temas, dentre eles, o 

Código das Águas (decreto 24.643, de 10 de julho de 1934). A priori, os interesses da época 

eram que as águas do País atendessem à geração de energia elétrica, portanto o órgão 

administrador do recurso hídrico era o setor elétrico. Este quadro perdurou até o ano de 

1980 concomitantemente a diversos desconfortos da sociedade diante dos conflitos 

relacionados a necessidade de ações no sentido de alcançar uma maior participação desta 

na gestão dos recursos hídricos (NOGUEIRA, 2004). 

No ano de 1997 é promulgada a Lei nº 9.433 que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos - PNRH e que tem como um dos objetivos, além da utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Dentre 

os instrumentos de gestão está elencado o enquadramento dos corpos d’agua em classes, 

segundo os usos preponderantes da água.  
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O enquadramento tem como objetivo assegurar a qualidade das águas, para que 

esta seja compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Além disso, este 

instrumento visa diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 

preventivas permanentes. As classes de corpos d’agua são estabelecidas pela legislação 

ambiental. Neste sentido, a Resolução CONAMA nº 357/2005 dispõe sobre a classificação 

dos corpos hídricos e estabelece as diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 

Portanto, este instrumento de gestão propõe garantir os adequados níveis de qualidade que 

os corpos hídricos devem possuir para atender às necessidades locais. 

Importante destacar que, o enquadramento é influenciado por aspectos técnicos, 

econômicos, sociais e políticos. As metas de melhorias da qualidade das águas por meio do 

processo de enquadramento devem ser factíveis de serem alcançadas diante do horizonte de 

planejamento estabelecido. As metas não podem ser demasiadamente ambiciosas devido ao 

excessivo custo e difícil realização e em outro sentido, se forem demasiadamente modestas, a 

degradação da qualidade das águas pode se tornar irreversível, prejudicando os múltiplos usos 

das águas. As metas devem ser periodicamente reavaliadas e ajustadas mediante as mudanças 

nos diversos aspectos que influenciam o enquadramento (COSTA; CONEJO, 2009). 

De acordo com Ferreira (2011, p. 2) “o processo de enquadramento dos corpos de 

água, assim como a sua implantação, devem ser efetuados no âmbito da bacia hidrográfica, 

sendo, o respectivo comitê de bacia hidrográfica - CBH - o responsável pela sua aprovação”.  

Segundo a Resolução CNRH n° 12/2000, os procedimentos metodológicos de 

enquadramento devem compreender as seguintes etapas: diagnóstico e prognóstico do 

uso e ocupação do solo, elaboração e aprovação da proposta de enquadramento e 

respectivos atos jurídicos. 

Ainda, conforme ANA (2008), apesar do enquadramento ser um instrumento 

implementado legalmente há mais de três décadas, o seu processo contou com pouca ou 

nenhuma participação da sociedade civil e dos usuários, principalmente pela dificuldade 

metodológica para a sua aplicação, pelo desconhecimento a respeito deste instrumento e 

em relação à prioridade em relação aos demais instrumentos de gestão. Atualmente, apesar 

da necessidade de aprimoramentos técnico da sociedade civil e do Sistema Nacional de 

Gerenciamento e de Informação referentes à gestão dos Recursos Hídricos, o acesso à 

softwares livres de Sistema de Informação Geográfica, como por exemplo o Quantum GIS e o 

acesso aos dados em sites oficiais, permite um maior conhecimento e participação da 

sociedade civil no que diz respeito à propostas de enquadramento de cursos d’agua e 

atender às necessidades locais. 



28 - Renata Ribeiro de Araújo, Cláudio Antonio Di Mauro e Leonice Seolin Dias (Org.) 

 

De acordo com os fundamentos legais, a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada, participativa e integrada contando com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades, proporcionando o uso múltiplo das águas. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) possui como 

objetivo coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos 

relacionados aos seus diversos usos, implementar a PNRH, assim como planejar, regular e 

controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.  

O SINGREH é integrado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pela Agência 

Nacional das Águas, pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, 

pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, e pelos órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, 

do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com as questões hídricas 

e as Agências de Água. 

Conforme Art. 25 da Lei nº 9.433/97, o Sistema de Informação sobre Recursos 

Hídricos, também considerado um Instrumento de gestão, é um Sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre este recurso e dos fatores 

intervenientes em sua gestão. Portanto, os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento devem ser incorporados ao Sistema Nacional de Informação.  

Os princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informação sobre os 

Recursos Hídricos são cumprir com a descentralização da obtenção e produção de dados e 

informações, coordenar e unificar o sistema e também, garantir o acesso aos dados e 

informações à sociedade. Além disso, dentre os objetivos deste Sistema Nacional de Informação 

estão, reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Desta forma, os dados coletados para este ensaio de 

enquadramento de recursos hídricos foram obtidos em sites públicos e oficiais. 

 

Geoprocessamento e SIG 

 

Conforme Ross (2009), a partir da década de 1970, com a democratização do uso de 

instrumentos tecnológicos, outrora desenvolvidos nos períodos das grandes guerras, as 

tecnologias de informação, passaram a ser utilizadas nas pesquisas geográficas. Assim, a 

partir da década de 1980 e, principalmente ao longo da década de 1990, emerge uma nova 
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fase no âmbito das tecnologias de informações. Nesse contexto, a informática, com a 

chegada de computadores, a produção de mapas digitais e o desenvolvimento de SIG’s e do 

sistema de posicionamento global (GPS), permitiram a ampliação e dinamização da 

manipulação de dados, tanto a temas referentes à sociedade como da natureza. 

Neste sentido, sob conceitos de alguns autores tais como Tricart (1977), Bertrand 

(1971) apud Ross (2009), apontam a emergente necessidade de uma compreensão integrada 

e sistêmica do meio ambiente natural diante do desenvolvimento econômico, levando em 

consideração as fragilidades socioculturais e ambientais. Assim, o geoprocessamento e os 

SIG’s vêm colaborar neste sentido.  

O termo Geoprocessamento: 

 
(...) pode ser separado em geo (terra – superfície – espaço) e processamento (de 
informações – informática). Desta forma, pode ser definido como um ramo da 
ciência que estuda o processamento de informações georreferenciadas utilizando 
aplicativos (normalmente SIG’s), equipamento (computadores e periféricos), dados 
de diversas fontes e profissionais especializados. Este conjunto deve permitir a 
manipulação, avaliação e geração de produtos (geralmente cartográficos), 
relacionados principalmente à localização de informações sobre a superfície da 
terra (PIROLI, 2010, p. 5). 
 

Ainda, conforme Piroli (2010), os SIG’s podem ser considerados um dos componentes do 

geoprocessamento. Dentre as diversas definições de SIG, a maioria aponta que estes são destinados 

a trabalhar com dados referenciados a coordenadas e utilizados tanto para produzir mapas, quanto 

para a visualização de dados espaciais, análise de fenômenos por meio da combinação de tais 

informações, além da realização de diversas operações de análise geográfica.  

 
É um sistema com capacidade para aquisição, armazenamento, tratamento, 
integração, processamento, recuperação, transformação, manipulação, 
modelagem, atualização, análise e exibição de informações digitais 
georreferenciadas, topologicamente estruturadas, associadas ou não a um banco 
de dados alfanumérico (ROCHA, 2000, p.45). 
 
 

Além das definições apresentadas, Antonello (2008) afirma que a utilização de 

metodologias associadas a ferramentas tecnológicas e computacionais são itens 

obrigatórios, nas áreas das Ciências da Terra, no  que se refere a projetos de planejamento 

e gestão, inclusive no planejamento e a gestão de bacias hidrográficas. O mesmo autor 

retrata diversos casos em que o SIG associado à análise multicritério é apontado como uma 

ferramenta de apoio em processos decisórios que envolvem questões ambientais, já que na 

maioria dos casos estudados, nas avaliações e soluções de problemas estão envolvidas 

inúmeras variáveis, na tentativa de obter os melhores resultados.  
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Neste sentido, conforme Valente (2005), a evolução dos SIG’s, levou à evolução das 

metodologias empregadas na definição de áreas prioritárias. De acordo com Malczewski 

(2004) a implementação das técnicas como metodologias multicritérios foram possíveis 

devido ao potencial do SIG de cruzamento entre diversos planos de informação. 

Vettorazzi (2006), na revisão bibliográfica de sua obra, resgata distintos autores 

que comprovam as inúmeras atividades beneficiadas pelas tecnologias SIG’s, como por 

exemplo, zoneamentos, mapeamentos de risco, de vulnerabilidade, sensibilidade e, 

impactos ambientais. Além disso, suas áreas de aplicação são as mais diversificadas 

possíveis, podendo ser citadas: risco de prevenção de incêndios florestais, planejamento 

de uso da terra, seleção de áreas apropriadas à construção de pequenas barragens, 

manejo florestal, seleção de áreas prioritárias à conservação, planejamento de áreas 

verdes urbanas, mapeamento de áreas potenciais quanto à desertificação, zoneamentos 

agrícolas, determinação de áreas prioritárias ao controle de doenças, gerenciamento 

pesqueiro, estudos faunísticos, avaliação de habitats e inclusive ao gerenciamento de 

recursos hídricos. 

O mesmo autor cita que a determinação de prioridades é o passo adiante nessas 

atividades, para qual o SIG e suas capacidades analíticas pode ser empregado. 

Atualmente, “as possibilidades de análise são limitadas somente pela imaginação dos 

analistas e pela disponibilidade de dados adequados” (DAHL; YOUNG; CALDWELL, 1996 

apud VETTORAZZI, 2006, p. 18).  

“As análises em ambiente SIG, havendo dados e instrumentos adequados, podem 

ocorrer desde níveis mais abrangentes, isto é, grandes áreas, até os mais detalhados, como 

os de microbacias hidrográficas e propriedades rurais” (BOJORQUEZTAPIA et al., 1995; HILL 

et al., 1996 apud VETTORAZZI, 2006, p. 18). 

A partir desses pressupostos, este trabalho teve como objetivo a realização de um 

ensaio junto à Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema que possibilite demonstrar o 

potencial de uso de ferramentas SIG no auxílio e direcionamento do enquadramento dos 

cursos d’água, a partir da aplicação da metodologia de análise multicritério e utilização de 

diversos dados coletados em sites públicos e oficiais. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A área utilizada para o ensaio de enquadramento, conforme a metodologia proposta 

foi a Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema (Mapa 1), também denominada Unidade 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Médio Paranapanema 17, conforme definição 

da Lei Estadual nº 7663/91. 

  

Mapa 01: Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema no Estado de São Paulo. 

 
Base: Informações do Comitê de BH-MP. 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

Conforme informações do Relatório Final do Plano de Bacia da UGRHI 17- Médio 

Paranapanema - MP (2007), esta Bacia Hidrográfica possui área total de aproximadamente 

16.749 km2 (SÃO PAULO, 2006) e está localizada na porção centro-oeste do Estado de São Paulo, 

conforme demonstra a figura 01. Agrega os tributários da margem direita do curso médio do rio 

Paranapanema. O gerenciamento desta UGRHI é de responsabilidade do Comitê de Bacias 
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Hidrográficas do Médio Paranapanema (CBH-MP). De acordo com dados do IBGE (2010) a 

população total dos municípios integrantes do CBH-MP é de 670.023 habitantes. 

A Bacia Hidrográfica, objeto do ensaio, possui 57 municípios inseridos em seu 

território de forma parcial ou total. No entanto, 9 destes municípios não possuem suas sedes 

de gestão nesta unidade. Conforme as principais unidades hidrográficas estabelecidas pelo 

Relatório Final, destacam-se os rios Capivari, Pari, Novo, Turvo e Pardo. De acordo com a 

página digital do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SigRH (2015), 

o consumo hídrico crescente e predominante é referente à agroindústria e à irrigação. A 

agricultura e a pecuária são as atividades mais expressivas. Nas áreas urbanas, destacam-se 

os setores de serviços e comércios, com alguma industrialização em torno dos maiores 

núcleos urbanos (SÃO PAULO, 2015). 

Este ensaio foi realizado com base na Resolução Federal CONAMA nº 357/2005 que 

dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e estabelece as diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. De modo geral, as águas doces são classificadas em I-especial, II-classe 1, III-classe 

2, IV- classe 3, V- classe 4. Estas classificações seguem, respectivamente, das maiores às 

menores exigências de qualidade para os seus diversos usos. As condições e padrões de 

qualidade da água devem respeitar a determinação desta Resolução em termos de limites 

individuais para cada substância em cada classe.  

Neste estudo foi utilizada a base ottocodificada da Agência Nacional das Águas – 

ANA, mapeada na escala de 1:1.000.000. Foram selecionadas as ottobacias de nível 6 de 

agrupamento na Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema.  

Conforme Gomes (2011, p. 1287) “esta codificação de bacia proposta por Otto 

Pfafstatter (1989) aperfeiçoa o gerenciamento das bacias de drenagem e possibilita maior 

controle da ação do homem nessas áreas e das consequências que pode causar em todo o 

sistema”. Além disso, é um método adotado por diversas instituições e órgãos governamentais, 

com aplicabilidade global, podendo ser adequado à gestão de recursos hídricos (RUBERT, 2000). 

Nesta etapa do ensaio foram gerados 14 mapas categorizados em uma ordem 

hierárquica de 1 a 5, sendo os maiores valores atribuídos às condições mais impactantes para 

os cursos d’água. Foram utilizadas as bases georreferenciadas de uso e cobertura da terra 
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(CBH-MP, escala 1:250.000), dados de finalidade e volume (vazão m3/s) das outorgas de águas 

superficiais, das demandas hídricas (m3/s) para dessedentação animal, irrigação, uso industrial, 

rural e urbano (ANA, escala 1:1.000.000), dados referentes aos sistemas aquíferos (ANA, 

escala 1:1.000.000), dados de vulnerabilidade dos aquíferos e também relacionados às 

unidades de suscetibilidade ao desenvolvimento de ravinas e voçorocas (CBH-MP, escala: 

1:250.000), mapa pedológico (IAC/EMBRAPA, 1999, escala 1:500.000) e densidade de 

população (hab/km2), por município integrante da Bacia em estudo (IBGE, 2010). A rede 

hidrográfica foi obtida da Secretaria do Meio Ambiente – SMA (2015) com base no Modelo 

Digital de Elevação (MDE) desenvolvido a partir de curvas de nível das cartas 1:50.000 (projeto 

GISAT) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Geográfico e Geológico 

(IGG) e Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG). Além disso, foram considerados nos 

estudos os dados de balanço hídrico qualitativo (ANA, escala 1:1.000.000). 

Em plataforma SIG, as classes do uso e cobertura da superfície da terra foram 

agrupadas em categorias, em ordem hierárquica, enumeradas de 01 a 05. Esta relação tem 

conexão com as classes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Ou seja, as 

maiores categorias foram atribuídas às classes mais impactantes (categoria 01 relacionada às 

exigências para classe especial e categoria 05 às exigências para a classe 4). Esta lógica foi 

estabelecida para a categorização dos demais fatores. As tabelas 01, 02, 03 e 04 a seguir 

detalham as categorizações. A tabela 05 elucida as categorias em relação às classificações dos 

corpos d’água conforme a legislação vigente. 

 
Tabela 01: Categorizações dos Fatores inseridos no sistema. 

 

Uso/cobertura da terra Cat. 
Suscetibilidade 

Ravinas/Voçorocas 
Cat. 

Sistemas 

Aquíferos 
Cat. 

Malhas urbanas 5 Muito Baixo 3 Fraturados 4 

Vegetação Natural 3 Baixo Risco 4 Porosos 4 

Reflorestamento 3 Médio Risco 4   

Pastagem 4 Alto Risco 3   

Cultura Perene 4 Muito Alto Risco 3   

Cultura Semi-Perene 4 Área Urbana 5   

Cultura Temporária 4     

Unidades de Conservação – 

UCS 
1     

 
Organização: Os autores, 2016. 
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Tabela 02: Continuação - categorizações dos Fatores inseridos no sistema. 

 

Vulnerabilidade 
dos aquíferos 

Cat. 
Outorga 

(Finalidade) 
Cat. 

Outorga 
(Volume-vazão 

m3/s) 
Cat. 

Balanço 
Hídrico 

Qualitativo-
ANA 

Cat. 

Alto-Baixo 2 s/outorga 4 0 – 0,025 3 Boa 4 

Médio-Alto 3 Irrigação 5 0,025 – 0,13  4 Razoável 5 

Médio-Baixo 3 Indústria 5 0,13 a 0,26 5 Ótima 3 

Baixo-Alto 4       

Baixo-Baixo 4       

Não Definido 4       

 
Organização: Os autores, 2016. 

 
Tabela 03: Continuação - categorizações dos Fatores inseridos no sistema. 

 

Demanda 
Hídrica 

Consuntiva-
Animal 
(m

3
/s) 

Cat. 

Demanda 
Hídrica 

Consuntiva-
Industrial 

(m
3
/s) 

Cat. 

Demanda 
Hídrica 

Consuntiva-
Irrigação 

(m
3
/s) 

Cat. 

Demanda 
Hídrica 

Consuntiva- 
Rural 
(m

3
/s) 

Cat. 

Demanda 
Hídrica 

Consuntiva-
Urbana 
(m

3
/s) 

Cat. 

0,00000011 a 
0,00049728 3 

0,0004 a 
0,0035 

4 
0,00000206 a 
0,00208956 

3 
0,00000019 a 
0,00005357 

3 
0,00000084 a 
0,00079475 

3 

0,00049728 a 
0,00099855 4 

0,0035 a 
0,018889 

5 
0,00208956 a 
0,00838944 

4 
0,00005357 a 
0,00015677 

4 
0,00079475 a  

0,0096107 
4 

0,00099855 a 
0,01947201 4 

0,018889 a 
0,4992 

5 
0,00838944 a 
0,70453977 

5 
0,00015677 a 
0,00386721 

4 
0,0096107 a 
0,25076033 

5 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 
 
                     Tabela 04: Continuação - categorizações dos Fatores inseridos no sistema. 

 

Densidade Demográfica 
(hab/km

2
) 

Cat. 
Pedologia 

Class. SCS adapto. Brasil 
Cat. 

0 a 20 1 Argissolos 3 

20 a 35 2 Nitossolos 4 

35 a 55 3 Latossolos 5 

55 a 100 4 Neossolos 4 

>100 5   

 
Organização: Os autores, 2016. 
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Tabela 05: categorias em relação às classificações dos corpos d'água (Resolução 357/05). 

 

Cat. Classificações Corpos d’água (Res. 357/05) 

01 Especial 

02 01 

03 02 

04 03 

05 04 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

O uso da terra é um dos fatores fundamentais nos estudos ambientais, pois está 

diretamente relacionado com as áreas de adensamentos urbanos, os quais aceleram os 

processos erosivos dos solos. Além disso, auxiliam na identificação dos usos mais 

impactantes e na compreensão de fenômenos como as inundações. Na primeira etapa de 

diagnóstico, dentre os procedimentos para o enquadramento dos corpos d’água, a 

identificação dos usos preponderantes é um importante aspecto, portanto a identificação do 

uso e cobertura da terra e as finalidades dos cadastros de outorgas são essenciais para 

identificar e prever, respectivamente, os atuais e futuros usos do recurso hídrico, no caso, da 

Bacia do Médio Paranapanema.  

Em relação às unidades de suscetibilidade às ravinas e voçorocas conforme o tipo de 

solo, a maior categoria foi atribuída às áreas urbanas, pois estas regiões são 

predominantemente mais suscetíveis à aceleração destes processos naturais. As unidades cujas 

suscetibilidades são altas e muito altas foram categorizadas de maneira que o uso respeite os 

níveis mínimos estabelecidos para o enquadramento classe 2, ou seja, em categorias menores 

para um adequado ordenamento territorial para o uso e ocupação nestas regiões.  

A densidade demográfica (hab./km2) está diretamente relacionada com a demanda e a 

qualidade dos recursos hídricos. Desta forma, localidades cuja densidade demográfica é acima 

de 100 foi classificada como categoria 5 (classe 4 conforme Resolução CONAMA nº 357/05). 

Assim, neste contexto, quanto mais baixa é a densidade demográfica, melhores são as 

qualidades e menores são as demandas pelo recurso hídrico, sendo estes classificados em 

menores categorias. 



36 - Renata Ribeiro de Araújo, Cláudio Antonio Di Mauro e Leonice Seolin Dias (Org.) 

 

Em relação aos sistemas aquíferos, é importante destacar que, na região da Bacia 

Hidrográfica do Médio Paranapanema, conforme mapa dos sistemas aquíferos disponibilizado 

pela ANA (2015), de escala 1:1.000.000 e o mapa geológico disponibilizado pelo CBH-MP (2007), 

de escala 1:250.000, na Bacia do Médio Paranapanema há predomínio de dois grandes grupos 

de sistemas aquíferos, Grupo Bauru (Porosos) e Grupo São Bento (Fraturados).  

Nos sistemas Porosos a água circula entre poros, espaços intergranulares de 

materiais de diferentes granulometrias que, geralmente são constituídos por rochas 

sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos, sendo estes 

compostos por areia, silte e argila. Os sistemas fraturados desenvolvem-se em rochas ígneas, 

metamórficas ou em rochas sedimentares silicificadas, onde a circulação de água ocorre 

através de descontinuidades intercomunicadas da rocha, associada a falhas, fraturas 

provenientes da tectônica local (FRANCISCO, 2013). 

Ainda, conforme Francisco (2013), em virtude de o sistema Bauru ser totalmente 

aflorante em superfície, e por não existir qualquer outra unidade geológica que confine suas 

águas, a recarga ocorre por toda a sua extensão, diretamente através da infiltração das 

precipitações atmosféricas. Este sistema pode ser considerado moderadamente permeável. 

No entanto, neste grupo, de modo geral, a formação Marília possui algumas características 

particulares devido à abundante cimentação carbonática, o que torna algumas regiões, de 

média vulnerabilidade, a riscos de poluição pela baixa capacidade de infiltração. De acordo 

com o Plano de Bacia (2007), a Formação geológica predominante, do grupo Bauru, na 

UGRHI-17 é a Adamantina. De modo geral, o sistema aquífero Bauru, especificamente a 

Formação Adamantina, tem sofrido grande alteração da qualidade química de seus recursos 

o que causa, em alguns casos, a restrição do uso (MONTANHEIRO, 2014). 

Em geral, um sistema aquífero poroso livre, como por exemplo, o Bauru-Caiuá, 

caracteriza-se como sendo uma grande área de afloramento. Apesar desta condição facilitar 

a sua explotação, ao mesmo tempo, lhe confere uma maior vulnerabilidade à contaminação 

por atividades poluidoras, principalmente, agrícolas e industriais. Tais áreas apresentam 

grande suscetibilidade à contaminação por elevadas concentrações de nitratos advindos de 

contínuas aplicações de fertilizantes e à falta de saneamento (ANA, 2005).  
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De modo geral, os aquíferos pertencentes ao grupo Bauru compõem a principal 

fonte de abastecimento de água para os municípios situados na região oeste do Estado de 

São Paulo, ou seja, desempenham grande importância para o desenvolvimento econômico e 

social em sua área de ocorrência (GUTIERRE; MENDONÇA, 2015). 

No grupo São Bento tem o sistema aquífero Serra Geral que é do tipo fraturado, 

composto por uma sequência de derrames basálticos e arenitos (CORDANI; VANDOROS, 1967 

apud LASTORIA et. al., 2006). O principal uso deste sistema é para abastecimento doméstico. 

Além disso, as águas deste sistema são predominantemente cálcicas (BITTENCOURT et 

al., 2003; BUCHMANN FILHO et al., 2003), características químicas estas que estão diretamente 

associadas com os processos de intemperismo que 04, ou seja, classe 03 para o 

enquadramento. No intuito de agregar informações atuam sobre as rochas vulcânicas. 

Segundo Lastoria et. al. (2006) em determinadas localidades pode haver restrições de uso 

devido à presença de metais pesados e também, em razão do crescente uso agro-industrial.  

Sabe-se que, ambos os sistemas aquíferos podem ser considerados vulneráveis à 

contaminação em determinadas regiões e, para que haja um adequado planejamento de uso 

respeitando as condições para o abastecimento humano com o tratamento convencional ou 

avançado, a recreação de contato secundário, a dessedentação animal e a irrigação de 

culturas arbóreas, foram igualmente classificadas como de categoria referentes aos sistemas 

aquíferos, foram categorizadas as classificações de vulnerabilidade, disponíveis pelo CBH-

MP. Ou seja, foram inseridas e categorizadas como 04 (classe 03) as regiões de baixa 

vulnerabilidade, categorias 03 (classe 02) e 02 (classe 01) as regiões de Média e alta 

vulnerabilidade respectivamente. Estas categorizações foram atribuídas com o objetivo de 

conservar, diante dos diversos usos dos recursos hídricos, as áreas mais vulneráveis. 

Em relação às Finalidades de outorgas, as localidades reconhecidas como sem 

outorgas, devido à falta de informações disponíveis, foram categorizadas como 04, classe 03, 

pois desta forma, mantém-se a pretensão de atender aos parâmetros mínimos ao 

abastecimento humano, concomitante à conservação dos recursos hídricos. As finalidades 

de irrigação e industrialização como 05, ou seja, classes 04 de uso conforme a legislação. 

O volume de outorga superficial (m3/s) está diretamente relacionado com a 

demanda de uso. Portanto, quanto maior a demanda hídrica, maior a sua categorização. As 
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categorizações às demandas consuntivas (animal, industrial, irrigação, rural e urbana), em 

m3/s, foram atribuídas de acordo com o tipo de uso, consequente demanda e impacto. 

Em relação ao mapa de escala 1:500.000 de pedologia, os grupos de solos 

identificados na Bacia Hidrográfica em estudo foram Argissolos, Nitossolos e Latossolos. 

Assim, de acordo com a Classificação Hidrológica dos Solos Brasileiros com o método do 

Serviço de Conservação dos Solos (SCS) do departamento dos Estados Unidos da América 

(USDA), os grandes grupos identificados na área da Bacia Hidrográfica em estudo foram 

Argissolos, Nitossolos e Latossolos. 

De acordo com Sartori et. al. (2005) o método SCS adaptado aos solos brasileiros 

reúne-os em quatro grandes grupos A, B, C e D, nesta mesma ordem, representando o 

acréscimo do escoamento superficial e consequentemente a diminuição da taxa de 

infiltração de um grupo para o outro. O quadro 01 retrata as principais características de 

cada um destes grupos hidrológicos. 

 
Quadro 01 – Grupos hidrológicos do solo e suas respectivas características. 

 

Grupo A  baixo potencial de escoamento e alta taxa de infiltração uniforme 

quando totalmente molhados e 

 profundos e excessivamente drenados. 

Grupo B  moderada taxa de infiltração quando completamente molhados; 

 moderadamente profundos a profundos e 

 moderadamente a bem drenados de textura moderadamente fina a 

moderadamente grossa. 

Grupo C  baixa taxa de infiltração quando completamente molhados; 

 com camadas que dificultam o movimento da água através das 

camadas superiores para as inferiores e 

 de textura moderadamente fina e baixa taxa de infiltração. 

Grupo D  alto potencial de escoamento; 

 taxa de infiltração muito baixa quando completamente molhados, 

principalmente solos argilosos com alto potencial de expansão; 

 solos com grande permanência de lençol freático elevado e 

 com argila dura agindo como materiais impermeabilizantes próximos 

da superfície. 

 
Fonte: Adaptado de Mockus, 1972. 

 
Organização: Os autores, 2016. 
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Assim, conforme o agrupamento de solos segundo suas qualidades, características e 

resistência à erosão (LOMBARDI NETO et al, 1989), de modo geral, os Argissolos são, em sua 

grande maioria, integrantes dos grupos C, mas também integrantes do B e D; os Nitossolos 

são integrantes do grupo B e os Latossolos do grupo A e B. 

Assim, as categorias foram atribuídas da seguinte forma, os Argissolos em categoria 03, 

ou seja, classe 02, priorizando assim a sua conservação, devido às características de baixa taxa de 

infiltração, baixa resistência e tolerância à erosão. Os Nitossolos foram classificados em categoria 

04, ou seja, classe 03, no intuito de conciliar o uso e a conservação por serem solos com moderada 

taxa de infiltração e moderada resistência e tolerância a erosão. Os Latossolos, foram classificados 

como categoria 05, ou seja, classe 04 por serem solos com alta a moderada taxa de infiltração e, 

apesar de altamente suscetíveis a processos erosivos em regiões antropizadas e urbanizadas, 

possuem características de alto grau de resistência e tolerância à erosão.  

A ferramenta utilizada para determinar as classes preponderantes foi a Spatial 

Analyst/zonal em software SIG.  

Os métodos multicritérios aparecem como uma opção que auxilia o processo 

decisório diante de um contexto multidisciplinar. 

Desta forma, o método multicritério utilizado foi o Processo Hierárquico 

Analítico -Analytic Hierarchy Process - (AHP). Este método envolve julgamento subjetivo, 

apoiando-se em dados quantitativos como qualitativos. Assim, a matriz de análise par a 

par foi elaborada, resultando nos pesos atribuídos a cada camada. Desta forma, 

procedeu-se com a soma ponderada de todas as camadas. 

De acordo com os resultados da matriz de análise, ao mapeamento do uso do solo 

foi atribuído peso 0,13, às Unidades de suscetibilidade, peso 0,11, à Pedologia, peso 0,11, 

aos Sistemas Aquíferos, peso 0,10, às Finalidades de outorgas superficiais, peso 0,07, às 

Vazões outorgadas superficiais, peso 0,06, à densidade demográfica, peso 0,07, à 

vulnerabilidade dos aquíferos, peso 0,06, às demandas consuntivas para os usos de 

produção e dessedentação animal, industrial, irrigação, rural e abastecimento urbano, 

pesos 0,07, 0,05, 0,04, 0,06 e 0,04 respectivamente. Para o balanço hídrico qualitativo 

disponível pela ANA foi atribuído peso 0,05. Após a análise multicritério foi gerado o mapa 

síntese com os intervalos de classes de acordo com a soma das categorias por tema 

trabalhado gerando intervalos de valores correspondentes às classes de enquadramento. 
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Fonte dos Dados 

 
Os dados foram adquiridos em sites públicos e oficiais tais como da Secretaria do 

Meio Ambiente - SMA, Agência Nacional das Águas – ANA, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA- em Geo-catálogo, Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Paranapanema – CBH-MP, 

referente à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 17 e Empresa Brasileira 

de Pesquisas Agropecuária – EMBRAPA e Instituto agronômico de Campinas – IAC. 

 
RESULTADOS 

 
O mapa síntese para auxílio ao direcionamento do enquadramento dos Recursos 

Hídricos (Mapa 2) apontou um mosaico distribuído de classificações por Ottobacias.  O 

direcionamento para o uso especial concentrou-se na porção nordeste da Bacia Hidrográfica 

do Médio Paranapanema. Na porção sul houve predomínio de enquadramentos de classe 03 

e 04. Na porção leste predomínio de enquadramento de classe 02, 03 e 04. Na porção oeste, 

predomínio do enquadramento em classe 02 e 03. 

O produto cartográfico elaborado indica a classificação temática, quanto a classe de 

uso dos recursos hídricos, de cada ottobacia pertencente à bacia do médio Paranapanema. 

Neste contexto de estudo podemos apontar certas correlações geográficas entre o 

enquadramento, apontado pela compilação de todos os fatores citados, e o uso do solo, 

parâmetro de maior relevância da modelagem. 

A primeira correlação se mostra nas ottobacias classificadas como classe Especial, 

representadas pela cor verde. Nestas áreas, há uma grande parcela de uso do solo voltado 

para práticas de reflorestamento, cultivos semiperenes e manutenção da reserva biológica 

local. Estas práticas, por sua vez, exigem a qualidade mais elevada dos recursos hídricos da 

ottobacia, logo validando a classificação. Outro fator que valida a classificação do modelo é a 

ausência de áreas urbanizadas nestas regiões.  

Um aspecto de destaque foi as áreas do extremo oeste da bacia. Classificadas como 

Classe 1 e 2, estas ottobacias contém os núcleos urbanos com considerável densidade 

populacional que, segundo a resolução do CONAMA 357/05, devem apresentar qualidade de 

água compatível com o abastecimento populacional de média e alta complexidade. 

Portanto, o mapa nos indicou a classificação adequada. 
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Um fator a ser controlado, dentro do recorte geográfico da bacia, são as grandes 

extensões de áreas de pastagens. Este tipo de uso do solo implica em uma exploração 

econômica, que por sua vez, aumenta a demanda de recursos hídricos. Desta forma, o tipo 

de abastecimento hídrico se torna complexo e caro, tornando os recursos hídricos de baixa 

qualidade, aumentando sua classificação. Uma constante vigilância destas áreas é 

importante para a atualização do mapa. 

 
Mapa 02: Mapa síntese como auxílio para a proposta de enquadramento. 

 
 

Organização: Ferreira, 2016. 

 
Importante destacar que, apesar da vasta disponibilidade de dados em sites oficiais, o 

acesso a algumas informações não é facilitado.  A baixa qualidade das informações referentes às 

outorgas, tanto de volume quanto de finalidade prejudica o resultado deste tipo de ensaio. 

O enquadramento dos corpos d’água é um ato político que depende de etapas de 

aprovações, audiências públicas e deve ser respaldado pela comunidade sob mobilizações 

sociais. O presente ensaio demonstra a aplicação de uma técnica, de baixo custo que pode 

auxiliar no diagnóstico da situação sócio-ambiental de bacias hidrográficas, possibilitando 

direções para o enquadramento dos corpos d’água. 
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O enquadramento de corpos d’água não é uma ação estática, deve ser atualizada 

continuamente acompanhada das condições qualitativas e quantitativas dos recursos 

hídricos concomitantemente à expansão urbana e ao desenvolvimento econômico em 

relação aos usos múltiplos do recurso hídrico. 

O presente estudo evidencia o potencial de uso da ferramenta SIG no apoio ao 

planejamento e elaboração da proposta de enquadramento dos corpos de água, em especial, 

nas etapas de diagnóstico e prognóstico do uso e ocupação do solo, conforme define a 

Resolução CNRH nº 12/2000. 

Contudo, a utilização desta metodologia como auxílio ao enquadramento exige 

maiores estudos para que se possam validar e orientar corretamente os procedimentos de 

categorização dos fatores inseridos no sistema.  

Ademais, os resultados obtidos junto ao mapa síntese poderão ser conflitados com 

a vocação de cada uma das ottobacias da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, 

permitindo, por exemplo, a identificação das ottobacias em situações críticas que 

demandem maiores esforços e recursos para alcançar o enquadramento desejado. 

 
CONCLUSÃO 

O ensaio realizado demonstra que a qualidade dos dados e o acesso a instrumentos 

adequados permitem análises, em ambiente SIG, que envolvem áreas desde níveis mais 

abrangentes, até regiões de escalas mais detalhadas, como por exemplo, microbacias 

hidrográficas. A qualidade do produto gerado, utilizando a metodologia aplicada tem relação 

com a qualidade e detalhamento dos dados alimentados no sistema. Ou seja, a quantidade e 

qualidade de informações inseridas determinam a veracidade do produto final. Neste 

sentido, a coleta de dados primários, levantamentos de campo para confrontar e melhorar 

os resultados são imprescindíveis. 

A metodologia aplicada possibilita a espacialização das informações, a 

sistematização e o tratamento dos dados por meio do geoprocessamento com o intuito de 

direcionar a tomada de decisão quanto ao enquadramento dos corpos d’agua, junto aos 

comitês de bacia hidrográfica. Considerando os termos da Resolução CNRH nº 12/2000, o 

uso da ferramenta SIG associado à aplicação da análise multicritério poderá ser aprimorado 

para o seu uso na elaboração da proposta de enquadramento dos corpos de água, 

principalmente, nas etapas de diagnóstico e prognóstico do uso e ocupação do solo. 
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Vale ressaltar que a metodologia exige maiores estudos e o aperfeiçoamento dos 

procedimentos de categorização dos fatores inseridos no sistema, os quais, 

consequentemente, possibilitarão o alcance de resultados mais precisos. 

O monitoramento constante da exploração do local, concomitante às exigências de 

uso dos recursos hídricos torna o instrumento de enquadramento imprescindível dentro do 

contexto social e de preservação ambiental. A ferramenta SIG, por sua vez, tem o papel de 

alertar e produzir interpretações que auxiliam nos instrumentos de gestão de recursos e 

planejamento urbano. 

O instrumento pode ser mais vantajoso e efetivo, quando se torna disponível para a 

população, na produção de insumos que ajudam no planejamento territorial urbano e 

ambiental. A compatibilização entre meio ambiente e desenvolvimento econômico se torna 

possível, quando a população participa das políticas públicas com o uso de mapas. 
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Capítulo 3 

 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO: UM DESAFIO PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

 
Maria Cristina Rizk6 

Renata Ribeiro de Araújo7 
Marcia Aparecida Silva8 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A adequada gestão dos recursos hídricos tem sofrido restrições significativas em função 

do comprometimento de seus aspectos de qualidade e quantidade (CUNHA; CALIJURI, 2010). 

Gholizadeh et al. (2016) relatam que a qualidade da água superficial está associada a 

fatores naturais (precipitação, condições climáticas, fisiografia da bacia, erosão do solo, etc.) e 

a fatores antrópicos (urbanização e atividades industriais e agrícolas). Como consequência 

desses fatores, pode haver um aporte de nutrientes e substâncias tóxicas em rios, estuários, 

lagos e outros corpos de água, reduzindo sua qualidade. 

Inadequadas condições sanitárias de muitas bacias hidrográficas, densamente e 

desordenadamente ocupadas, acarretam na degradação dos recursos hídricos, 

principalmente, devido ao lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, a disposição 

incorreta de resíduos sólidos, loteamentos clandestinos e outras (LIBÂNIO et al., 2005). 

Quando ocorre o lançamento sem tratamento (in natura) de esgoto doméstico nos 

corpos de água, há prejuízos à qualidade da água, com alteração de seu aspecto visual, redução 

da concentração de oxigênio dissolvido na água, o que dificulta a sobrevivência dos seres de vida 

aquática, além da presença de gases com mau cheiro e da possibilidade de contaminação 

humana e animal devido ao consumo/contato com a água (SARDINHA et al., 2008). 
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Tundisi (2008) destaca que a melhoria da gestão dos recursos hídricos com 

investimentos em saneamento, como coleta e tratamento de esgotos, entre outros, 

auxilia no desenvolvimento econômico e social, uma vez que melhora a qualidade de 

vida, estimula a geração de empregos e renda e amplia a capacidade de abastecimento 

de água para usos múltiplos. 

Assim, a adoção de instrumentos de gestão é fundamental para a prevenção e 

solução dos problemas referentes aos recursos hídricos. 

Na Lei Federal n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH), foram estabelecidos como instrumentos de gestão os 

Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos (BRASIL, 1997). 

 

O Plano de Recursos Hídricos e o Enquadramento de Recursos Hídricos são 

instrumentos que ampliam as possibilidades do planejamento tradicional, mediante 

processos participativos de construção de consensos, abrindo espaços para inserção da 

sociedade civil e de agentes econômicos com interesses particulares (públicos e 

privados) em tais processos de negociação. A perspectiva assumida é a da construção 

de pactos no que se refere à definição de objetivos e o estabelecimento de consensos 

sobre os cenários desejados, em termos de viabilidade econômica, qualidade ambiental 

e do correspondente rateio de custos sociais (PORTO; PORTO, 2008, p. 9). 

 

 

No contexto do enquadramento dos corpos de água, a Resolução n. 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) “dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências” (BRASIL, 2005, p. 1). 

Segundo o artigo 38 da Resolução CONAMA n. 357/2005, o “enquadramento dos 

corpos de água dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos definidos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos” (BRASIL, 

2005, p. 26), sendo estabelecido que: 
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§ 2
o
 Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água esteja 

em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão ser estabelecidas 
metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água para 
efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que excedam 
aos limites devido às condições naturais. 
§ 3

o
 As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga e 

cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento, 
termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas 
metas progressivas intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente para a 
respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico (BRASIL, 2005). 

 

A Resolução nº 91, de 05 de novembro de 2008, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água 

superficiais e subterrâneos e estabelece no artigo 3º que: 

 
A proposta de enquadramento deverá ser desenvolvida em conformidade com o 

Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, preferencialmente durante a sua 

elaboração, devendo conter diagnóstico, prognóstico, propostas de metas relativas 

às alternativas de enquadramento e programa para efetivação (BRASIL, 2008). 

 
No Estado de São Paulo, a classificação das águas interiores foi estabelecida pelo 

Decreto Estadual nº 8.468, de 08 de setembro de 1976 (SÃO PAULO, 1976) e o Decreto 

Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, procedeu ao enquadramento dos corpos 

de água do Estado (SÃO PAULO, 1977). 

Em termos de atendimento ao enquadramento, deve ser realizado o monitoramento 

e o controle da situação dos corpos hídricos. O diagnóstico referente às características de 

qualidade e quantidade de água, bem como das pressões causadas no meio natural devem ser 

avaliados na busca pela gestão sustentável dos recursos hídricos, que deve ser estabelecida 

em parceria entre o pelo poder público, a sociedade civil e os usuários da água. 

 
O monitoramento ambiental, portanto, possui relevante importância por permitir, 
em longo prazo, o conhecimento das tendências de evolução da qualidade das 
águas, por meio da quantificação de variáveis físicas, químicas e biológicas, e 
viabilizar, desse modo, o amplo diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica 
estudada. Esse diagnóstico, seja de sistemas de água doce ou de água 
salobra/salgada, pode permitir a avaliação das respostas dos ambientes aquáticos 
(em termos espaciais e temporais) aos impactos antrópicos na sua área de 
drenagem ou de influência (CUNHA; CALIJURI, 2010, p. 338). 

 
A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI-22), do Pontal do 

Paranapanema, se localiza no oeste do Estado de São Paulo e possui área de 11.838 km2, 

sendo constituída por vinte e seis municípios, dentre eles o município de estudo do 

presente trabalho – Pirapozinho. A UGRHI-22 apresenta elevado grau de mecanização da 
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agricultura, principalmente nas culturas de cana-de-açúcar, além de ter instalados 

frigoríficos, indústrias alimentícias, de óleos e gorduras vegetais e atividades relacionadas 

ao setor de serviços (CBH-PP, 2015). 

No monitoramento das águas superficiais no Estado de São Paulo, realizado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), observa-se que a UGRHI-22 é 

monitorada em 7 pontos pela Rede Básica de monitoramento, que tem como objetivo fornecer 

um diagnóstico geral dos recursos hídricos por meio de variáveis físicas, químicas e biológicas. 

Os municípios com pontos de monitoramento na UGRHI-22 são Rosana, Taciba, Teodoro 

Sampaio, Piquerobi, Presidente Prudente, Álvares Machado e Santo Anastácio (CETESB, 2016). 

Esta baixa densidade de pontos de monitoramento pode influenciar de forma 

negativa no enquadramento/reenquadramento dos corpos hídricos, bem como no 

estabelecimento e atendimento às metas de gestão dos recursos hídricos. 

Observa-se, nos pontos monitorados na UGRHI-22, uma melhoria dos valores médios 

das variáveis de qualidade das águas superficiais no ano de 2014, em comparação com os 

valores médios para o período de 2008 a 2013. Este fato pode estar relacionado ao 

incremento na proporção da população atendida com esgotos coletados, afastados e 

tratados em 2014 (CBH-PP, 2015). 

Diante deste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar variáveis 

limnológicas numa seção do rio Pirapozinho, no município de Pirapozinho/SP, a fim de 

sustentar a hipótese de que o sistema de esgotamento sanitário é necessário para garantir o 

enquadramento do rio Pirapozinho. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste estudo, foi feito um levantamento bibliográfico referente ao histórico e 

características físicas do município de Pirapozinho, sobre a demografia, os esgotos 

domésticos do município e o enquadramento do rio Pirapozinho-SP. 

A evolução demográfica da população urbana e rural do município de Pirapozinho, 

entre os anos de 1950 e 2010, foi adotada de acordo com o estudo de Aristides (2013), que 

tomou como base os Censos Demográficos da Fundação SEADE. Para o ano de 2020, foi utilizada 

a projeção populacional de Pirapozinho feita pela Fundação SEADE, sendo que a população 

urbana e rural foi determinada por relação direta entre os dados populacionais de 2010. 
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As análises limnológicas da água foram feitas entre os anos de 2006 e 2015 e os 

dados referentes à população de Pirapozinho, no período analisado, foram levantados junto 

ao IBGE: Contagem Populacional de 2007, Censo Demográfico de 2010 e Estimativas de 

População dos anos de 2006, 2008, 2009 e de 2011 a 2015. 

Também, com base nos dados populacionais levantados, foi determinada a 

estimativa de geração média diária de esgotos domésticos no município de Pirapozinho. 

Para isso, utilizou-se a equação 1 (VON SPERLING, 2005). 

 
 

  (1) 

 
 
A vazão doméstica média de esgotos (Qd méd.) foi calculada em função da 

população, da quota per capita de água (QPC) e do coeficiente de retorno esgoto/água 

(R). A quota per capita de água varia de 110 a 180 litros/hab.dia para comunidades que 

possuem entre 10.000 e 50.000 habitantes. Neste estudo, foi adotado o valor médio de 

145 litros/hab.dia (VON SPERLING, 2005). O coeficiente de retorno que é a relação média 

entre os volumes de esgoto produzido e de água efetivamente consumida, foi adotado 

como sendo de 0,8 (ABNT, 1986). 

As amostras de água, para a determinação dos parâmetros limnológicos, foram 

coletadas numa seção do rio Pirapozinho, localizada a 200 metros a montante do ponto de 

lançamento do esgoto tratado na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do município de 

Pirapozinho, num trecho urbano. As coordenadas geográficas do ponto de amostragem 

foram: 22º 15’37.96’’S, 51º 30’48.91’’O, 979 m. As amostras foram coletadas por meio de 

amostragem simples, quadrimestralmente, entre os anos de 2006 e 2015. 

No estudo foram analisados os seguintes parâmetros: pH, temperatura, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal 

(N-NH4
+), oxigênio dissolvido (OD), resíduo sedimentável e Escherichia coli (E. coli). 

As análises foram feitas no laboratório da ETE da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) de Presidente Prudente – SP. Foram utilizados aparelhos, 

normas e instruções internas e os métodos foram baseados no Standard methods for the 

examination of water and wastewater (APHA, 2012). 
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A Tabela 1 mostra detalhes sobre as metodologias de análises dos parâmetros avaliados.  
 

Tabela 1 – Detalhes sobre as análises realizadas  
 

Parâmetro 
Forma de 

determinação 
Equipamento/Método 

pH In loco 
Aparelho digital portátil da marca Orion Star 
(modelo A221) 

Temperatura In loco Termômetro com variação de 0º a 50ºC 

DBO Laboratório Método respirométrico 

DQO Laboratório Método de refluxo fechado e colorimétrico 

N-NH4
+ 

Laboratório Método colorimétrico 

OD Laboratório Método iodométrico 

Resíduo sedimentável Laboratório Método gravimétrico em Cone Imhoff 

E. coli Laboratório 
Método de substrato enzimático com cartela 
quantitativa marca COLILERT 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 
Para avaliação dos resultados, foi realizada uma análise de componentes principais 

(ACP) (GAUCH, 1994), que foi aplicada aos resultados dos parâmetros pH, temperatura, DBO, 

DQO, N-NH4
+, OD, resíduo sedimentável e E. coli, entre os anos de 2006 e 2015. A análise foi 

realizada no software Statistica 6.0. 

Os valores das variáveis de entrada e de saída, exceto os de pH, foram log-

transformados (base dez), para linearizar as relações e reduzir o efeito de valores 

elevados. Para avaliar os eixos a serem retidos para interpretação, utilizou-se o modelo 

de broken-stick (JACKSON, 1993). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No ano de 1936 foi criado o distrito de Pirapozinho, pertencente ao município de 

Presidente Prudente, que foi elevado à categoria de município no ano de 1948. Pirapozinho 

faz parte da 10ª Região Administrativa do Estado de São Paulo e possui forte dependência, 

em relação a questões associadas a trabalho, lazer, estudos e consumo, com a sede da 

região administrativa, Presidente Prudente, cidade média que concentra uma densa rede de 

conexões entre os municípios de pequeno porte do seu entorno (ARISTIDES, 2013). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população 

de Pirapozinho no ano de 2010 era de 24.694 habitantes, sendo 1.232 habitantes na área 

rural e 23.462 habitantes na área urbana. A densidade demográfica em 2010 era de 51,66 

habitantes/km2. A área da unidade territorial do município em 2015 era de 477,673 km2 e a 

população estimada em 2016 é de 26.810 habitantes (IBGE, 2010). 
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Santos (1998) apud Aristides (2013) destaca que o relevo do município de Pirapozinho 

é pouco acidentado, com presença de vegetação do tipo Mata Atlântica. A hidrografia é ampla, 

sendo constituída, principalmente, pelos rios Santo Anastácio, Pirapozinho e Paranapanema e 

pelos córregos do Peru e da Onça. Além disso, o município se encontra sob o Aquífero Guarani e 

possui clima tropical, com invernos secos e verões chuvosos. 

Os mananciais que abastecem Pirapozinho estão situados na bacia hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema. A ocupação da bacia é 3% urbana, 10% agrícola, 80% pastagem, 

7% matas. Os mananciais estão em assoreamento devido à falta de matas ciliares, mas sem 

fontes significativas de poluição (SABESP, 2012). 

O Gráfico 1 apresenta a evolução demográfica em Pirapozinho entre os anos de 

1950 e 2010, bem como a estimativa populacional para o ano de 2020. 

 
Gráfico 1: Evolução demográfica em Pirapozinho entre os anos de 1950 e 2020. 
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Organização: Os autores, 2016. 

 
Verifica-se que a população do município entre as décadas de 50 e 60 teve seu 

ápice, se reduzindo na década seguinte. Após 1980, a população voltou a ter uma 

tendência de crescimento, mas não mais atingindo valores referentes à população inicial. 

Na década de 50, a população era predominantemente rural e, atualmente, cerca de 95% 

da população é urbana. 
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Aristides (2013) aponta que na década de 50, a economia era voltada para a 

agricultura, com a produção em larga escala de amendoim, feijão e milho, dentre outros. Na 

década de 60, a pecuária ganhou maior expressividade e com a decadência da agricultura na 

década de 70 houve, além do decréscimo da população, um aumento da população urbana 

em relação à população rural, que migrou em busca de novos empregos, principalmente 

devido a instalação de algumas indústrias no município. 

De acordo com Sposito et al. (2014), a expansão da malha urbana no município foi 

significativamente influenciada pela abertura da ferrovia no ano de 1958. No entorno da 

Estação Ferroviária, os lotes vizinhos foram valorizados, tornando acentuada a expansão da 

malha urbana. Porém, ao mesmo tempo, os trilhos formaram uma barreira urbana, 

dificultando o acesso e a expansão da cidade além-linha. Em 1988 todo o ramal foi 

desativado e em 1998 os trilhos foram retirados, o que pode ter influenciado o surgimento 

de novos bairros além-linha. Depois da instalação da rodovia Assis Chateaubriand, ao norte 

da cidade, a expansão tomou outro rumo, em relação à direção da rodovia, que também foi 

uma barreira física para a expansão da cidade além da rodovia. 

Segundo Tucci (2008) o desenvolvimento urbano tem produzido um ciclo de 

contaminação gerado pelos efluentes da população urbana (esgoto doméstico/industrial e 

esgoto pluvial), devido ao lançamento, sem tratamento, de esgotos domésticos nos rios; ao 

aporte de matéria orgânica e metais nos rios, em decorrência do transporte de esgoto 

pluvial; ao uso de fossas sépticas e problemas de vazamentos nos sistemas de esgotos, que 

contaminam as águas subterrâneas; aos depósitos de resíduos sólidos urbanos, que 

contaminam as águas superficiais e subterrâneas; e a ocupação do solo urbano sem controle 

do seu impacto sobre o sistema hídrico. 

Com isso, as pressões decorrentes da urbanização sobre o ambiente devem ser, em 

escala de prioridade, evitadas, minimizadas e solucionadas, para que os impactos aos 

recursos hídricos, entre outros, sejam os menores possíveis. 

Na Tabela 2, foi estimada a vazão média de esgoto doméstico gerado no município 

de Pirapozinho que está sendo aportada no ambiente. 
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Tabela 2 – Estimativa da geração de esgoto doméstico no município de Pirapozinho-SP. 
 

Ano População (hab.)* 
Estimativa da vazão média de esgoto 

doméstico (L/s) 

1950 28.666 38,5 

1960 28.073 37,7 

1970 16.014 21,5 

1980 18.065 24,3 

1990 20.998 28,2 

2000 22.093 29,7 

2006 22.926 30,8 

2007 23.709 31,8 

2008 24.964 33,5 

2009 25.236 33,9 

2010 24.694 33,2 

2011 24.893 33,4 

2012 25.086 33,7 

2013 26.146 35,1 

2014 26.374 35,4 

2015 26.594 35,7 

2020 27.213 36,5 

 
* 1950-2000 (ARISTIDES, 2013); 2006-2015 (IBGE); 2020 (Fundação SEADE) 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 
 

 

Observa-se que a vazão estimada de esgotos domésticos vem sofrendo aumento 

gradativo, com exceção dos anos de 1950 e 1960 em que a população do município era 

maior do que atual. Como consequência do aumento da vazão dos esgotos domésticos, 

pode haver um aumento no comprometimento dos recursos hídricos, caso não ocorra um 

adequado sistema de esgotamento sanitário, que deve garantir que a coleta, transporte, 

tratamento e disposição final das águas residuárias seja feita de forma eficiente, tendo em 

vista a redução dos impactos sanitários e ambientais. 

No município de Pirapozinho, o tratamento de esgotos domésticos iniciou no ano de 

2003, embora a SABESP, responsável pela operação da ETE no município, atue no local desde o 

ano de 1978. O esgoto doméstico, pós-tratado, é lançado no rio Pirapozinho (SILVA, 2014). 

De acordo a SABESP, a ETE de Pirapozinho tem capacidade total de tratamento de 

44 litros de esgoto por segundo e o sistema de esgotamento sanitário permitirá a 

preservação do rio Pirapozinho (www.sabesp.com.br). 
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Em termos de composição dos esgotos domésticos, Franco et al. (2014) apontam 

que o esgoto doméstico é formado por 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos e 

inorgânicos, suspensos e diluídos, além de microrganismos. Sua temperatura é levemente 

maior que à da água de abastecimento (atividade microbiana e velocidade das reações 

químicas), apresenta odor fétido (gás sulfídrico e outros dejetos em decomposição) e 

turbidez elevada (sólidos em suspensão). 

Vários autores indicam que o lançamento de esgotos in natura traz mudanças na 

dinâmica dos corpos hídricos (FRANCO et al., 2014; ALBERTO e RIBEIRO FILHO, 2012; TUCCI, 

2008; VON SPERLING, 2005). 

Alberto e Ribeiro Filho (2012), destacam que, em geral, os rios são os principais 

receptores de esgotos domésticos. Quando o lançamento de esgotos domésticos é superior 

à capacidade natural de depuração dos rios, ocorrem alterações físicas e químicas na água e 

na biocenose, ao longo de certo trecho. 

Segundo Franco et al. (2014) apud Von Sperling (2005) o lançamento direto num 

corpo d’água de efluentes com alta carga de matéria orgânica leva ao consumo de OD, 

devido aos processos de estabilização da matéria orgânica realizados pelas bactérias 

decompositoras, as quais consomem o OD presente na água para a sua respiração. Com o 

lançamento de esgoto num corpo d’água, o mesmo pode incorporar uma gama de agentes 

transmissores de doenças, causando impacto à biota do corpo d’água e o comprometimento 

da qualidade e o potencial de uso para os seus usos diversos. 

Desta forma, foram analisados os resultados obtidos no monitoramento da 

qualidade da água num trecho do rio Pirapozinho para avaliar a tendência do 

comportamento das variáveis limnológicas. 

Assim, em relação à análise limnológica realizada, verificou-se que a ACP resumiu o 

conjunto das variáveis ambientais escolhidas para o estudo. Os componentes principais 1 e 2 

foram significativos e, portanto, retidos para a interpretação dos dados. Os CP1 e CP2 

explicaram 66,1% da variabilidade total dos dados (CP1 = 45,1% e CP2 = 21%). 

Os coeficientes de estrutura derivados da ACP estão apresentados na Tabela 3. Tais 

coeficientes expressam as correlações de Pearson entre as variáveis e os CP1 e CP2. Os 

valores maiores que 0,60 (em módulo) estão em negrito, identificando os coeficientes de 

estrutura mais correlacionados com os CP1 e CP2. 
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Tabela 3 – Coeficientes de estrutura derivados da ACP aplicada aos dados. 
 

Variáveis CP1 CP2 

Temperatura -0,210430 -0,771613 

pH 0,403938 -0,654984 

Resíduo sedimentável -0,375786 0,726362 

DQO -0,887810 -0,104662 

DBO -0,913987 0,100433 

OD 0,769526 0,259655 

Nitrogênio amoniacal -0,912850 -0,188874 

E. coli -0,464351 -0,003895 

 

Organização: Os autores, 2016. 

 
As variáveis negativamente correlacionadas com o componente principal 1 foram a 

DQO, a DBO e o nitrogênio amoniacal. O oxigênio dissolvido correlacionou-se positivamente 

com o componente principal 1. A temperatura e o pH se correlacionaram negativamente 

com o componente principal 2 e o resíduo sedimentável se correlacionou positivamente 

com o componente principal 2. A E. coli não se correlacionou com nenhum dos eixos. 

O gráfico 2 apresenta a análise de componentes principais de acordo com a 

ordenação dos resultados em relação aos anos de monitoramento dos parâmetros analisados. 

 
Gráfico 2 – Análise de componentes principais quanto à ordenação em função dos anos de monitoramento. 
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           Organização: Os autores, 2016. 
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O Gráfico 2 evidencia uma tendência temporal das variáveis DQO, DBO, nitrogênio 

amoniacal e OD. Pode-se observar que para os anos de 2006, 2007 e 2008, os valores dos 

parâmetros DQO, DBO e nitrogênio amoniacal foram maiores. No mesmo período, os 

valores de OD foram menores. Após o ano de 2009, a ACP evidenciou maiores valores de OD 

e menores valores de DQO, DBO e nitrogênio amoniacal. 

Isto pode ser explicado pelo fato de que a operação do sistema de esgotamento 

sanitário no município deve ter sido gradual e que, com o passar do tempo, foi havendo um 

aumento na capacidade de coleta, transporte, tratamento e disposição dos esgotos 

domésticos, melhorando sua qualidade. Assim, apesar do aumento da vazão estimada de 

esgoto doméstico no município (Tabela 2), observa-se que a partir do ano de 2009 houve 

uma tendência de decaimento das cargas orgânicas, com o aumento do nível de oxigênio 

dissolvido no corpo hídrico, indicando que a coleta e tratamento são medidas fundamentais 

para garantir a qualidade da água. 

Ainda, em relação à análise limnológica feita no rio Pirapozinho, Silva (2014), 

avaliando o mesmo banco de dados aqui estudado, concluiu que a partir de 2008 o trecho 

analisado do rio apresentou seu padrão de qualidade dentro da classe de enquadramento 

ambiental estabelecida por Lei. 

Conforme o Decreto Estadual n. 10.755/1977, o rio Pirapozinho está enquadrado 

como classe 2 e de acordo com a Resolução CONAMA n. 357/2005 as águas doces de classe 

2 podem ser destinadas: 

 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 
conforme Resolução CONAMA n. 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
e) à aquicultura e à atividade de pesca (BRASIL, 2005). 

 
Nesse sentido, a garantia da manutenção do enquadramento no trecho analisado 

assegura que a água se encontra com qualidade compatível aos usos mais exigentes da 

bacia, de acordo com a classe estabelecida. 

O enquadramento dos corpos d’ água em classes garante que a qualidade da água 

seja compatível com a sua demanda, possibilitando um maior controle da poluição e 

avaliação da evolução da qualidade dos corpos d’água. 
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Pode-se dizer também que as ações de saneamento básico voltadas para o sistema 

de esgotamento sanitário têm sido fundamentais para a manutenção do equilíbrio dos 

sistemas aquáticos, garantindo o atendimento ao enquadramento estabelecido. 

Os serviços de saneamento básico, como esgotamento sanitário, auxiliam na 

prevenção de doenças e na preservação do meio ambiente. Segundo Leoneti et al. (2011) o 

sistema de esgotamento sanitário proporciona benefícios gerais para a saúde da população 

e os efeitos das intervenções de saneamento são geralmente positivos, por se constituírem 

em um serviço que assegura melhoria e bem-estar da população. 

 
Todavia, os investimentos em saneamento devem atender a requisitos técnicos, 
ambientais, sociais e econômicos, de forma a se trabalhar o conceito de 
desenvolvimento sustentável, de preservação e conservação do meio ambiente e 
particularmente dos recursos hídricos, refletindo diretamente no planejamento das 
ações de saneamento (LEONETI et al., 2011, p. 15). 
 
 

Além do atendimento ao enquadramento, critério mínimo do Decreto Estadual 

10.755/1977, que definiu o corpo d’ água avaliado como classe 2, investimentos na melhoria 

continua do sistema de esgotamento sanitário, poderiam, até mesmo, permitir o 

reenquadramento do referido corpo hídrico, em função do mesmo poder alcançar melhores 

níveis de qualidade da água em relação aos usos mais exigentes da bacia. 

Tucci (2008, p. 111) destaca que: 

 

Atualmente falta integrar efetivamente as metas da Gestão dos Recursos 
Hídricos às do Saneamento Ambiental. Apesar de essa integração estar 
implicitamente prevista na legislação, na prática não ocorre. O Plano da Bacia 
Hidrográfica prevê o enquadramento dos rios, e as cidades deveriam atuar no 
controle dos efluentes urbanos para atingir a meta do enquadramento dos rios 
internos e externos à bacia. No entanto, é necessário que existam planos e que 
estes enquadrem os rios nos quais as cidades influenciam, seguidos de um 
plano de ações para atingir as metas. 
 
 

Assim, neste contexto, pode-se dizer que o rio Pirapozinho deve apresentar 

permanente monitoramento em relação aos parâmetros de qualidade da água, a fim de se 

avaliar os impactos decorrentes do aporte de contaminantes no curso d’água e as alterações 

de sua qualidade. Além disso, o Plano de Bacia Hidrográfica, em que o rio se insere, deve 

considerar metas de garantia e de melhoria da qualidade da água para atender ou melhorar 

o enquadramento de acordo com as classes de água estabelecidas por Lei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no estudo realizado, pode-se dizer que as ações de saneamento básico, 

especialmente as envolvidas no sistema de esgotamento sanitário, devem ser prioridade nos 

programas de planejamento urbano, tendo em vista a preservação dos corpos hídricos e a 

melhoria contínua da qualidade das águas. 

A partir dos resultados apresentados, observou-se que após o ano de 2009 houve 

uma tendência de decaimento das cargas orgânicas, com o aumento do nível de oxigênio 

dissolvido no corpo hídrico. Também foi verificado que a partir de 2008, o trecho analisado 

apresentou seu padrão de qualidade dentro da classe 2. 

Desta forma, o enquadramento, que é um recurso de gestão que visa garantir que a 

qualidade da água seja compatível com a sua demanda, foi atendido, mesmo com o aumento da 

vazão estimada de esgotos domésticos no período analisado. Este fato pode ser devido, 

provavelmente, ao aumento, ao longo dos anos, da capacidade/eficiência do sistema de 

esgotamento sanitário no município em termos de coleta, afastamento, tratamento e disposição 

final, melhorando sua qualidade, e exercendo menos pressão sobre os recursos hídricos. 
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Capítulo 4 

 
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS: ANÁLISE DO MECANISMO DE COBRANÇA 

ESTADUAL NO PONTAL DO PARANAPANEMA 

Rodrigo Bernandes Freire 9 
Claúdio Augusto Bonora Vidrih Ferreira

10 
José Tadeu Garcia Tommaselli

11 
 
INTRODUÇÃO 

 

A água é fundamental para a existência da vida e para o desenvolvimento das 

atividades humanas. Ainda assim, as sociedades humanas promovem a poluição, desperdício 

e a degradação desse recurso, quer seja superficial ou subterrâneo. A diversificação dos usos 

múltiplos, o lançamento contínuo e indiscriminado de resíduos líquidos e sólidos nos corpos 

d’água e a degradação das áreas úmidas e vegetações nativas que as circundam produzem 

deterioração e perdas sistemáticas extremamente elevadas da água, tanto 

quantitativamente como qualitativamente (TUNDISI, 2003). 

Mais recentemente, a situação dos recursos hídricos atingiu níveis alarmantes, 

quando se cunhou o termo “crise hídrica” para descrever a escassez de água potável, com 

reflexos no abastecimento humano, em algumas regiões do Brasil, notadamente na 

metrópole paulistana. Nessa região, em que pese às notícias ligadas à água estivesse 

relacionada à escassez, não é preciso retroceder muito no tempo para que se resgatem 

eventos de inundação.  

A preocupação com a água ou a sua falta não surgiu apenas devido aos últimos eventos 

extremos, que passam pela escassez de água na capital paulista até poluição das águas do Rio 

Doce, citando apenas dois exemplos mais recentes. Desde as primeiras décadas do século XX 

foram observados importantes avanços no arcabouço legal brasileiro no que diz respeito à 

proteção e conservação dos recursos ambientais. A partir de então as décadas seguintes e 
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atuais, no início do século XXI, estão marcadas internacionalmente pela busca de maior 

eficiência no uso dos recursos hídricos (TUCCI, 2005), tanto que, no intervalo entre 2005 e 2015, 

a União das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) proclamou como 

sendo a Década Internacional para a Ação “Água para a Vida” (UNESCO, 2015). 

No Brasil, esse mesmo intervalo temporal foi decretado como a “Década Brasileira 

da Água”, com objetivos de promover e implementar o gerenciamento e uso sustentável da 

água, envolvendo ampla participação e cooperação das comunidades e possibilitando o 

alcance dos objetivos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos (MMA, 2012). 

Na prática, o que se verifica atualmente é um cenário de escassez de água para o 

abastecimento urbano, bem como outros eventos críticos, relacionado a uma má gestão dos 

recursos hídricos. Tundisi (2008) já elencava problemas e processos em ocorrência no século XXI, 

citando a intensa urbanização, com aumento da demanda e também das descargas de 

lançamento, a infraestrutura precária, com perdas elevadas na distribuição, as alterações globais 

que levam a eventos hidrológicos extremos, aumentando a vulnerabilidade da população e a 

falta de articulação e de ações consistentes na governabilidade de recursos hídricos, como 

causas da “crise da água”. O enfrentamento ao problema de escassez de água, estresse de água 

e deterioração da qualidade se daria a partir de uma gestão eficaz, que não tem sido verificada 

nos últimos tempos em diversos níveis. 

Contraditoriamente às deficiências de gestão, vigora no Brasil um conjunto de leis 

bastante restritivo no que se refere à temática ambiental, as quais, no que refere aos 

recursos hídricos vigoram desde o final da década de 1990, resultados de pressões ocorridas 

em décadas anteriores. 

O arcabouço legal existente para reger os recursos hídricos no Brasil tem as 

principais leis organizadoras, em âmbito nacional e paulista: 

1. Lei Federal nº 9433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 1997); 

2. Lei Estadual (São Paulo) nº 7663/1991 – Estabelece a Política Estadual dos 

Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991). 

Essas duas leis estabelecem princípios semelhantes para a gestão, notadamente 

no que diz respeito ao fato da água ser considerada um bem público, dotado de valor 

econômico. Assim, surge nessas duas leis a temática da cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos, como um dos instrumentos de gestão das políticas de recursos hídricos. 
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Esses instrumentos são baseados no princípio do usuário-pagador, que foi 

adotado como uma forma de permitir a contabilização das perdas coletivas pela utilização 

intensa dos recursos naturais nas atividades de produção e consumo e sua consequente 

degradação no sistema de preços (ZAGO, 2007). Cabe aqui afirmar que diferente do princípio 

do poluidor-pagador, o pagamento também ocorre em função do volume utilizado, e não 

apenas em caso de lançamento de cargas poluidoras, sendo uma forma de se enfrentar e 

corrigir as desigualdades na disponibilidade hídrica relativa que ocorre no país, onde existem 

regiões superexploradas, nas quais os recursos hídricos disponíveis já não são mais 

suficientes para atendimento das necessidades básicas. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é realizar uma análise sobre o tema da 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos, sua importância e aplicação no Estado de São 

Paulo, em especial na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Pontal do 

Paranapanema (UGRHI-22). Especificamente, foram verificados os valores utilizados para a 

cobrança nessa região (preços unitários e coeficientes ponderadores) e apurada a 

possibilidade de adoção desses como indutores da promoção de recuperação de áreas 

degradadas nessa bacia.  

 
A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos se configura, por vezes, como um 

instrumento de gestão dos recursos hídricos de mais recente implantação, apesar de já 

estar prevista no Código de Águas de 1934 e na Lei nº 6.938/1981 sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

Em São Paulo, os primeiros estudos sobre a cobrança pelo uso da água foram 

promovidos, em 1991, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Naquela 

ocasião, o aludido órgão realizou análises sobre os objetivos, as finalidades, os contribuintes 

e os preços da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Ademais, os estudos 

realizadosabordaram o preço médio, a redistribuição de custos incorridos, a obtenção de 

eficiência econômica e as estruturas de preços (DAEE, 1995). 

O objetivo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos é incentivar o uso racional da 

água, permitindo ainda reconhece-la como um recurso natural, dotado de valor econômico 

(TUCCI, 2005). Por parte dos usuários, é necessário instituir a cobrança para evitar que o 

desperdício seja predominante e estimule o estabelecimento de medidas de redução de 

consumo, como por exemplo, o reuso da água.  
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Por parte dos órgãos gestores a arrecadação gerada possibilita a promoção de 

ações para mitigar os impactos causados, bem como aprimorar a gestão dos recursos 

hídricos. Assim, se fecharia um ciclo no qual os usuários pagadores serão eles próprios 

beneficiados com a aplicação dos recursos obtidos, visto que a lei federal determina que os 

valores advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos deverão ser prioritariamente 

aplicados na bacia hidrográfica que tenham sido gerados. Assim, descaracteriza-se esta 

cobrança como um novo “imposto” e sim como um mecanismo de gestão que beneficia o 

uso racional e pune o desperdício. 

Para se ter um panorama do potencial de recursos arrecadados com a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos, vale lembrar que somente no ano de 2014, segundo dados da Agência 

Nacional das Águas (ANA, 2015), foram arrecadados mais de 200 milhões de reais resultantes da 

cobrança nas bacias hidrográficas onde esse instrumento já se encontra implantado (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Valores arrecadados com a cobrança dos recursos hídricos no Brasil.  

 

Estado Valor total arrecadado (R$) 

Ceará 86.387.665,00 

Rio de Janeiro 49.862.260,00 

São Paulo 61.372.250,00 

Minas Gerais 32.235.291,00 

Paraná 2.840.004,00 

Paraíba 408.664,00 

Interestadual 66.574.786,00 

Total País 294.049.099,00* 

 
Fonte: Agência Nacional de Águas, ANA, 2016. 

 
*valores não correspondem à soma exata, pois, conforme site da ANA, um valor da cobrança, equivalente a R$ 

5.631.802,00, é contabilizado tanto em “Rio de Janeiro” quanto em “Interestadual”. 
 

Organização: Os autores, 2016. 

Ressalta-se, porém, de forma a evitar equívocos, que o real objeto dessa cobrança 

tem como base angariar recursos monetários compatíveis com a utilização dos recursos 

hídricos por aqueles que são detentores do direito de uso, mediante a obtenção de outorga. 

A cobrança não será efetuada, ao menos de forma direta, contra o consumidor da prestação 

de serviços públicos de saneamento básico, mas daqueles que, diretamente, utilizam os 

recursos hídricos por meio de captação dos corpos d’água, superficiais ou subterrâneos, 

incluída em sua atividade econômica (ZAGO, 2007). 
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Os valores a serem cobrados, de acordo com a legislação vigente, serão definidos 

por metodologia a ser adotada para cada bacia hidrográfica e será de responsabilidade dos 

Comitês, tanto federal como estadual. Da mesma forma, cabe a estes a administração dos 

recursos obtidos pela cobrança. Além disso, cada Comitê de Bacia poderá instituir 

mecanismos específicos de incentivo e redução do valor a ser cobrado pelo uso da água, em 

razão de ações e investimentos voluntários que propiciem melhorias na qualidade 

equantidade de água, resultando assim, em melhoria da sustentabilidade ambiental da 

bacia. Essa tarefa, de conciliar uma correta precificação da água que seja aceita pelos 

usuários e que ao mesmo tempo, acarrete em ganhos de eficiência econômica, é bastante 

desafiadora. A publicação de ANA (2007) é um relevante material que apresenta os desafios 

na implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí, constituindo-se um verdadeiro instrumento norteador e didático sobre 

como se deu essa negociação na bacia hidrográfica mencionada. 

 

A APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

No Estado de São Paulo, mesmo estando prevista desde 1991, somente em 

2005, com a Lei Estadual nº 12.183, é que houve o estabelecimento de diretrizes para 

que a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado pudesse ser 

praticada. A regulamentação veio por meio do Decreto nº 50.667/2006, determinando 

que todos que utilizam recursos hídricos superficiais ou subterrâneos estão sujeitos à 

cobrança pelo uso da água. 

Atuando de forma descentralizada, o Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE) é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos no estado de São Paulo 

(RODRIGUES; AQUINO, 2013). Da mesma forma, o DAEE fica responsável por emitir a 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, assim como, pela 

realização do cadastro do usuário, específico para a cobrança orientada pela Lei Estadual nº. 

12.183/2005 (SÃO PAULO, 2005) e pela regulamentação do Decreto Estadual nº. 

50.667/2006 (SÃO PAULO, 2006). 

Os principais pont os da lei e do decreto são apresentados no quadro 1. 
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Quadro 1- Principais pontos da lei e decreto que normatizam a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no 
Estado de São Paulo. 

 

Objetivo da cobrança 

 Reconhecer a água como bem público de valor econômico. 

 Dar ao usuário uma indicação de seu real valor. 

 Incentivar o uso racional e sustentável da água. 

 Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções. 

 Distribuir o custo socioambiental pelo uso degradador e 
indiscriminado da água. 

 Ser um instrumento de planejamento, gestão integrada e 
descentralizada do uso da água e seus conflitos. 

Quem paga pelo uso 
 Todos os usuários de recursos hídricos. 

 Exceções: quando não houver necessidade de outorga, para 
abastecimento de pequenas comunidades. 

Quem cobra o uso 
 Entidade responsável pela outorga. 

 Agências de Bacias. 

Aplicação dos recursos 

 Aplicados na Bacia hidrográfica de origem, conforme deliberação 
do Comitê de Bacias. 

 Parte dos recursos se destina a conservação do solo e preservação 
da água na área rural da bacia, conforme estabelecido no Plano de 
Bacias. 

Tomadores de recursos 
financeiros 

 Pessoas jurídicas, do estado ou municípios (administração direta 
ou indireta), ou da iniciativa privada. 

 Concessionárias de serviços públicos, com atuação na área. 

 Consórcios intermunicipais regularmente estabelecidos. 

 Entidades privadas sem fins lucrativos, usuárias ou não de recursos 
hídricos, constituídas há, pelo menos, quatro anos, tendo como 
atuação e finalidade a proteção dos recursos hídricos. 

 Pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos. 

 Agências de Bacias Hidrográficas. 

 Outros órgãos a serem indicados, pelo CBH e CRH, desde que 
atendam aos requisitos legais. 

Exceções 

 Usuários isentos. 

Qual o valor da cobrança 

 Seguir limites do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

 Proposta de valor por CBHs, com revisões quadrienais. 

 Aprovação de valores, por Decreto Estadual. 
 

Fonte: São Paulo, 2005 e 2006. 
 

Organização: Os autores, 2016. 
 
 

Ainda, conforme o Decreto citado anteriormente, foram estabelecidos preços 

unitários básicos (PUBs) a serem aplicados sobre os diferentes usos outorgados. Três 

são as formas de cobrança: a) captação, extração e derivação; b) consumo; c ) diluição, 

transporte e assimilação de efluentes.  
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Foi estabelecida ainda a fórmula da cobrança para essas três modalidades, e ainda, 

coeficientes (X e Y) sobre os PUBs. Tais coeficientes são divididos em 13 e 9 subíndices, 

respectivamente, conforme mostrado a seguir: 

 
Quadro 2 – Caracterização dos subíndices para captação, extração derivação e consumo (coeficientes x). 

 

Para captação, extração e derivação, e também para o consumo 

Coeficiente Definição 

x1 Natureza do corpo d'água, superficial ou subterrâneo 

x2 
Classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d'água 

no local do uso ou da derivação 

x3 Disponibilidade hídrica local 

x4 Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas 

x5 Volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação 

x6 Consumo efetivo ou volume consumido 

x7 Finalidade do uso 

x8 Sazonalidade 

x9 Características dos aquíferos 

x10 Características físico-químicas e biológicas da água 

x11 Localização do usuário na bacia 

x12 Práticas de conservação e manejo do solo e da água 

x13 Transposição de bacia 

 
Fonte: São Paulo, 2005. 

 
 Organização: Os autores, 2016. 

 
 

Quadro 3 – Caracterização dos subíndices para diluição, transporte e assimilação de efluentes (coeficientes y). 

 

Para diluição, transporte e assimilação de efluentes 

Coeficiente Definição 

y1 Classe de uso preponderante do corpo d’água receptor 

y2 Grau de regularização assegurado por obras hidráulicas 

y3 Carga lançada e seu regime de variação 

y4 Natureza da atividade 

y5 Sazonalidade 

y6 Vulnerabilidade dos aquíferos 

y7 
Características físico-químicas e biológicas do corpo receptor no local do 

lançamento 

y8 Localização do usuário na bacia 

y9 Práticas de conservação e manejo do solo e da água 

 
Fonte: São Paulo, 2005. 

 
Organização: Os autores, 2016. 
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Considerando as formas de cobrança e os coeficientes acima listados, o valor a ser pago 

para cada forma de cobrança é feito pelo produto dos PUBs pelos respectivos coeficientes, 

sendo que o valor total corresponde a soma de cada uma das formas de cobrança. Assim: 

 

VTanual = VCC + VCCo + VCL                                                                                   (1) 

 

Sendo: 

VTanual = pagamento anual pela cobrança; 

VCC = pagamento anual pela captação, derivação ou extração; 

VCCo = pagamento anual pelo consumo; 

VCL = pagamento anual pelo lançamento de carga poluidora. 

O VCC (valor anual para captação, derivação ou extração), por sua vez, é obtido por: 

            

VCC=VCAP*PUFCAP                                                                                                  (2) 

 

Sendo: 

VCAP = volume captado, extraído ou derivado; 

PUFCAP = preço unitário final para o volume captado, derivado ou extraído. 

Já o VCAP pode ser estimado por: 

 

VCAP = KOUT * VCAP OUT + KMED * VCAP MED                                               (3) 

 

Sendo: 

KOUT = peso atribuído ao volume de captação outorgado, no período; 

KMED = peso atribuído ao volume de captação medido, no período; 

VCAP OUT = volume de água captado, em m3, no período, segundo valores da 

outorga, ou constantes do ato declaratório; 

VCAP MED = volume de água captado, em m3, no período, segundo medição que 

deverá ser feita por meio de equipamentos medidores aceitos pelo órgão outorgante: 

A condição KOUT + KMED = 1 deverá ser satisfeita para que a equação 3 seja válida. 
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O preço unitário final para o volume captado, derivado ou extraído (PUFCAP) 

poderá ser avaliado por:  

 

PUFCAP = PUBCAP * (X1... *...X13)                                                                        (4) 

 
Sendo: 

PUBCAP = preço unitário básico para volume captado, derivado ou extraído; 

Xi (i = 1 a 13) =coeficientes ponderadores. 

O VCCo (valor anual para consumo), da equação 1 é calculado por: 

 

VCCo= VCONS * PUFCONS                                                                                       (5) 

 

Sendo: 

VCONS = volume consumido; 

PUFCONS = preço unitário final para o volume consumido. 

A estimativa de VCONS, pode ser feita por:  

 

VCONS = FC * VCAP                                                                                                   (6) 

 
Sendo: 

FC = fator de consumo aplicado sobre o volume captado, derivado ou 

extraído, definido por: 

 

(VCAPT - VLANÇT) / VCAPT)                                                                                           (7) 

 

     Com: 

VCAP = volume de água captado, derivado ou extraído, em m3, no período; 

VCAPT = volume de água captado, derivado ou extraído total, em m3, igual ao 

VCAP, acrescido dos demais volumes de água utilizados no empreendimento, no período; 

VLANÇT = volume de água lançado total, em m3, acrescido dos demais volumes 

de água lançados pelo empreendimento no período. 

 
O preço unitário final para o volume consumido, PUFCONS, pode ser estimado por: 
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PUFCONS = PUBCONS * (X1... *...X13)                                                                  (8) 

 
Onde: 

PUBCONS = preço unitário básico para o volume consumido; 

Xi (i = 1 a 13) = coeficientes ponderadores. 

Por fim, o VCL (valor anual pelo lançamento de carga poluidora) possui a 

seguinte fórmula de cálculo: 

  

VCL =QDBO * VLANÇ * PUFDBO                                                                                    (9) 

 
Sendo: 

QDBO = concentração média anual de DBO, em kg, presente no efluente final lançado; 

VLANÇ = volume de água lançado em corpos d’água, em m³; 

PUFDBO = Preço Unitário Final, que poderá ser avaliado por: 

 

PUFDBO = PUBDBO * (Y1... *...Y9)                                                                             (10) 

 
Onde: 

Yi (i = 1 a 9) = coeficientes ponderadores. 

 

APLICAÇÃO DA COBRANÇA NA UGHRI  PONTAL DO PARANAPANEMA 

 

No que diz respeito à cobrança nessa área de abrangência, a publicação recente do 

Decreto Estadual nº. 61.415/2015 (SÃO PAULO, 2015) aprova os valores a serem cobrados 

pelos recursos hídricos no Pontal do Paranapanema. Esse documento é o resultado final de 

uma série de estudos realizados por um Grupo de Trabalho (GT) criado no Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Pontal do Paranapanema, composto por representantes dos municípios, do 

estado e da sociedade civil. 

Entretanto, antes de aprofundar no tema, e a fim de fornecer subsídios para as 

discussões posteriores, inicialmente, faz-se um breve relato sobre a área de estudo. 

A área de abrangência da UGRHI 22 é a delimitada no Mapa 1. Essa área possui em 

seu interior, total ou parcialmente, vinte e seis municípios, com área de aproximadamente 

doze mil quilômetros quadrados. Essa região, no extremo oeste do estado de São Paulo, 

possui meio físico bastante frágil diante das intervenções antrópicas, resultando em diversos 

impactos ambientais, especialmente em relação às águas, solos e vegetação (LEAL, 2000). 
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Estes impactos diretos no meio físico são lentamente transferidos para a sociedade, 

gerando, por exemplo, a perda de produtividade da terra, perda de renda dos proprietários 

e, principalmente, perda de qualidade de vida da população. 

 
Mapa 1- Limite das UGRHIs no estado de São Paulo, com destaque para a UGRHI 22 (Pontal do Paranapanema). 

 

 
 

Organização: Os autores, 2016. 

 

Aplicação no Pontal do Paranapanema 

 

De acordo com os preceitos do decreto mencionado, conforme disposto em seu 

anexo 1, tem-se os valores para cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Tabela 2). 

               
                   Tabela 2 - Preços unitários básicos aplicados na UGRHI 22. 

 
Preços Unitários Básicos (PUB’s) 

 Unidade Valor (R$) 

Captações m³ 0,01 

Consumo m³ 0,02 

Carga de DBO 5,20 Kg 0,09 

 
Fonte: São Paulo, 2015. 

 
                     Organização: Os autores, 2016. 
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Para efeito do cálculo do VCAP (volume captado) foram adotados KOUT = 0,3 e 

KMED = 0,7, conforme fórmulas já apresentadas, conferindo peso maior ao volume medido 

em relação ao outorgado. 

A seguir, são citados os valores dos coeficientes ponderadores adotados para o 

Pontal do Paranapanema, estabelecidos pelo decreto estadual de 2015. 

 
           Tabela 3 – Coeficientes aplicados para captação, extração, derivação e consumo. 

 

Captação, Extração, Derivação e Consumo 

a) a natureza do corpo d'água.  X1  
Superficial  1 

Subterrâneo  1 

b) a classe de uso preponderante em que estiver 
enquadrado o corpo d'água no local do uso ou da 
derivação – Decreto Estadual n.º 10.755/77.  

X2  

Classe 1  1 

Classe 2  1 

Classe 3  1 
Classe 4  1 

c) a disponibilidade hídrica local.  X3  

Muito Alta (< 0,25)  1 

Alta (entre 0,25 e 0,4)  1 

Média (entre 0,4 e 0,5)  1 

Crítica (entre 0,5 e 0,8)  1 

Muito Crítica (acima de 0,8)  1 

d) o grau de regularização assegurado por obras 
hidráulicas;  

X4    
Não 

utilizado 

e) o volume captado, extraído ou derivado e seu regime 
de variação.  

X5  
sem medição  1 

com medição  1 

f) o consumo efetivo ou volume consumido.  X6    Não 
utilizado 

g) a finalidade de uso.  X7  

Sistema Público  1 

Solução Alternativa  1 

Industrial  1 

h) a sazonalidade.  X8    
Não 

utilizado 

i) as características dos aqüíferos.  X9    Não 
utilizado 

j) as caracteríticas físico-químicas e biológicas das águas X10   
Não 

utilizado 

k) a localização do usuário na bacia X11   
Não 

utilizado 

l) as práticas de conservação e manejo do solo e da água X12   
Não 

utilizado 

m) transposição X13 
Existente 1 

Não existente 1 
 

Extraído de São Paulo, 2015. 
 

  Organização: Os autores, 2016. 
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Tabela 4 – Coeficientes aplicados para carga lançada. 
 

Diluição, transporte e assimilação de efluentes (Carga lançada) 

a) classe de uso preponderante do corpo 

d’água receptor 
Y1 

Classe 2 1 

Classe 3 1 

Classe 4 1 

b) o grau de regularização assegurado por 

obras hidráulicas; Y2  
Não utilizado 

c) a carga lançada e seu regime de variação, 

atendido o padrão de emissão requerido 

para o local. 

Y3 

> 95% de remoção 0,8 

> 90 a ≤ 95% de 

remoção 
0,85 

> 85 a ≤ 90% de 

remoção 
0,9 

> 80 a ≤ 85% de 

remoção 
0,95 

= 80% de remoção 1 

d) a natureza da atividade. Y4 

Sistema Público 1 

Solução Alternativa 1 

Industrial 1 

e) a sazonalidade. Y5   Não utilizado 

f) a vulnerabilidade dos aqüíferos. Y6   Não utilizado 

g) as características físico-quimicas e biológicas 

do corpo receptor no local do lançamento. 
Y7   Não utilizado 

h) a localização do usuário na bacia. Y8   Não utilizado 

i) as práticas de conservação e manejo do solo 

e da água 
Y9   Não utilizado 

 
Extraído de São Paulo, 2015. 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

 
PROPOSIÇÕES QUANTO A COBRANÇA NO PONTAL DO PARANAPANEMA 

 
Nesse tópico serão apresentadas propostas referentes à aplicação da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos no Pontal do Paranapanema.  

Sendo um dos objetivos da cobrança possibilitar investimentos para sanear 

problemas locais, entende-se que ao se aplicar recursos em ações que promovam a proteção 

às áreas de maior fragilidade do meio físico, os recursos da cobrança estejam cumprindo com 

os objetivos de sua realização. 

Como ponto inicial da análise sobre o instrumento da cobrança para solução dessa 

situação apresentada, deve ser ressaltado que para o efetivo funcionamento da cobrança é 

necessário que haja coleta de dados de forma precisa, a fim de evitar cobranças incorretas, 

ou mesmo fraudes, que possam por em cheque todo o processo. 
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Os equacionamentos de aferição dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos 

hídricos incluem coeficientes ponderadores que podem acrescentar (casos em que o coeficiente 

for maior que 1) ou diminuir (coeficientes menores que 1) o valor da cobrança. Em casos que se 

entenda que o valor não deva ser alterado, é adotado o valor unitário. Ainda, há coeficientes 

para os quais o valor estabelecido foi o unitário, pela Deliberação CRH nº 90/2008, tendo em 

vista sua não aplicação no momento, conforme já demonstrado nas tabelas anteriores. 

Da forma como estão propostos, há que se adotarem valores de coeficientes de 

forma muito criteriosa. Isso porque como há uma série de operações de multiplicação, o 

valor a ser descontado ou acrescido pode se alterar significativamente. Como exemplo, caso 

uma situação de captação de água seja enquadrada em todos os 13 itens dos coeficientes 

propostos com um valor de 0,9, o valor a ser cobrado ao final será de apenas cerca de 25% 

do valor básico (todos os coeficientes iguais a 1). No atual momento tal situação não ocorre, 

visto que, por ausência de regulamentação, para captação todos os coeficientes ainda 

possuem valor igual a 1. Contudo essa cumulatividade dos descontos deve ser considerada 

em futuros processos de revisão da norma. 

Para os coeficientes Y, utilizados em casos de lançamento, já há previsão de 

coeficiente menor que 1 (coeficientes da série Y3), indicando, portanto, descontos nos 

valores a serem pagos em relação à carga lançada. Para esse caso seria interessante 

acrescentar também um componente que se refere à carga residual lançada no corpo 

d’água, visto que, ainda que atendida a condição de 80% de eficiência de tratamento, a 

carga lançada pode ser bastante impactante no corpo d'água receptor. 

Para os coeficientes X, utilizados em caso de captação e consumo, a aplicação dos 

coeficientes não gera efeito algum nesse momento, visto que todos eles possuem valor igual a 1. 

Assim, tendo sido adotado um valor de cautela, há amplo espaço para aprimoramento nas 

futuras revisões. 

No escopo desse trabalho e considerando apenas o coeficiente X12 (práticas de 

conservação e manejo do solo e da água) pode-se imaginar um desconto para ações que 

promovam ações de recuperação de áreas degradadas na bacia. 

A tabela 5 mostra o potencial de arrecadação estimado para o Pontal do 

Paranapanema, utilizado nos estudos de fundamentação da cobrança. 
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Tabela 5 – Potencial de arrecadação estimado para a UGRHI 22 (valores em R$).  

 

Setor 
Captação 

Superficial 
Captação 

Subterrânea 
Consumo Lançamento Total 

Saneamento 78.011,91  186.359,15  238.650,81  114.081,81  617.103,68  

Industrial 334.400,72  121.145,80  805.020,01  36.063,15  1.296.629,68  

Usuário 

Privados 
277,07  23.618,63  44.932,65  - 68.828,35  

Subtotais 412.689,70  331.123,58  1.088.603,47  150.144,96  1.982.561,71  

 
Fonte: CBH-PP, 2015. 

Organização: Os autores, 2016. 

 

A partir da tabela anterior, nota-se que há um potencial de quase dois milhões de 

reais a serem arrecadados, por ano, com a cobrança pelo uso da água. Tais recursos 

haveriam de ser aplicados em projetos na área da UGRHI, visando solucionar problemas e 

mitigar deficiências da gestão de recursos hídricos. 

Dentre os problemas ambientais nessa região, o baixo percentual de cobertura 

vegetal nativa existe na região, apontado anteriormente, indica para o fato que a captação 

ou uso da água ocorre em condições desfavoráveis, considerando que a ausência da 

vegetação ripária promove resultados negativos na qualidade e também na quantidade da 

água captada passível de ser captada. 

Diante desse quadro, é possível imaginar cenários em que seriam oferecidos 

descontos para usuários que executassem boas práticas em sua bacia de captação, 

promovendo a restauração das áreas de preservação permanente. Os resultados do impacto 

que os descontos no coeficiente X12 causariam, são mostrados na tabela adiante. Na última 

coluna são apresentados os valores em área de APPs a serem recuperadas com aplicação 

dos respectivos descontos, considerando-se duas estimativas: A primeira, mais otimista, de 

R$ 8.832,00 para implantação e monitoramento de um hectare de plantio de restauração 

(RODRIGUES et al, 2009), e a segundo de Hahn et al (2004), mais conservadora, de R$ 

11.983,27 por hectare, sendo esta a referência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

em São Paulo (SMA-SP) para custos de restauração. A exemplo do que é feito pela SMA-SP, 

os valores são atualizados anualmente, aplicando-se como índice de correção o valor de 

Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP).  
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Assim, considerando-se o valor de R$ 15,85 para a UFESP em 2009 e de R$ 12,49 em 

2004, o valor passa a ser de 557,22 UFESPs pela metodologia de Rodrigues et al (2009) e de 

959,43 UFESPs para Hahn et al (2004). Para o valor presente, foi utilizado o valor de 2017 da 

UFESP, equivalente a R$ 25,07.  

A Tabela 6 sintetiza essas informações de atualização financeira, e a Tabela 7, os 

valores financeiros convertidos em área a restaurar. 

 
Tabela 6 – Atualização dos valores de restauração, a partir da data de publicação dos valores de referência. 

 

 

Custos 
estimados à 

época da 
publicação 

UFESP do 
ano 

Valor em 
UFESP do 

ano 

Custo atualizado 
em 2017 

Rodrigues et al (2009) R$ 8.832,00 15,85 557,22  R$13.969,61  

Hahn et al (2004) R$ 11.983,27 12,49 959,43 R$ 24.052,89 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

Tabela 7 – Comparativo entre área a restaurar e descontos aplicados de acordo com o valor de coeficiente adotado. 
 

Coeficiente 
Descontos no valor da 

cobrança (R$) 

Área a restaurar 

equivalente (hectares) 

Rodrigues et al (2004) 

Área a restaurar 

equivalente (hectares) 

Hahn et al (2004) 

1 -   
 

0,9 198.256,17 14,19 8,24 

0,8 396.512,34 28,38 16,49 

0,7 594.768,51 42,58 24,73 

0,6 793.024,68 56,77 32,97 

0,5 991.280,86 70,96 41,21 

 
Organização: Os autores, 2016. 

Conforme a tabela 7 verifica-se que, mantidos os valores apresentados 

anteriormente, cada decréscimo de um décimo no valor do coeficiente corresponde a 

valores entre 8 e 14 hectares, conforme a estimativa de custos adotada.  

Portanto, caso o usuário implantasse um projeto de restauração, poderia ser lhe 

concedido um desconto proporcional à área recuperada. Como é de interesse que a 

recuperação se dê em larga escala, seria necessário adotar um valor mínimo de área 

restaurada, a partir da qual pudesse ser aplicado um coeficiente, ou faixas de coeficientes, 

mais vantajosas para o usuário que comprovasse a adoção de medidas de recuperação. 
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Ainda, conforme prevê o artigo 4º da Lei Estadual nº 12.183/2005 e artigo 17 do Decreto 

nº 50.667/2006, transcrito a seguir, havia outra forma de abatimento no valor da cobrança a ser 

realizada até dezembro de 2009, que era exclusiva aos serviços e saneamento. 

 
Artigo 17 - Para obtenção do desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor total 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos os usuários operadores públicos e 

privados dos serviços de saneamento, de acordo com o previsto no artigo 4º das 

disposições transitórias da Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, deverão 

apresentar anualmente à Agência de Bacias ou, na ausência desta, ao DAEE, os 

seguintes documentos relativos aos investimentos realizados no exercício anterior 

na respectiva bacia hidrográfica, com recursos próprios ou financiamentos 

onerosos: 

I - extratos de contratos celebrados de forma a caracterizar que os objetos dos 

empreendimentos realizados referem-se a estudos, projetos e obras destinadas ao 

afastamento e tratamento de esgotos, exceto redes de coleta de esgoto sanitário; 

II - planilhas orçamentárias constantes dos contratos indicando as atividades a 

serem consideradas para efeito do desconto referido no "caput" deste artigo; 

III - comprovantes de quitação dos pagamentos e de execução dos serviços e obras 

correspondentes; 

IV - outros documentos solicitados necessários à identificação dos investimentos 

realizados e respectivos pagamentos. 

§ 1º - A concessão do desconto previsto no "caput" deste artigo fica condicionada à 

realização de investimentos correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) do valor total a ser cobrado pelo uso da água; 

§ 2º - Do valor total dos investimentos a serem considerados para obtenção do 

desconto de que trata este artigo, até 10% (dez por cento) poderão referir-se a 

estudos e projetos, devendo, no mínimo, 90% (noventa por cento) abranger obras. 

§ 3º - Para os fins do desconto previsto no "caput" deste artigo, os investimentos 

deverão ser feitos em empreendimentos compatíveis com as prioridades previstas 

no Plano de Bacias Hidrográficas do respectivo CBH. (SÃO PAULO, 2015). 

 

Assim, o artigo supracitado abria uma possibilidade de oferecer um grande 

desconto no pagamento da cobrança, desde que houvesse a comprovação da realização de 

investimentos na área da bacia por parte dos usuários operadores públicos e privados dos 

serviços de saneamento. 

Tal desconto, embora não mais vigente, seria bastante significativo e poderia ser o 

impulso para que grandes consumidores, mas não só os que realizam captação com fins de 

abastecimento público, realizassem ações efetivas, concretizando ações que pudessem vir a 

melhorar a condição ambiental das bacias em que realizem captações, especialmente quando se 

trata de captações superficiais, em que a vazão e a qualidade da água são mais rapidamente 

impactadas pelas ações de conservação realizadas na bacia a montante. Uma vez que a 
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cobrança ainda está em fase inicial de implantação na área de estudo, poderia vir a ser analisada 

a viabilidade de concessão de descontos dessa natureza como forma de potencializar ações de 

restauração em bacias de captação superficial, por exemplo. 

Por fim, há um grande espaço de discussão de valores, métodos de cálculo de 

desconto, ações mínimas necessárias, dentre outras, para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos no Pontal do Paranapanema. 

 
CONCLUSÕES 

 
Frente ao exposto, notou-se a importância e as potencialidades do instrumento 

“cobrança” na gestão dos recursos hídricos. Com o aumento de bacias hidrográficas que 

passarão a operar a cobrança em sua área de abrangência, espera-se que haja uma melhoria 

nos mecanismos de cobrança, com aprimoramento da cobrança e, o que é fundamental, 

geração de resultados efetivos. 

Em relação ao Pontal do Paranapanema, espera-se que a cobrança possibilite uma 

maior disponibilidade de recursos para solucionar os problemas existentes nessa área e, que 

com o passar do tempo tenha-se água em qualidade e quantidade suficientes para o suprimento 

da demanda interna. 

Os coeficientes ponderadores devem ser aplicados com muita cautela, uma vez 

que seu uso indiscriminado e sem a devida avaliação de impactos pode gerar descontos 

bastante superiores ao que se entendesse como desejável e justo. Entretanto, o ideal é 

que sua utilização possa atuar como incentivo para que ocorram ações de recuperação 

que resultem na melhoria de qualidade e quantidade dos recursos hídricos do Pontal 

do Paranapanema. 

Por fim, há que se destacar que o instrumento da cobrança ainda é de aplicação 

incipiente, sendo fundamental seu contínuo aprimoramento para a melhoria da gestão dos 

recursos hídricos. As adaptações na metodologia de cobrança que deverão ser feitas nos 

processos revisionais devem servir de estímulo para a implantação de ações de restauração, 

como sugerido neste trabalho, mas também para a aplicação de tecnologias que visem 

reduzir as quantidades utilizadas e captadas além das cargas de lançamento.  
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Capítulo 5 

 
ENSAIO CRÍTICO DO “SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS”, 

INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, LEI FEDERAL n. 9.433/1997 

 
Vinícius Bonafin Stoqui12 

Carolina Bugalho Kohori
13 

Isabel Cristina Moroz Caccia Gouveia
14 

 
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente os meios de comunicação eventualmente reportam à escassez da água 

como um dos principais problemas que a humanidade enfrentará no século XXI. Com o 

aumento populacional e o crescimento das cidades no Brasil, menor do que outrora, porém 

ainda em curso, a questão torna-se preocupante. Considerando que os níveis de poluição e 

contaminação das fontes e dos corpos d’água também crescem, faz-se necessário a 

implantação de mecanismos voltados ao planejamento e gestão participativa, a fim de 

garantir um consumo consciente que fomente transformações culturais dentro de uma das 

premissas fundamentais do Estado Democrático de Direito: o acesso às informações. 

Em virtude disso, considera-se que o acesso aos dados e informações de interesse 

público representa um dos fundamentos básicos do regime democrático. Logo, isto envolve 

as informações sobre o meio ambiente, como o conhecimento da sua dinâmica de 

reprodução e da situação dos recursos hídricos, visto que a apropriação do conhecimento é 

fundamental para se concretizar o planejamento e a gestão que contemple a necessidade de 

preservação ambiental e as demandas da sociedade. 

No entanto, para que isso ocorra de forma consistente, dentro dos princípios da 

democracia e da legalidade, consolidada em bases jurídicas e pilares institucionais sólidos, 

este processo deve envolver os diferentes interesses dos diversos atores sociais. Assim, é 

necessário criar possibilidades concretas de construção de uma sociedade mais sustentável, 

com investimento na formação profissional a fim de preparar cidadãos competentes, 

responsáveis e éticos para o exercício adequado da profissão e da cidadania. 
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Sob tais premissas, este artigo buscou contextualizar brevemente a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei n. 9.433/1997, e realizar um 

ensaio crítico das potencialidades e fragilidades de um dos instrumentos desta política: o 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Certamente, o texto que segue não possui 

a pretensão de esgotar o tema, porém pretende demonstrar a importância da 

sistematização e divulgação das informações sobre os recursos hídricos, promover o debate 

crítico desta temática e, da mesma forma, fomentar a organização social em direção à 

efetiva participação do cidadão comum. 

 
MARCO LEGAL 

 

A economia de mercado não considerou por muito tempo os impactos de suas 

atividades sobre o meio ambiente, ignorando qualquer ligação entre ecossistemas e as 

atividades de consumo e produção dos sistemas econômicos (CONSTANZA et al., 2012). A 

partir do momento em que uma economia baseia seu crescimento na exploração de recursos 

naturais e seu uso não é incorporado na análise econômica, o processo de produção pode ficar 

comprometido pelo colapso dos limites do ecossistema (MERICO, 1996). 

A fim de mitigar os impactos e a degradação da natureza em virtude dessa 

concepção, os territórios geridos por Estados de Direito e Bem Estar Social começam a 

incorporar normas e dispositivos legais em suas Constituições Nacionais. 

No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6.938/1981, e a Constituição 

Federal de 1988, bem como Resoluções, Decretos e Portarias advindas delas, vão ao 

encontro dos pressupostos da importância da preservação ambiental. Nesse sentido, o 

direito de acesso ao uso e consumo da água com qualidade, a participação social na gestão e 

no planejamento e preservação das suas fontes e recursos, além da garantia de acesso a 

informações institucionais referentes ao meio ambiente para toda a sociedade, estão 

previstos na legislação brasileira. 

A Constituição Federal contribuiu de forma decisiva para a solidificação da 

promoção da gestão e planejamento dos recursos hídricos através da Política Nacional do 

Meio Ambiente e de outros dispositivos legais. Assim, definiu a água como bem de uso 

comum e alterou sua dominialidade no território nacional, anteriormente proposta pelo 

Código de Águas de 1934 (Decreto n. 24.63/1934). 



84 - Renata Ribeiro de Araújo, Cláudio Antonio Di Mauro e Leonice Seolin Dias (Org.) 

 

Em seu artigo 24, inciso I, aponta “as águas subterrâneas, fluentes, emergentes e em 

depósito, ressalvas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União” como bens dos 

Estados (BRASIL, 1988). Da mesma forma, no artigo 20, inciso III, são indicados os bens da União 

como: lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, ou que banhem mais 

de um Estado, sirvam de limites com outros países, se estendam a território estrangeiro, ou dele 

provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais (BRASIL, 1988). 

Outra importante iniciativa implantada pela Constituição Federal foi a atribuição 

dada à União, no artigo 21, inciso XIX, para "instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso" (BRASIL, 1988). Neste 

âmbito, ao instituir a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei Federal n. 

9.433/1997, são destacados os seguintes fundamentos: 

 

A água é um bem de domínio público; a água é um recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico; em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos 
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; a gestão dos recursos 
hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; a bacia hidrográfica é 
a unidade territorial para implementação da Política de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). 

 

A criação da PNRH regulamenta o inciso XIX, do artigo 21, da Constituição 

Federal e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1988). 

Aprovada a Lei, o país enfim dispõem normas jurídicas com a finalidade de garantir para 

a atual e as futuras gerações disponibilidade de água, bem como de suas fontes. Desse 

modo, a Lei n. 9.433/97, em seu artigo 32, apresenta os objetivos do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

 

I - coordenar a gestão integrada das águas; 

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os 

recursos hídricos; 

III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação 

dos recursos hídricos; 

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
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A Lei n. 9.433/97 dispõe do planejamento e gestão dos recursos hídricos, marcando 

avanço importante em relação ao tratamento da água no país. Entretanto, para obter 

sucesso na aplicação e fomentar transformações importantes para os administradores 

públicos e usuários, um dos principais desafios está na mudança de princípios de decisões 

centralizadas à gestão, regida pelo princípio da subsidiariedade (MMA, 2007). 

O poder público também normatiza que os órgãos e entidades ligadas ao Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)15 devem permitir acesso aos documentos e 

informações sobre a situação ambiental sob sua guarda e, portanto, sobre a situação dos 

recursos hídricos a toda sociedade. Para regulamentar esta norma, a Lei n. 10.650/2003 

dispõe especificamente sobre a questão (BRASIL, 2003). Ao definir tal conduta, o poder 

público demonstra o interesse de que os cidadãos se apropriem da informação e possam 

colaborar com o planejamento e a gestão dos recursos ambientais. 

É importante destacar que uma das dificuldades de implantação desse modelo de 

gestão descentralizada e compartilhada é o entendimento de que a gestão social "substitui" 

o poder central. Logo, cabe a este último a responsabilidade de disciplinar e garantir o uso 

do bem comum, e à gestão social compete acompanhar e o efetivar o estabelecimento da 

sustentabilidade (MMA, 2007). 

A PNRH fundamenta os instrumentos encarregados de sistematizar a implantação de 

planos de gerenciamento de bacias hidrográficas. Segundo o Artigo 5°, da Lei n. 9.433/97, 

constitui seus instrumentos: 

 Os planos de recursos hídricos: visam orientar a implementação do gerenciamento 

desse recurso em uma determinada bacia hidrográfica. Elaborados pelas agências de água 

ou por entidades gestoras e outorgantes e aprovados pelos respectivos comitês. 

 O enquadramento dos corpos de água: visa indicar as metas de qualidade das águas 

a serem alcançadas. 

 Outorga do direito de uso: tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo das águas superficiais e subterrâneas a fim e efetivar o exercício dos direitos ao 

acesso. Por outro lado, a outorga não representa a alienação da água. 

                                                           
15

O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 



86 - Renata Ribeiro de Araújo, Cláudio Antonio Di Mauro e Leonice Seolin Dias (Org.) 

 

 A cobrança pelo uso: serve para promover o reconhecimento da água como um 

bem econômico e dar ao usuário o seu real valor, medido pela qualidade e quantidade e 

estimulando a racionalização do uso. 

 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos: visa à produção, a sistematização e 

a disponibilização de dados e informações sobre as condições da bacia hidrográfica em termos 

de quantidade e qualidade para os diversos usos e em termos das condições ecológicas. 

Assim, de acordo com o Artigo 24, da Lei n. 9.433/97, apreende-se que o Sistema de 

Informações consiste em um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação 

de informações sobre recursos hídricos. Este aspecto somado ao fato de acesso garantido da 

informação a toda sociedade, bem como a descentralização na obtenção de dados e 

coordenação unificada do sistema, o qual otimiza o planejamento e aumenta a eficiência do 

uso da água, faz com que importantes aspectos intervenientes à gestão dos recursos 

hídricos sejam contemplados pela política. 

É nesse contexto que o Sistema Nacional de Informações sobre os Recursos Hídricos 

(SNIRH) surge como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 

instituído com os objetivos de: 

 
Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 
qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil – Atualizar 
permanentemente informações sobre disponibilidade e demanda de recursos 
hídricos – Fornecer subsídios para elaboração de Planos de Recursos Hídricos 
(BRASIL, 1997). 

 
De modo geral, o SNIRH disponibiliza ao público dados sobre as condições ambientais 

dos recursos hídricos em termos quantitativos e qualitativos no Brasil. Para que estes dados 

sejam precisos, é necessária uma atualização constante das informações sobre 

disponibilidade e demanda dos recursos hídricos a fim de fornecer subsídios aos gestores 

para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos (PNRH, 2006). 

O desenvolvimento tecnológico para o processamento de imagens e o processamento 

de dados em geral, através de softwares e hardwares, representa uma potencialidade para o 

planejamento e processos de gestão. Nessa linha, de acordo com a ANA (2010): 

 
“Sistemas de Informações” é a expressão utilizada para descrever um sistema 
automatizado ou manual que abrange pessoas e processos para coletar, processar, 
transmitir e disseminar dados, que representam informação e conhecimento para 
o usuário, nos dias atuais é inevitável o emprego de tecnologia nesse processo, ou 
seja, o uso de hardwares e softwares (ANA, 2010). 
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Segundo Porto e Porto (2008, p. 54), o “Sistema de informações é a base essencial 

para a correta aplicação de todos os demais instrumentos de gestão”, sendo de 

fundamental importância o uso de informações e de ferramentas analíticas para garantir 

que o processo de gestão tome decisões sobre o uso dos recursos hídricos de uma bacia 

e instituam-nas com eficácia.  

 

ANÁLISE CRÍTICA DAS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

 
Potencialidades 

 

A potencialidade que se torna mais evidente ao observar a Lei n. 9.433 e o 

Instrumento considerado é a democratização da informação e seu efeito participativo. Os 

aspectos elencados pela lei representam grande passo para o regime democrático no Brasil, 

uma vez que a participação pública aumenta à medida que o cidadão possui mais acesso à 

informação (ROSSI, 2009). 

É de fundamental importância, para o processo de gestão, a utilização de 

ferramentas computacionais que garantam o acesso a informações sobre as condições 

ambientais de determinada bacia de maneira rápida. Uma vez possuindo uma base de 

informações organizadas e atualizadas, tomadas de decisão tornam-se mais eficazes, como 

os casos de outorga, racionamentos, enquadramento de cursos de água por classes de uso, 

controle de cheias, tratamento e diluição de efluentes, adoção de medidas de contingência e 

outros (PORTO; PORTO, 2008).  

A disponibilização da informação em tempo real representa outra potencialidade, 

pois permite à sociedade e aos órgãos públicos buscarem ações mais rápidas e eficazes. 

Além disso, possibilita promover mecanismos de mitigação visto que, ao realizar previsões, é 

possível ampliar a visibilidade do processo de planejamento do sistema de gestão e das 

ações executadas pelos comitês de bacias e demais órgãos gestores.  

A informação disponível é, portanto, instrumento essencial para a concretização 

dos Planos de Bacias Hidrográficas, permitindo o acompanhamento das metas e objetivos 

através de seus indicadores, bem como do acompanhamento dos investimentos e seus 

resultados, subsidiando, assim, o planejamento físico e financeiro da bacia hidrográfica e/ou 

aquífero pela gestão pública. 
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Outro aspecto a ser destacado é a possibilidade de se prever eventos extremos a 

partir de informações obtidas ao longo de determinado período e de acordo com a 

sazonalidade com que ocorrem. Essas previsões, ao serem disponibilizadas à sociedade e aos 

órgãos públicos, permitem que sejam tomadas medidas de prevenção e controle contra 

possíveis tragédias. Além disso, a identificação de recorrência de acontecimentos extremos, 

a partir de séries históricas de dados sistematicamente coletados, são passíveis de serem 

utilizados em pesquisas científicas nas universidades e instituições de pesquisa privadas e 

públicas, contribuindo para a formação profissional, o planejamento do espaço urbano e 

com o desenvolvimento científico e tecnológico.  

A descentralização na dominialidade somado à possibilidade de comunicação 

através do uso de técnicas, como softwares e outras tecnologias, também representam 

aspecto positivo para o Sistema de Informação e para a democratização da informação.  

A esse aspecto é acrescida a possibilidade de correlação e a integração com dados 

fornecidos por outros domínios. Além disso, a obtenção e centralização de dados de origens 

e temáticas diversas, poupa esforços e recursos e evita a sobrecarga de atribuições à um 

único órgão. Técnicas e tecnologias, por outro lado, permitem refinamento mais apurado e 

tratamento de dados e informações e, consequentemente, a geração de conhecimentos que 

possam auxiliar nos processos de planejamento e gestão, além de contribuir coma melhoria 

constante dos planos existentes e a elaboração de outros, mais eficazes. 

Sobre o emprego de Geotecnologias, Santos (2013) ressalta que os dados podem 

ser espacializados por meio de modelos computacionais e possibilitam variadas percepções 

da realidade, a qual os seres humanos não conseguiriam obter sem o uso das tecnologias, 

tornando assim, ferramentas imprescindíveis para auxiliar estudos, pesquisas e trabalhos.   

Sistema de informações é um conjunto de dados, cujas informações (espaciais, 

tabulares e/ou documentais), são acessadas através de uma estrutura que possibilite a fácil 

localização da informação desejada (ASFORA et al., 2001).  

O avanço da computação tem permitido, cada vez mais, as possibilidades de 

integração de dados e apresentação dos mesmos. Com a adição do componente espacial 

(dados georreferenciados), os dados tabulares alcançaram um novo panorama de 

visualização, fazendo surgir os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), aumentando 

significativamente o uso da informação na tomada de decisões (BRASIL, 2000). 
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 [...] Tornou possível, em uma escala inimaginada, analisar a geotopologia de um 
ambiente, ou seja, investigar sistematicamente as propriedades e relações 
posicionais dos eventos e entidades representados em uma base de dados 
georreferenciados, transformando dados em informação destinada ao apoio à 
decisão. Esta é a atividade precípua do geoprocessamento, a qual permite 
distingui-lo de campos correlatos como o sensoriamento remoto, destinado 
principalmente a identificar e classificar entidades e ventos, registrados a 
distancia por diversos detectores, e a cartografia digital, voltada primordialmente 
para a correta representação da realidade ambiental, segundo referenciais que 
permitam a identificação confiável do posicionamento de evento e entidades, 
juntamente com medições de suas extensões e direções espaciais (SILVA; 
ZAIDAN, 2009 p. 20). 

 

Botelho (1999, p. 292) reforça que tais tecnologias  

 

não substituem os conhecimentos sobre a área adquiridos em campo, e nem 
tampouco os conhecimentos do pesquisador, que podem ser exibidos, por 
exemplo, no momento da correlação de imperfeições na geometria das 

feições mapeadas.  

 
 

Nesse ponto, o SIRH conta com uma questão que pode dificultar sua operação, que 

será discutido mais adiante, nas fragilidades do Instrumento. 

Outro aspecto importante a salientar é a possibilidade de criação de jogos e 

brincadeiras que possam ser utilizados como ferramentas na educação ambiental. Tais jogos 

e brincadeiras possibilitam trazer informações sobre os recursos hídricos e o manancial que 

serve para o abastecimento público de determinada cidade, bem como outros aspectos 

ambientais. Com o avanço das tecnologias, a criação de modelos e simulações, que também 

podem ser utilizados como ferramenta na formação profissional, constitui ferramentas para 

os cidadãos terem referencias mais concretas sobre a dinâmica dos recursos hídricos 

(JERÔNIMO, et. al., 2012). 

Por fim, a descentralização da obtenção e produção de dados e informações 

constitui grande passo em favor da democracia, como mencionado anteriormente, pois 

pode estimular a participação social (ROSSI, 2009) pela possibilidade de contribuir com os 

processos de planejamento e gestão. No entanto, Rossi (op. cit) elenca que isso não 

acontece efetivamente e Contigo (2013) aponta alguns aspectos que dificultam a 

implementação de parte dos objetivos propostos pela Lei e pelo próprio Sistema de 

Informações, como será discutido a seguir. 
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Fragilidades 

Além de coletar, sistematizar e produzir informações, 

 

A avaliação do cumprimento dos fundamentos e diretrizes da política deve 
permitir, então, trazer à tona os pontos fracos e fortes identificados nos casos de 
estudo e, segundo as diversas realidades analisadas, buscar reduzir os primeiros e 
potencializar os segundos. (CONTIGO, 2013, p.137). 

 

No âmbito da importância do conhecimento sobre os recursos hídricos, Santos 

(2013) aponta que o excesso de dados e ainda a disponibilização destes para a sociedade 

requer seu tratamento adequado, fazendo-se necessário a atuação de profissionais 

qualificados para realizarem as devidas interpretações dos dados para produzir informações. 

Tal aspecto se evidencia na articulação frágil entre as instituições de ensino e os 

Comitês de Bacia Hidrográfica, aspecto que constitui uma falta importante para a 

concretização de todos os instrumentos da PNRH.  Além disso, a falta de articulação se mostra 

evidente quando se verifica que cada Comitê acaba desenvolvendo seu próprio plano sem, 

muitas vezes, considerar outros projetos e ações existentes. Este fato faz com que a produção 

de informações em padrões distintos, em diferentes intervalos, dificulte ainda mais a 

comunicação, o planejamento e a gestão. Outro agravante reside na falta de profissionais 

capacitados para atuarem nessas instituições como também, na falta de investimentos 

públicos na instalação de postos/estações de monitoramento para a obtenção de dados. 

Por outro lado, quando se fala em Sistemas de Informações Geográficas esses 

problemas são recorrentes visto que os dados geográficos ou espaciais são relativamente 

recentes no Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Em vista disso, durante a 

elaboração de um plano de bacia hidrográfica tem-se a necessidade de realizar um profundo 

estudo dos conteúdos a serem adotados, pois por vezes não se utiliza os já produzidos em 

outros Planos de Bacias Hidrográficas, apesar do Sistema de Informações prever o acesso e a 

interoperabilidade dos dados e informações. Porém, é preciso destacar que, devido à 

constante evolução das tecnologias, esses aspectos tendem a ser superados. 

Diante do exposto, a inclusão do instrumento da Lei nº9. 433/97 que trata do Sistema 

de Informações sobre Recursos Hídricos deve estar amplamente inserido nas ações dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), sobretudo a efetiva transmissão de dados e 

informações do poder público para a sociedade e entidades. Nesse sentido, segundo discute 
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Rossi (2009), o acesso à informação é fundamental para o aumento da participação social. 

Porém, Weidemann e Fermers (2005) apud Rossi (2009) salientam que, além do direito à 

participação, o fato de poder ter direito de produzir informação e participar do processo 

decisório contribui ainda mais com a participação. 

É neste aspecto que o Sistema tem o seu maior e mais importante desafio, pois 

ainda é bastante incipiente a efetiva participação da sociedade civil no planejamento e 

gestão dos recursos hídricos aferidos pelo nível real de acesso às informações. Incipiente 

também se torna a potencialidade atribuída pela Constituição Federal que descentraliza a 

dominialidade do gerenciamento dos recursos hídricos, pois a falta de comunicação entre 

domínios, não permite o desenvolvimento desta potencialidade, o que acaba produzindo 

conflitos de abordagens e impossibilidade de conversão dos dados coletados por um ou 

outro domínio. A falta de investimentos no que tange a esse aspecto e a falta de 

compromisso político ético dos vários atores sociais torna-se uma fragilidade, 

principalmente quando não se produz uma mesma linguagem. 

No que tange ao fluxo de informação, segundo pesquisa de Rossi (2009), no poder 

público é frequente a direção dela dar ênfase apenas em uma direção ou do poder público para 

a sociedade e se concretizar de modo superficial. Isto porque muitas vezes não é provido de 

canais de retroalimentação, ou seja, o fluxo de informação ocorrer da sociedade para o poder 

público e sem nenhuma possibilidade dos atores sociais negociarem suas demandas ou dúvidas. 

No que se refere ao acesso às informações, os textos das Leis nº 9.433/1997 e 

10.650/2003 dispõem claramente sobre a importância e a obrigatoriedade de permitir o 

acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, desde que não para fins de 

lucro. Porém, ambas as leis não fomentam que a informação ocorra em via de mão dupla, ou 

seja, também da sociedade para o poder público. 

Analisando as regras da União Europeia (UE) e do Brasil percebe-se dissimetria 

importante, as quais as normas da primeira dispõem sobre a noção de o ator social produzir 

informação e contribuir para processo decisório (ROSSI, 2009). Nesse sentido, tal aspecto é 

possível de apreender na deliberação 46 da Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no 

domínio da política da água16, assim garante: 

 
                                                           

16
 Disponível no site da Agência Portuguesa Ambiental – APA: http://www.apambiente.pt/dqa/assets/01-

2000_60_ce---directiva-quadro-da-%C3%A1gua.pdf  
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A participação do público em geral, inclusivamente dos utilizadores das águas, na 
elaboração e actualização dos planos de gestão de bacias hidrográficas, é 
necessário fornecer informações adequadas acerca das medidas previstas e do 
progresso alcançado na sua execução, por forma a permitir a participação do 
público em geral antes da adopção das decisões finais relativas às medidas 
necessárias. (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 2000). 

 

 
No Artigo 14, que estabelece a Informação e consulta ao público,  

 

Os Estados-Membros incentivarão a participação activa de todas as partes 
interessadas na execução da presente directiva, especialmente na elaboração, 
revisão e actualização dos planos de gestão de bacia hidrográfica. Os Estados-
Membros garantirão, em relação a cada região hidrográfica, que sejampublicados e 
facultados ao público, incluindo os utilizadores, para eventual apresentação de 
observações: (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, op. cit). 

 
 

Dessa maneira, Rossi (2009) traz para o debate o fato de que o fluxo de informações 

deve ocorrer em via de mão dupla ou em um “mecanismo de retro alimentação”. Sobre tal 

realidade, o autor ainda destaca que no Brasil é comum nas reuniões com a comunidade haver o 

desencorajamento para a elaboração de perguntas, intimidação à participação ao atribuir o 

rótulo de questões fúteis, além da utilização de jargões ou prestígio social a fim de criar um 

status de superioridade dos profissionais envolvidos ou ainda dando respostas evasivas. 

Não é pretensão aqui, no entanto, realizar uma análise crítica sobre as regras que 

vigoram na UE, ou seja, problematizar em qual escala elas são de fato fomentadas e qual o 

nível de politização e participação dos europeus. No mesmo sentido, não se pretende concluir 

que é preciso copiar as regras europeias, mas, antes de tudo, considerar que é possível o 

poder público criar uma Legislação que fomente a participação acatando as decisões dos 

cidadãos, porém para isto acontecer a sociedade precisa se organizar politicamente e buscar a 

concretização do seu potencial enquanto agentes coletivos e atuantes. 

Foi possível, assim, constatar na pesquisa de Rossi (2009) que as regras da União 

Europeia fundamentam mais claramente a participação social definindo a importância do fluxo 

de informação da sociedade para o órgão, o que acarreta o fato do aumento da participação. Em 

contrapartida, a Lei brasileira n.10.650/200317 não deixa explícito tal aspecto e somente refere-

se à obrigação de repasse da informação de entidades privadas para os órgãos do SISNAMA no 

Art. 3° quando se tratar de impactos potenciais e efetivos de suas atividades.   

                                                           
17

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.650.htm 
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Neste sentido, considera-se que: 

 
O conhecimento e o saber são estratégicos num processo de gestão territorial e de 
desenvolvimento. A produção de conhecimento ocorre em nível da sociedade local, 
vinculado às suas relações, valores, crenças, ritmos, rito, etc., por meio de 
mediações entre o saber e a ciência, entre o senso comum, técnicas, tecnologias, 
ideologias e culturas (SAQUET, 2015, p. 126). 

 
 
Portanto, é necessário assim, reconsiderar o fluxo de informações da estrutura 

governamental ou prestadores de serviços para a sociedade e destes para aquele, pois além 

do direito do público saber e ser informado, este deve também ter o direito de objetar, 

definir interesses e programas de trabalho, como também avaliar riscos, recomendar 

soluções e, principalmente, ter o direito de tomar decisões conclusivas.  

Na maioria das vezes, as decisões finais acabam ficando à mercê das câmaras 

técnicas, que podem estar sujeitas aos mais variados interesses que não os da comunidade, 

bem como estar sujeitas às pressões de lobbies do mercado. 

A Lei n °10.650, segundo o autor Rossi (2009, p.138) constitui, assim, texto incompleto 

e “não teve abrangência em relação aos marcos mais importantes do princípio da informação, 

sobretudo no tocante à participação efetiva nas decisões”. Estudando, por outro lado, a Lei 

9.433/1997 também não se apreende o fomento à participação de maneira expressiva. 

Esse aspecto merece atenção especial, pois representa fraqueza de difícil superação 

dada a formação cultural e, também, a força que os cidadãos ganhariam mediante a efetiva 

apropriação da informação e consequente participação nos processos decisórios. É provável, 

com tudo, que em vários casos os interesses da comunidade se tornaria um empecilho para 

os estudos técnicos, mas principalmente para os interesses dos lobbies privados do 

mercado, porém será o passo mais importante dado pela legislação ambiental no Brasil 

rumo à democracia participativa. 

O mais importante neste contexto é fomentar a coexistência pacífica em uma 

coletividade que se espacializa pelo território, o território da existência, que contém o 

espaço vivido e de afetividade entre as pessoas e destas com a natureza, ou seja, o espaço 

de vivência entre os mais variados interesses de uso e que, por isso, precisa ser apropriado 

de maneira política pela sociedade. Dessa maneira, se dá: 
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A relação territorialidade-temporalidade com um conteúdo político bem definido pode 
ser transformada num paradigma que favoreça uma interface-interação mais intensa 
entre intelectualidade-de-ciência e cotidianidade-saber-arte, numa práxis de 
transformação territorial em favor das necessidades e anseios do povo. [...] Para o 
homem mudar o mundo é preciso transformar-se na práxis, pois há transformação do 
homem e do mundo simultaneamente (SAQUET, 2015, p. 126- 127). 

 

Assim, faz-se necessário problematizar e trazer conscientemente para o debate a 

maneira como a sociedade se organiza e se relaciona com a natureza. Neste aspecto, Saquet 

(2015 op. cit.) aponta que os saberes que a sociedade produz precisam ser levados em 

conta, não somente o saber científico, o qual, segundo Santos (2009), a ciência moderna se 

autodenominou capaz de dar todas as respostas para todas as questões do mundo e levar a 

humanidade ao progresso e a paz entre os seres humanos, mas no fim trouxe catástrofes, 

destruição, bombas atômicas, guerras, etc. 

Para concluir, as fraquezas do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos não 

se constituem em dificuldades que não possam ser superadas, mas sim aspectos que são 

passíveis de aperfeiçoamentos através da avaliação contínua do sistema e a apropriação 

política dos direitos da sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A legislação ambiental brasileira, criada a partir da Lei n. 6.938/1981 e firmada na 

Constituição Federal da República de 1988, representa importante instrumento para a 

preservação ambiental no país. A Constituição ofereceu fundamentos sólidos, 

embasamento científico e apontou a necessidade de garantir à sociedade a participação no 

planejamento e na gestão.  

A Lei n. 9.433/1997, que dispõe sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, 

concretiza os dispositivos regulatórios anteriormente previstos e firma a importância da 

participação social nos processos de planejamento e gestão. Dessa forma, atribui a um de 

seus instrumentos a responsabilidade do recolhimento de dados e sistematização de 

informações que possam contribuir para a construção do conhecimento sobre a questão 

ambiental. Entretanto, além de fomentar a gestão integrada dos recursos hídricos e a 

participação social através da disponibilização de dados e informações, é necessário ainda 

legislar sobre a importância de o cidadão comum poder produzir informação e decisão. 
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Os potenciais do instrumento estudado são inúmeros quando comparado com as suas 

fraquezas. No entanto, apenas uma fraqueza representa uma enorme lacuna, e sua superação 

mostra-se complexa e, pois envolve questões não apenas de técnicas e conhecimentos, mas de 

transformações culturais que podem ser fomentadas através de dispositivos legais. Entende-se, 

assim, que apenas a aplicação de tecnologias não transforma a realidade e o mundo, mas com 

certeza pode contribuir muito se a sociedade transformar-se gradualmente.  
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Capítulo 6 

 
ANÁLISE DOS PARAMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NO RIO DO PEIXE, OESTE PAULISTA 

Aline Aparecida dos Santos18 
André Gonçalves Vieira19 

Paulo Cesar Rocha20 
 

INTRODUÇÃO 

 
A água é essencial a vida e um recurso importante para o desenvolvimento 

econômico da sociedade. Diante das formas capitalistas de apropriação dos recursos 

naturais e, consequentemente, seu processo de degradação, a busca pelo aperfeiçoamento 

de técnicas e instrumentos que garantam a preservação e conservação do meio natural têm 

se tornado cada vez mais constantes. No que se refere aos recursos hídricos no Brasil, a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.433/97) estabelece as bases legais para 

assegurar a disponibilidade de água de qualidade para as futuras gerações.  

Dentre os Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, o enquadramento de 

corpos d’água em classes de uso estabelece o nível de qualidade a ser alcançado ou mantido ao 

longo do tempo, caracterizando-se pela sua função de planejamento. Tundisi (2003) considera a 

complexidade dos usos múltiplos d’água ao longo dos anos como responsável pela degradação e 

escassez do recurso. Neste sentido, o enquadramento deve proporcionar esses diferentes usos 

de forma a manter a quantidade e a qualidade da água. 

Assim, o presente capítulo apresenta uma análise do enquadramento do Rio do 

Peixe no Oeste Paulista em classe de usos, destacando as inconformidades quanto aos 

padrões e as variáveis de qualidade da água estabelecidas pelo CONAMA (Resolução nº 

375/05). Considerando o caráter de progressividade que envolve as metas para o 

enquadramento de corpos d’água, a análise abrangeu os anos de 2003, 2007, 2011 e 2014 

com a finalidade de identificar as mudanças ocorridas na qualidade das águas do rio, 

relacionando com os aspectos legais, naturais e de uso da terra da bacia hidrográfica. 
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS E PROBLEMÁTICA 

A Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (Mapa 1) localiza-se no oeste do Estado de São 

Paulo, definida como uma Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI 21). A 

bacia integra, junto à Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí, o Comitê de Bacias Hidrográficas 

dos Rios Aguapeí e Peixe (SIRGH, 2009, p. 32). 

Mapa 1– Localização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

 

Organização: Santos, 2016. 

 

O Rio do Peixe possui área de drenagem de 10.769 km2. A bacia faz limite com a 

Bacia do Rio Aguapeí ao norte, ao sul com a Bacia do Rio Paranapanema, a oeste com o Rio 

Paraná e a leste com a Serra dos Agudos e a Serra do Mirante (SIGRH, 2009) 

De acordo com o Relatório da Situação das Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe 

(2011), na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe os setores de serviços e comércio caracterizam-

se como mantenedores da economia regional, com exceção de Marília. O município é 

considerado como polo regional no qual se concentra grande parte das atividades 

industriais, com destaque para o segmento alimentício. Nas áreas rurais, por sua vez, há 

predominância da pecuária, com forte expansão da cana-de-açúcar. 



Abordagens em Recursos Hídricos -  99 

 

No que se refere ao potencial hidrelétrico, na Bacia do Rio do Peixe há uma PCH 

(Pequena Central Hidrelétrica) no município de Rancharia, denominada Usina Quatiara, que 

possui 0,93 km2 de área inundada. Quanto à demanda de água, o Rio do Peixe tem seus 

recursos utilizados como fonte de abastecimento urbano, industrial e rural. São 

considerados mananciais da Bacia: Córrego da Fartura (Iacri e Bastos); Nascente Ribeirão da 

Negrinha (Parapuã e Osvaldo Cruz); Nascente do Rio do Peixe (Vera Cruz, Garça e Lupércio). 

O Rio do Peixe é considerado como manancial de grande porte, sendo fonte de 

abastecimento para Marília e Presidente Prudente, este último através de transposição. Diante 

da importância ecológica e socioeconômica do Rio do Peixe para os munícipios de sua bacia, 

neste trabalho realizou-se uma análise de diagnóstico das águas do rio quanto à qualidade.  

 
Enquadramento dos Corpos D’água: Bases Legais e Conceituais 

 
O sistema de classificação de corpos d’água teve início no Brasil em 1955, proposto 

no Estado de São Paulo por meio do Decreto Estadual nº 24.806. No nível federal, a primeira 

proposta de classificação aconteceu em 1976, por meio da Portaria nº 13 do Ministério do 

Interior (MINTER). Nesta, o MINTER classificou as águas doces, conforme os usos 

preponderantes a que as águas se destinavam. Essa Portaria foi substituída pela Resolução 

CONAMA nº 20 de 1986, estabelecendo uma nova classificação para as águas doces, 

salobras e salinas, distribuídas em nove classes segundo os usos preponderantes a que as 

águas se destinavam (ANA, 2013). 

O instrumento foi incorporado à Política Nacional de Recursos Hídricos em 1997, 

em virtude da promulgação da Lei nº 9.433. De acordo com a Agência Nacional de Águas 

(2013, p. 47), “o enquadramento, também, é referência para o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente, pois representa, entre outros, padrões de qualidade da água para as ações de 

licenciamento e de monitoramento ambiental”.  

Em 2005, a Resolução CONAMA nº 20 é substituída pela Resolução nº 357, a qual 

passa a reger o enquadramento dos corpos de água, conjuntamente com a Resolução 

CONAMA nº 396/2008, que trata do enquadramento de águas subterrâneas. 

Posteriormente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprova a Resolução nº 

91/2008 “que dispõe sobre procedimentos gerais para enquadramento dos corpos de água 

superficiais e subterrâneos” (ANA, 2013, p. 47). O quadro 1 apresenta as principais 

regulamentações para o enquadramento de corpos d’água:  
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Quadro 1 – Regulamentações para o Enquadramento de Corpos D’água 

Resoluções Disposições 

Resolução CONAMA nº 357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e 

diretrizes para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências 

Resolução CONAMA nº 397/2008 
Altera o art. 34 da Resolução CONAMA  

nº 357/2005 

Resolução CNRH nº 91/2008 

Estabelece os procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos d’água superficiais e 

subterrâneos 

Resolução CONAMA nº 396/2008 
Estabelece o enquadramento das águas 

subterrâneas 

 
Fonte: adaptado do Portal da Qualidade das Águas

21
 

Organização: Os autores, 2016. 

 

De acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005, Art. 2º, o enquadramento de 

corpos d’água busca o “estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a 

ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo 

com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo”. Assim, o enquadramento é 

um instrumento de planejamento que visa garantir a qualidade de um segmento do corpo 

d’água correspondente à classe de uso em que foi enquadrado (ANA, 2007).  

Segundo o Art. 9º, Lei nº 9.433/97, o enquadramento de corpos d’água visa assegurar 

às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e diminuir 

os custos de combate à poluição das águas, mediante as ações preventivas permanentes. Como 

salienta a Agência Nacional de Águas (2007), o enquadramento atua, indiretamente, como um 

mecanismo de controle do uso e de ocupação da terra, uma vez que restringe a implantação de 

empreendimentos cujos usos não consigam manter a qualidade de água na classe em que o 

corpo d’água fora enquadrado.  

A implementação do enquadramento exige uma articulação entre o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

(SINGREH), sendo referência para os demais instrumentos de gestão (outorga, cobrança 

pelo uso da água, plano de bacias) e instrumentos de gestão ambiental (licenciamento, 

monitoramento), além do estabelecimento das classes de uso da água a serem definidos 

pela legislação ambiental (ANA, 2015). 
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A Resolução CONAMA nº 357/2005, estabelece a classificação das águas doces, 

salobras e salinas do Território Nacional, segundo a qualidade requerida para os seus usos 

preponderantes em treze classes. O quadro 2 apresenta as classes de água conforme seus usos. 

 

Quadro 2 – Classes e respectivos usos da água conforme a Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Fonte: COSTA, 2011. Retirado de ANA, 2007 

Organização: Os autores, 2016. 

 

A resolução estabelece classes para um conjunto de usos de água que incluem a 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, abastecimento doméstico, 

recreação, irrigação de culturas, aquicultura, pesca amadora, dessedentação de animais, 

navegação e harmonia paisagística. Cada classe deve respeitar condições e parâmetros 

específicos que devem ser monitorados pelo órgão competente (DINIZ et al, 2006). 

Diniz et al. (2006) e a Agência Nacional de Águas (2015) apontam o avanço 

importante estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005 do ponto de vista técnico e 

institucional, destacando: a criação de classes para águas salinas e salobras; a inclusão e 

revisão dos parâmetros de qualidade de águas; a definição em que devem ser selecionados 

os parâmetros prioritários para o enquadramento; a determinação da vazão de referência 
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como base para as metas de qualidade da água, exceto em casos em que a determinação 

hidrológica da vazão não seja possível; e a definição do conceito de progressividade no 

alcance das metas de enquadramento. 

Sobre o conceito de progressividade, a Agência Nacional de Águas (2015), completa: 

 
A questão da progressividade das metas de enquadramento merece um destaque 
especial entre as alterações presente na Resolução CONAMA nº 357, de 2005. Isso 
significa que, entre as ações necessárias para a efetivação do enquadramento, 
deverão ser selecionadas aquelas de maior interesse, considerando a viabilidade 
técnica e econômica para sua implementação. Estas medidas deverão ser 
escalonadas em metas intermediárias progressivas, em que cada conjunto de 
medidas esteja relacionado com a redução de carga poluente e a consequente 
melhoria da qualidade da água (ANA, 2015, p. 27) 

 

As propostas de enquadramento devem ser feitas considerando aspectos técnicos, 

econômicos, sociais e políticos, com a participação dos três setores da sociedade. Para o 

estabelecimento das metas de maneira equilibrada são necessários embasamentos de 

caráter legal e institucional, de caráter político e caráter técnico (PERRY; VANDERKLEIN22 

apud ANA, 2015). O quadro 3 apresenta as contribuições esperadas: 

 

Quadro 3 – Embasamentos e suas funções no estabelecimento de metas para o enquadramento de corpos d’água. 

 

Embasamento Função 

Legal/Institucional 
Estabelecer mecanismos e instrumentos que permitam a 

realização das ações necessárias para alcançar as metas 

Político 

Reforçar o caráter participativo da decisão sobre a aptidão da 

bacia hidrográfica e, portanto, sobre os usos pretendidos no 

médio e longo prazo 

Técnico 

Permitir a avaliação das condições atuais de qualidade da 

água e o potencial de atendimento aos usos pretendidos, 

tanto no que se refere à recuperação de áreas poluídas, 

quanto nos casos em que a preocupação é como autorizar 

novos usos e ao mesmo tempo conservar o recurso hídrico 

 
Fonte: Adaptado de ANA, 2015. 

 
Organização: Os autores, 2016. 
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O embasamento institucional é essencial para criar um ambiente adequado para o 

gerenciamento de recursos hídricos. No Brasil, existem diferentes órgãos que possuem 

atribuições relativas ao enquadramento dos corpos d’água. Na esfera federal, o CNRH tem a 

atribuição de aprovar o enquadramento em conformidade com as diretrizes do CONAMA. 

Na esfera estadual, cabe aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos aprovarem o 

enquadramento dos rios estaduais. 

À ANA e aos órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos compete à 

responsabilidade de disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, 

controle à avaliação dos instrumentos da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos 

(ANA, 2015). Aos órgãos estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos cabe o controle, 

monitoramento e fiscalização dos corpos d’água. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas, por sua vez, são responsáveis pela aprovação da 

proposta de enquadramento, elaborada pela Agência de Bacia, para que posteriormente seja 

encaminhado ao Conselho de Recursos Hídricos do domínio ao qual o corpo d’água faz parte. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas e as Agências da Água atuam na gestão das 

águas no âmbito da Bacia Hidrográfica. Sobre esses órgãos, há que se complementar: 

 
O Comitê é um foro democrático responsável pelas decisões a serem tomadas na 
bacia e a Agência é reconhecida como “braço executivo” do Comitê. Os Comitês e 
suas Agências de Água procuram solucionar conflitos de usos da água na bacia e 
dependem da política formulada pelo CNRH ou CERH e pelos órgãos federais e 
estaduais gestores de recursos hídricos e de meio ambiente (ANA, 2015, p. 33). 

 

No Comitê de Bacia Hidrográfica, os órgãos estaduais gestores de recursos hídricos 

e de controle ambiental, municípios, usuários e sociedade civil tem direito a voz e voto (ANA, 

2015).  O enquadramento dos corpos d’água amplia “as possibilidades do planejamento 

tradicional, mediante processos participativos de construção de consensos, abrindo espaços 

para inserção da sociedade civil e de agentes econômicos com interesses particulares 

(públicos e privados) em tais processos de negociação” (PORTO; PORTO, 2008, p. 51). 

Segundo a Resolução CNRH nº 91/2008, a proposta de enquadramento deve 

conter: diagnóstico da bacia, prognóstico (cenários futuros), propostas de metas relativas às 

alternativas de enquadramento, análise e deliberação do Comitê e do Conselho de Recursos 

Hídricos e implementação do programa para efetivação. O fluxograma 1 apresenta a síntese 

dos aspectos que o processo de enquadramento deve conter. 
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Fluxograma 1. Etapas para se implantar o enquadramento de corpos d’água superficiais. 
 

           

Fonte e Organização: ANA, 2009. 

De acordo com a Agência Nacional De Águas (2013, p. 12), o processo de 

planejamento dos instrumentos de gestão (plano de bacias e enquadramento) deve ser 

orientado por três situações:  

• identificação da situação atual dos recursos hídricos;  

• previsão da situação desejada;  

• o estabelecimento de acordos entre as esferas do poder público, dos usuários e 

da sociedade civil organizada para o alcance da situação possível, levando em conta a 

capacidade financeira da sociedade e as perspectivas futuras para a região. 
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Assim, estabelecer um objetivo de qualidade da água requer algumas 

considerações, como: a avaliação da condição atual do rio (o rio que temos), discutir com a 

população da bacia a condição de qualidade desejada para determinado rio (o rio que 

queremos), e “discutir e pactuar a meta com os diferentes atores da bacia hidrográfica, “o 

rio que podemos ter”, levando em conta as limitações técnicas e econômicas para seu 

alcance” (ANA, 2013, p.57). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos determina que a gestão de recursos 

hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, sendo assim necessário 

estabelecer para cada trecho do rio o uso preponderante correspondente. De acordo com a 

ANA (2009), os usos preponderantes da água são aqueles que possuem mais importância 

entre todos os usos destinados dos recursos hídricos da bacia hidrográfica (FLUXOGRAMA 2). 

 
  Fluxograma 2 - Classes de qualidade da água e relação com os usos, segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

 

 

Fonte: Costa, 2011. Retirado de ANA, 2007. 
 

Organização: Os autores, 2016. 
 

O diagnóstico dos usos preponderantes deve ser feito inicialmente a partir de dados 

secundários (cadastros de outorgas, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, Imagens de 

Satélite, entre outros). Posterior a análise dos dados, é necessário a realização de um 

reconhecimento de campo para possíveis adequações e complementações (ANA, 2009). 

Cabe destaque, conforme o Art. 42º da Resolução CONAMA n°357/2005, as águas 

doces em que não foram aprovados os respectivos enquadramentos serão consideradas 

classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem 

melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para este estudo foram utilizados os dados de qualidade das águas de trechos do 

Rio do Peixe fornecidos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB), órgão que realiza o monitoramento da qualidade das águas no 

Estado de São Paulo. Na rede básica de monitoramento, utilizada para o diagnóstico geral 

dos recursos hídricos, é realizada a determinação de cerca de 60 variáveis de qualidade da 

água (físicas, químicas, hidrobiológicas, microbiológicas e ecotoxicológicas) consideradas 

mais representativas, com periodicidade anual (Quadro 4).  

 

Quadro 4 - Variáveis de qualidade da Rede Básica (água doce). 

 

Fonte e Organização: CETESB, 2015. 

 

Para cada uso e classes de qualidade das águas são estabelecidas condições de qualidade 

por meio de variáveis descritivas e quantitativas. O limite máximo permitido das variáveis para cada 

classe de água é denominado padrão de qualidade (CETESB, 2015). 

Foram analisadas as variáveis de qualidade das águas de três dos postos de 

monitoramento, disponíveis no banco de dados do site da CETESB, sendo eles: ARPE 02800, PEIX 

02100 e PEIX 02800. Cabe salientar que nos pontos ARPE 02800  e PEIX 02100, há captação de água  

para o abastecimento público da cidade de Marília – SP. A figura 4 apresenta a distribuição espacial 

dos postos na bacia do Rio do Peixe: 
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Mapa 2 - Localização dos postos de monitoramento de qualidade de águas. 

  

Fonte e Organização: CETESB, 2014. 

 

Neste capítulo destacam-se apenas as variáveis de qualidade das águas que não 

estão em conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05. Para isso, foram elaborados 

quadros considerando apenas as inconformidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Análise da qualidade das águas  

 

O ponto de monitoramento ARPE 02800 localiza-se no Reservatório do Rio 

Arrependido, a alto curso do Rio do Peixe, enquadrado com classe 2, de acordo com a 

CETESB (2015). Embora esteja em uma classe que requer alto grau de qualidade de água, o 

trecho de rio apresenta ao longo dos anos analisados algumas variáveis não conformes com 

os padrões estabelecidos pelo CONAMA.    

No ano de 2003, verificou-se a presença de alumínio em um dos períodos de 

monitoramento (tabela 1).   
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Tabela 1: Padrões e variáveis que apresentaram iconformidade em 2003 (Resolução CONAMA 357/05). 

 

Ponto ARPE 02800 - Reservatório Arrependido  Classe: 2 

Localização: Reservatório Rio Arrependido capitação da cidade de Marília, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

21/05/2003 26/11/2003 
- - - - 

Alumínio 

Dissolvido 

mg/L < 0,1 1,15  
- - - - 

OD mg/L > 5 4,5  - - - - 

Fósforo 

Total 

mg/L < 0,025  0,041 
- - - - 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 0,29  
- - - - 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2003. 

Organização: Os autores, 2016. 

 

O alumínio pode ocorrer em diferentes formas na água, sendo influenciado pelo pH, 

temperatura e presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes (CETESB, 2009). 

Há ainda a concentração de fósforo e manganês em quantidades inconformes aos 

padrões CONAMA. Quanto ao fósforo, este aparece devido, principalmente, às descargas de 

esgotos sanitários e alguns efluentes industriais (CETESB, 2009). De acordo com o Relatório 

da Situação das Bacias Hidrográficas do Aguapeí e Peixe (2011), a cabeceira do Rio do Peixe é 

enquadrada como classe 4, porção onde recebe os esgotos de Garça e Marília.  

Verificou-se também um valor baixo da concentração de oxigênio em um dos 

períodos de monitoramento. Segundo a CETESB (2014), águas poluídas apresentam baixa 

concentração de oxigênio dissolvido (devido ao seu consumo na decomposição de 

compostos orgânicos), enquanto que as águas limpas apresentam concentrações de 

oxigênio dissolvido elevadas. O trecho monitorado localiza-se no alto curso do Rio do Peixe. 

Da perspectiva geomorfológica, essas áreas caracterizam-se por sua grande capacidade de 

escavação. Por outro lado, há maior contribuição de material alóctone (sedimentos e 

material orgânico) provindos da bacia hidrográfica. A presença de vegetação no trecho 

resulta no sombreamento do corpo d’água, exercendo influência na temperatura e no 

processo de fotossíntese, sendo a relação produção < respiração no ambiente. 

Em 2007 (Tabela 2), os mesmos parâmetros aparecem com concentrações 

maiores do que o padrão, tendo o manganês quantidades acima do esperado nos dois 

períodos de monitoramento. 
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Tabela 2: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2007 (Resolução CONAMA 357/05). 

Ponto ARPE 02800 - Reservatório Arrependido Classe: 2 

Localização: Reservatório Rio Arrependido capitação da cidade de Marília, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 
CONAMA 

09/05/07 06/11/07 
- - - - 

Alumínio 
Dissolvido 

mg/L < 0,1 1,15 
- - - - - 

OD mg/L > 5 2,9 - - - - - 
Fósforo 
Total 

mg/L < 0,03 0,09 
- - - - - 

Manganês 
Total 

mg/L < 0,1 0,28 0,2 
- - - - 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2007. 
   

Organização: Os autores, 2016. 
 

 
A partir de 2007, o monitoramento do ponto passa a abranger mais períodos ao 

longo do ano (Tabela 3), possibilitando uma análise sazonal completa. 

Quanto aos parâmetros físico-químicos, em 2007, o reservatório apresentou 

inconformidade quanto à concentração de fenóis totais em dois períodos do 

monitoramento. Os fenóis e seus derivados, segundo a CETESB (2009) aparecem nas águas 

naturais devido às descargas de efluentes industriais. 

 
Tabela 3: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2011 (Resolução CONAMA 357/05). 

 
Ponto ARPE 02800 - Reservatório Arrependido  Classe: 2 

Localização: Reservatório Rio Arrependido capitação da cidade de Marília, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

04/01/11 14/03/11 02/05/11 11/07/11 05/09/11 28/11/11 

Fenóis 

Totais 

mg/L < 0,003 0,004 - - - - 0,004 

Tipo de Parâmetro: Ecotoxicológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

04/01/11 14/03/11 02/05/11 11/07/11 05/09/11 28/11/11 

Ceriodaph

nia dubia 

- Não Tóxico Crônico - - - - - 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2011. 

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

Há também uma inconformidade quanto ao parâmetro ecotoxiológico Ceriodaphnia 

dubia em um dos períodos.  

Em 2014, os parâmetros de oxigênio dissolvido e manganês total apresentaram 

valores maiores do que o padrão de qualidade, além da inconformidade quanto ao 

parâmetro Ceriodaphnia dúbia, conforme o Tabela 4. 
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Tabela 4: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2014 (Resolução CONAMA 357/05). 
 

Ponto ARPE 02800 - Reservatório Arrependido  Classe: 2 

Localização: Reservatório Rio Arrependido capitação da cidade de Marília, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Campo e Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 
CONAMA 

17/02/14 22/04/14 02/06/14 11/08/14 20/10/14 01/12/14 

OD mg/L > 5 3,6 - 2,1 - - - 

Manganês 
Total 

mg/L < 0,1 - - 0,121 - - - 

Tipo de Parâmetro: Ecotoxicológicos 

Parâmetro Unid Padrão 
CONAMA 

17/02/14 22/04/14 02/06/14 11/08/14 20/10/14 01/12/14 

Ceriodaphnia 
dubia 

- Não Tóxico Crônico - - - - - 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2014.   
 

Organização: Os autores, 2016. 

 

O ponto PEIX 02100, localizado no alto curso do Rio do Peixe, está enquadrado 

como classe 2. Assim como o ponto analisado anteriormente, a seção monitorada apresenta 

inconformidades com os padrões propostos pela Resolução CONAMA 357/05, como 

demonstram os dados apresentados na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2003 (Resolução CONAMA 357/05). 

 
Ponto PEIX 02100 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte na Rodovia que liga Marília a Assis, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

11/02/03 08/04/03 24/06/03 20/08/03 29/10/03 09/12/03 

Alumínio 

Dissolvido 

mg/L < 0,1 46,7 4,23 1,88 2,18 11,2 23,1 

Cádmio Total mg/L < 0,001 - - - - - 0,07 

Cobre mg/L < 0,3 - - - -  0,06 

Fósforo Total mg/L < 0,025 0,119 0,085 0,074 - 0,349  0,255 

Manganês Total mg/L < 0,1 0,83 0,17 - - 0,24 0,75 

Níquel mg/L < 0,025 0,03 - 0,03 - - 0,03 

DBO (5, 20) mg/L 5 12 - - - - 28 

Zinco mg/L < 0,18 0,036 - - - -  

Turbidez UNT < 100 565 - - - 107 2110 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

11/02/03 08/04/03 24/06/03 20/08/03 29/10/03 09/12/03 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 

ml 

< 1000 300000 3000 13000 13000 240000 16000 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2003. 

 
Organização: Os autores, 2016. 
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No ano de 2003, as quantidades de alumínio na água ultrapassam o padrão de 

qualidade em todos os períodos analisados. O trecho apresenta também inconformidades na 

quantidade de cádmio e cobre em um período, fósforo em cinco períodos e manganês em 

quatros períodos. Verifica-se também a inconformidade nos parâmetros de níquel e zinco.  

Em três períodos de monitoramento, o trecho apresentou valores altos de DBO. O 

trecho apresentou ainda dentro dos parâmetros físico-químicos três períodos com altos 

valores de turbidez. Além da erosão de margens em rios, a elevação da turbidez das águas 

pode ser provocada por esgotos domésticos e diversos efluentes industriais.  

Quanto aos valores de turbidez inconformes com o padrão de qualidade, nota-se 

que eles se apresentam nos períodos considerados como chuvosos na região, podendo 

assim estar ligados com o escoamento superficial nas áreas a montante do trecho, assim 

como a erosão das margens do canal. 

Em 2007, o trecho apresenta inconformidades nos parâmetros de alumínio, ferro, 

manganês e fósforo, este último não conforme em quatro dos seis períodos monitorados 

(Tabela 6). Nas águas superficiais, o nível de ferro aumenta devido ao carreamento de solos 

e a ocorrência de processos de erosão das margens, destaca-se também a contribuição de 

efluentes industriais (CETESB, 2009). 

Em um dos períodos o trecho apresentou uma concentração de chumbo maior que 

a estabelecida pelo padrão CONAMA. Segundo a CETESB (2014), a presença do metal na 

água ocorre por deposição atmosférica ou lixiviação do solo.  
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Tabela 6: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2007 (Resolução CONAMA 357/05). 
 

Ponto PEIX 02100 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte na Rodovia que liga Marília a Assis, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 
CONAMA 

01/02/07 10/04/07 19/06/07 01/08/07 02/10/07 04/12/07 

Alumínio 
Dissolvido 

mg/L < 0,1 0,38 - - - - - 

Chumbo mg/L < 0,01 - 0,02     

Ferro 
Dissolvido 

mg/L < 0,3 0,3254 - - - - - 

Fósforo 
Total 

mg/L < 0,1 0,27 0,21 0,17 0,19  - 

Manganês 
Total 

mg/L < 0,1 0,53 0,13 - - - - 

Turbidez UNT > 5 450 - - - - - 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 
CONAMA 

01/02/07 10/04/07 19/06/07 01/08/07 02/10/07 04/12/07 

Coliformes 
Termotoler

antes 

NMP/100 
ml 

< 1000 24000 160000 35000 35000 24000 23000 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2007. 

   
Organização: Os autores, 2016. 

 

Dentre os parâmetros microbiológicos, o trecho apresentou em todos os períodos altos 

valores de coliformes termotolerantes em relação ao padrão de qualidade. Segundo a CETESB 

(2014), os coliformes termotolerantes podem ocorrer em águas com altos teores de matéria 

orgânica, como efluentes industriais ou em material vegetal e solo em processo de decomposição.  

Em 2011, além das inconformidades nos parâmetros de fósforo, manganês, 

turbidez e coliformes termotolerantes, um dos períodos de monitoramento apresentou 

valores de mercúrio acima do padrão, conforme o Tabela 7. 

 
Tabela 7: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2011 (Resolução CONAMA 357/05). 

Ponto PEIX 02100 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte na Rodovia que liga Marília a Assis, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

21/02/11 11/04/11 27/06/11 008/08/11 03/10/11 19/12/11 

Mercúrio Total mg/L < 0,0002 - - 0,0003 -  - 

Fósforo Total mg/L < 0,1 0,16  0,13 - 0,13 - 

Manganês Total mg/L < 0,1 0,195 - - - - - 

Turbidez UNT < 100 106 - - - - - 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

21/02/11 11/04/11 27/06/11 008/08/11 03/10/11 19/12/11 

Coliformes 

Termotolerantes 

UFC/100 

ml 

< 1000 34000 20000 20000 5400 7600 5300 

 
Fonte: Adaptado de CETESB, 2011. 

    
Organização: Os autores, 2016. 



Abordagens em Recursos Hídricos -  113 

 

Em 2014, o trecho apresenta valores não conformes de mercúrio e turbidez em um 

período do monitoramento. Já valores de fósforo, manganês e DBO apresentam-se 

inconformes em dois períodos, conforme o Tabela 8. 

 
Tabela 8: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2014 (Resolução CONAMA 357/05). 

 
Ponto PEIX 02100 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte na Rodovia que liga Marília a Assis, Marília - SP 

Tipo Parâmetro: Físico-Químicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

17/02/14 22/04/14 02/06/14 11/08/14 20/10/14 01/12/14 

Mercúrio 

Total 

mg/L < 0,0002 - - 0,0003 - - - 

Fósforo 

Total 

mg/L < 0,1 - - - - 0,146 0,127 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 0,24 - - - - 0,137 

DBO (5, 20) mg/L < 5 6 - 6 - - - 

Turbidez UNT < 100 *182 - - - - - 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

17/02/14 22/04/14 02/06/14 11/08/14 20/10/14 01/12/14 

Escherichia 

coli** 

UFC/1

00 ml 

< 600 155000 4300 29000 10200 3800 65000 

**Escherichia coli - Padrão de qualidade de acordo com limites estabelecidos na Decisão de Diretoria nº 
363/2011/E de 07/12/2011, publicado no Diário Oficial Estado de São Paulo - Caderno Executivo I (Poder 
Executivo, Seção I), edição n 121 (233) do dia 13/12/2011, Páginas número 45 e 46. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2014.    
Organização: Os autores, 2016. 

 

Quanto aos parâmetros microbiológicos, o trecho apresenta valores de 

Escherichia coli acima do padrão de qualidade. A Escherichia coli tem origem 

exclusivamente fecal, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham 

recebido contaminação fecal (CETESB, 2009). 

O ponto de monitoramento PEIX 02800 encontra-se em uma seção do baixo curso 

do Rio do Peixe localizada no município de Dracena – SP. O trecho também está enquadrado 

na classe 2, mesmo possuindo um número significante de parâmetros inconformes aos 

padrões de qualidade da CONAMA. 
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No ano de 2003, verifica-se em todos os períodos de monitoramento os parâmetros 

de alumínio e fósforo em não conformidade com os padrões de qualidade, cabendo destacar 

a alta concentração de alumínio na campana do dia 04/02/03, com 28 mg/L (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2003 (Resolução CONAMA 357/05). 
 

Ponto PEIX 02800 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte que liga Tupi Paulista a Presidente Venceslau, - Dracena - SP 

Tipo Parâmetro: Fisco Químico 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

04/02/03 01/04/03 17/06/03 26/08/03 21/10/03 03/12/03 

Alumínio 

Dissolvido 

mg/L < 0,1 *28 *5,72 *4,87 *1 *2,1 *3,63 

Cádmio 

Total 

mg/L < 0,001 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 i < 0,005 

Cobre mg/L <0,02 - - - - - 0,03 

Mercúrio mg/L < 0,0002 0,001 - -    

Fósforo 

Total 

mg/L < 0,025 0,145 0,104 0,071 0,041 0,056 0,187 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 *0,42 *0,14 - - - 0,27 

OD mg/L > 5 4,6 - - - -  

Turbidez UNT < 100 312 - - - - 282 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

04/02/03 01/04/03 17/06/03 26/0803 21/10/03 03/12/03 

Coliformes 

Termotoler

antes 

NMP/1

00 ml 

< 1000 2300 1300 2300 - - 2400 

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da Classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2003.  
 

Organização: Os autores, 2016. 
 

Ocorrem também altas concentrações de cádmio, mercúrio, manganês e turbidez, 

quanto aos parâmetros Físico-Químicos. Em um dos períodos, o trecho apresenta baixo valor 

de oxigênio. Referente aos parâmetros microbiológicos, quatro períodos de monitoramento 

apresentam valores de coliformes termotolerantes não conformes. 

Em 2007, apresentam valores não conformes com os padrões de qualidade os 

parâmetros de alumínio, níquel, ferro, fósforo, manganês, cobre e turbidez (Tabela 10). 

Verifica-se maior frequência nas altas concentrações de alumínio, níquel e fósforo. 
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Ainda assim, os demais parâmetros físico-químicos ocorreram em pelo menos em três 

períodos de monitoramento. 

 

Tabela 10: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2007 (Resolução CONAMA 357/05). 
 

Ponto PEIX 02800 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte que liga Tupi Paulista a Presidente Venceslau, - Dracena - SP 

Tipo Parâmetro: Fisco Químico 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

06/02/07 17/04/07 12/06/07 15/08/07 16/10/07 13/12/07 

Alumínio 

Dissolvido 

mg/L < 0,1 1,01 0,46 - - *0,12 *0,31 

Níquel 

Total 

mg/L < 0,025 0,13 - i < 0,002 i < 0,002  i < 0,002 

Ferro 

Dissolvido 

mg/L < 0,3 0,8 0,46 - - - 0,38 

Fósforo 

Total 

mg/L < 0,1 0,22 - 0,17 - 0,13 0,12 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 0,39 0,16 - - - 0,4 

Cobre mg/L < 0,009 0,03 - - - -  

Turbidez UNT < 100 115 110 - - - 109 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

06/02/07 17/04/07 12/06/07 15/08/07 16/10/07 13/12/07 

Coliformes 

Termotoler

antes 

NMP/

100 

ml 

< 1000 2200 - - - - 1300 

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da Classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2007.   
 

Organização: Os autores, 2016. 

 

Quanto aos parâmetros microbiológicos, dois períodos apresentam 

inconformidades de coliformes termotolerantes.  

No ano de 2011, o trecho analisado apresentou em um dos períodos um valor de 

oxigênio um pouco abaixo do esperado, conforme o Tabela 11. 
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Tabela 11: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2011 (Resolução CONAMA 357/05). 

Ponto PEIX 02800 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte que liga Tupi Paulista a Presidente Venceslau, - Dracena - SP 

Tipo Parâmetro: Campo e Físico Químico 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

08/02/11 26/04/11 07/06/11 02/08/11 18/10/11 13/12/11 

OD mg/L > 5 4,8 - - - - - 

Alumínio 

Dissolvido 

mg/L < 0,1 - - - - - 0,13 

Cádmio 

Total 

mg/L < 0,001 - - i < 0,002 i < 0,002 - i < 0,002 

Ferro 

Dissolvido 

mg/L < 0,3 0,328 - 0,998 - - 0,34 

Fósforo 

Total 

mg/L < 0,1 0,19 - - - 0,112 0,106 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 0,231 - - - - 0,38 

DBO (5, 20) mg/L < 5 - - - - *6 - 

Turbidez UNT < 100 108 - - - 306 196 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

08/02/11 26/04/11 07/06/11 02/08/11 18/10/11 13/12/11 

Coliformes 

Termotoler

antes 

UFC/1

00 ml 

< 1000 2000 - - 1063 - - 

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da Classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2011.  

 
Organização: Os autores, 2016. 

 

As concentrações de alumínio e o parâmetro de DBO apresentaram-se inconformes 

em um período do monitoramento. Além destes, houve inconformidade nos parâmetros de 

cádmio, fósforo, ferro e turbidez.  

O parâmetro microbiológico coliformes termotolerantes mostrou-se não conforme 

no trecho em dois períodos do monitoramento. 

Por fim, no ano de 2014, as inconformidades dos parâmetros, tanto físico-químicos 

quanto microbiológicos apareceram em apenas um período do monitoramento, exceto a 

concentração de manganês (Tabela 12). 
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Tabela 12: Padrões e variáveis que apresentam iconformidade em 2014 (Resolução CONAMA 357/05). 

Ponto PEIX 02800 - Rio Peixe UGRHI 21 Classe: 2 

Localização: Ponte que liga Tupi Paulista a Presidente Venceslau, - Dracena - SP 

Tipo Parâmetro: Fisco Químico 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

20/02/14 08/04/14 24/06/14 26/08/14 14/10/14 10/12/14 

Cádmio 

Total 

mg/L < 0,001 i < 0,002 - - - - - 

Ferro 

Dissolvido 

mg/L < 0,3 - - - - - 0,701 

Manganês 

Total 

mg/L < 0,1 0,167 - - - - 0,159 

Turbidez UNT < 100 102 - - - - - 

Tipo de Parâmetro: Microbiológicos 

Parâmetro Unid Padrão 

CONAMA 

20/02/14 08/04/14 24/06/14 26/08/14 14/10/14 10/12/14 

**Escherichi

a coli 

UFC/10

0 ml 

< 600 840 - - - - - 

 (i) Conformidade indefinida quanto ao limite da Classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais. 

**Escherichia coli - Padrão de qualidade de acordo com limites estabelecidos na Decisão de Diretoria nº 
363/2011/E de 07/12/2011, publicado no Diário Oficial Estado de São Paulo - Caderno Executivo I (Poder 
Executivo, Seção I), edição n 121 (233) do dia 13/12/2011, Páginas número 45 e 46. 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2014. 

 Organização: Os autores, 2016. 

 

Há inconformidades também nos parâmetros cádmio, ferro e turbidez, além da alta 

concentração de Escherichia coli. 

Em uma análise em conjunto dos dados, nota-se que do ano de 2003 para 2007 os 

parâmetros não conformes com os padrões de qualidade decresceram nos pontos de 

monitoramento. Já de 2007 a 2011, apenas o ponto PEIX 02100 apresentou uma diminuição 

de variáveis inconformes, conforme a tabela 13 demonstra. 

 
Tabela 13: Número de parâmetros em inconformidade com a Resolução CONAMA 357/05, por ponto e ano 

de monitoramento. 
 

Ano/Ponto de Mon.  ARPE 02800 PEIX 02100 PEIX 02800 

2003  4 10 9 

2007  4 6 8 

2011  2 5 9 

2014  3 6 5 

 

Organização: Santos et al, 2015.   
  

Organização: Os autores, 2016. 
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No ano de 2014, nos pontos ARPE 02800 e PEIX 02100 voltam a apresentar mais 

parâmetros inconformes em relação ao ano anterior. No ponto PEIX 02800 é o ano com 

menor frequência de parâmetros não conformes.  

Em todos os pontos e anos, prevaleceram os parâmetros físico-químicos com 

valores acima dos padrões de qualidade, sobretudo os de origem de efluentes industriais. 

Em geral, os pontos monitorados apresentaram a presença de coliformes com concentração 

maior que o esperado, pelo menos em um período da campanha.  

Considerando que o Rio do Peixe tem parte da água utilizada para o abastecimento 

público dos municípios que se situam em sua bacia, é de importância propor metas de 

enquadramento que minimizem e preservem a qualidade das águas do ponto de vista 

socioeconômico. Por outro lado, do ponto de vista ecológico, reforça-se a necessidade de 

novas propostas de enquadramento, uma vez que parte dos parâmetros em inconformidade 

com os padrões descritos na Resolução CONAMA n° 357/2005 em determinadas 

concentrações podem comprometer a sobrevivência da comunidade aquática. 

 
Limitações do Enquadramento dos Corpos d’água e perspectivas para o aperfeiçoamento 

 
Na década de 80 ocorre um dos maiores marcos da legislação brasileira em 

destaque para a qualidade de água, com o reconhecimento na Política Nacional de Recursos 

Hídricos da visão integrada da gestão da qualidade e quantidade de água e da necessidade 

de integração da legislação ambiental e de recursos hídricos (PORTO, 2002). 

O enquadramento pela Portaria MINTER 13, e posteriormente sua reformulação pela 

Resolução CONAMA 20/86, apresenta grande dificuldade de implementação, principalmente por 

parte do poder público, tanto os agentes de controle ambiental como os agentes executores. 

O enquadramento aparece como o instrumento integrador da qualidade e 

quantidade de água da Política Nacional de Recursos Hídricos, porém aplicação do 

enquadramento dos cursos d’água em classes de usos como instrumento comum de gestão 

ambiental e de recursos hídricos depende ainda de amplo aperfeiçoamento institucional, 

através da integração dos diversos agentes envolvidos, que geralmente encontram-se 

instituídos em órgãos de meio ambiente e órgão de recursos hídricos, bem com as suas 

relações com o poder municipal. 
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Segundo Freitas (2009), as limitações relativas ao enquadramento dos corpos 

d’água no Brasil são: ausência de monitoramento; poucos parâmetros são monitorados e a 

densidade de pontos é baixa; impossibilidade de comparar resultados entre os Estados. 

Uma das dificuldades comumente encontradas é a identificação da situação atual 

do corpo hídrico em relação ao seu enquadramento, bem como acompanhar a eficácia das 

ações e do resultado dos investimentos.  

De acordo com Martin (2001), um curso d’água estudada pela pesquisadora 

recebe grande carga de poluição de uma cidade tanto no que diz respeito à poluição de 

origem doméstica como quanto à poluição de origem industrial. A autora em seus 

resultados observou valores atingidos, em diferentes campanas, que estavam em 

desacordo com os limites de qualidade de água estabelecidos, no trecho enquadrado 

como classe 4, no qual a utilização da água encontra-se inviabilizada para praticamente 

qualquer tipo de uso, o que pode significar um fator limitante à 

implantação/desenvolvimento de atividades nos municípios no entorno nesse trecho e 

mesmo à jusante dele. Essa situação é um exemplo de externalidade negativa na medida 

em que os municípios que não poluem determinado rio (ou poluem em menor escala) 

acabam por arcar com os prejuízos representados pela poluição da água do rio.  

A degradação progressiva e desenfreada dos cursos d’água levou à necessidade de 

uma adequação e aprimoramento dos instrumentos e mecanismos de controle que, 

considerando-se o grau de poluição atingido pela maioria dos mananciais superficiais, 

principalmente, não têm tido a eficácia necessária. 

Segundo Amaro e Porto (2009), o processo de acompanhamento de efetivação do 

enquadramento de um corpo hídrico pode ser mais eficiente se existir informação objetiva 

sobre a qualidade da água. 

As demandas dos Sistemas de Gestão de Recursos Hídricos no País têm indicado 

a necessidade de mudança nos procedimentos de (re)enquadramento dos corpos d’ 

água, devendo-se buscar novas metodologias que atendam às demandas inseridas pelas 

normas mais recentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O enquadramento de corpos d’águas é um instrumento importante para a gestão 

de recursos usos hídricos, abrangendo em conjunto aspectos do planejamento 

socioeconômico e ambiental. Como salienta Porto & Porto (2008), o Enquadramento de 

Recursos Hídricos, assim como o Plano de Recursos Hídricos, apresenta um papel relevante 

na integração entre gestão de recursos hídricos e gestão territorial, uma vez que para 

atender os objetivos de qualidade das águas é necessário incentivar ou reprimir atividades 

de acordo com o impacto nos recursos hídricos.  

Ainda assim, a maior parte das propostas de enquadramento necessita ser 

atualizadas uma vez que, como o caso do Rio do Peixe, os corpos d’água muitas vezes 

apresentam parâmetros de qualidade das águas fora dos padrões, podendo comprometer 

futuramente o uso dos recursos para os quais é recomendado.    

O monitoramento de qualidade das águas feito pela CETESB oferece as bases iniciais 

para que novas propostas de enquadramento dos cursos d’água do estado sejam realizadas, 

possibilitando pensar na atribuição de classes de enquadramento por trechos do rio, de 

acordo com as diferentes intervenções e impactos impostos ao longo do curso d’água. 

A análise realizada neste capítulo evidencia a variação das situações de qualidade 

d’águas por trechos do Rio do Peixe, resultado dos diferentes usos da terra na bacia. Nesse 

sentido, embora os trechos estudados estejam enquadrados como classe dois, faz-se 

necessário a atualização da proposta de enquadramento, considerando as particularidades 

de cada segmento da bacia.  

Para tanto, há a necessidade do aperfeiçoamento dos procedimentos 

metodológicos assim como profissionais capacitados para o desenvolvimento de 

metodologias que possam contribuir com os procedimentos de gestão, além da base legal e 

institucional cumprindo seus papéis.  

As decisões sobre o (re)enquadramento dos corpos d’água são de caráter local, no 

âmbito da Bacia Hidrográfica, sendo assim necessário a inserção da sociedade civil, mais 

precisamente a comunidade local que habita a bacia e também se utiliza do recurso hídrico 

para sobrevivência e/ou sustento, levando em consideração as experiências e 

conhecimentos culturais que o indivíduo adquire no lugar. 
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Capítulo 7 

 
O TRABALHO DE CAMPO E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

EXPERIÊNCIAS NA ETEC AMIM JUNDI – OSVALDO CRUZ/SP 

 

Everton Henrique Gonçales Cardoso23 
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira24 

Renata Ribeiro de Araújo25 
 
 

INTRODUÇÃO 

A dicotomia entre homem e natureza é tema recorrente no debate acadêmico. 

Sabe-se que esse modelo de visão e gestão do território possuem bases no Cartesianismo e 

se solidificou no pensamento científico moderno e nas sociedades industriais, sobretudo as 

ocidentais (TREVISOL, 2011).  

Conforme também reforça Trevisol (2011), após séculos de profundas 

transformações científicas e tecnológicas, com destaque para as alterações promovidas nos 

últimos duzentos anos, que ampliaram a capacidade de intervir sobre as condições materiais 

que asseguram a sobrevivência e a reprodução da espécie humana, torna-se cada vez menos 

apropriado e sem sentido entender o meio ambiente como sinônimo de uma natureza 

meramente física, intacta e intocada. 

O que se considera “natural” é fortemente socializado e integrado ao conjunto das 

relações sociais e econômicas. Giddens (1997, p. 97), reforça que “tudo é natureza socializada”. 

São poucos os aspectos que nos cercam que estão plenamente livres da ação humana. 

Desse modo, percebe-se que ecologia e sociedade estão interligadas entre si de forma 

uníssona. Leff (2001, p. 17) reforça que “o ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do 

mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das 

relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento”. 
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 Diante disso, aproximar as pessoas do ambiente, permitindo a elas entenderem 

todas as dinâmicas, e, ao mesmo tempo, compreender-se como parte desse todo, pode 

contribuir para superar definitivamente essa visão dicotômica. Daí a necessidade do ensino 

ser amparado por ações que promovam essa consciência ambiental. 

Por esse prisma, é importante compreender a educação ambiental como uma 

ferramenta de mudança de paradigma, pois, “ao educar para a cidadania, pode construir a 

possibilidade da ação política, no sentido de contribuir para formar uma coletividade que é 

responsável pelo mundo que habita”, conforme salienta Godinho (2013). 

Ab’Saber (1996) salientava que Educação Ambiental “é o conhecimento da 

estrutura, da composição e da funcionalidade da natureza, das interferências que o homem 

produziu sobre esta estrutura, esta composição e esta funcionalidade”. Percebe-se o viés 

holístico do autor e de seu legado. 

Ressalta-se que a Educação Ambiental, de acordo com a Lei n° 9.795, de 27 de abril 

de 1999, é um elemento essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar 

presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo formal e não formal.  

O trabalho de campo é uma importante estratégia para promover a Educação 

Ambiental nas escolas, em diferentes níveis e modalidades. Ela pode, conforme salienta 

Pessoa e Braga (2012), superar barreiras referentes à reconstrução de significados 

ambientais com os alunos.  

As atividades de campo permitem que o estudante tenha contato direto com o 

meio estudado. Vislumbra-se que a somatória de contatos com a prática, aliada a um 

adequado aporte teórico, possa trazer ressignificados aos estudantes e futuros profissionais. 

E, nessas práticas, a bacia hidrográfica, enquanto recorte de análise, reúne um grande 

conjunto de potencialidades para práticas pedagógicas. 

A bacia hidrográfica pode ser entendida como “o conjunto de terras drenadas por 

um corpo d’água principal e seus afluentes, numa perspectiva hidrológica” (PIRES, SANTOS, 

DEL PRETTE, 2002). Mais ainda, atribui-se à unidade da Bacia a capacidade de abarcar ações 

de planejamento e gerenciamento ambiental, pois permite estudos ambientais que integrem 

diferentes aspectos. 

De acordo com Ab’Saber (1996) essa unidade é apropriada para essa integração, 

“pois sobre os sistemas hidrológicos, geológicos e ecológicos de uma bacia hidrográfica atuam 

forças antropogênicas, onde os sistemas biogeofísicos, econômicos e sociais interagem”.  
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Bergmann (2007) aponta a bacia hidrográfica como pertinente à análise dos 

problemas ambientais, igualmente para o ensino e a pesquisa em Educação Ambiental. 

Estes, quando relacionados à bacia hidrográfica, abarcam o diagnóstico da percepção dos 

sujeitos envolvidos, considerando suas dimensões afetivas e estéticas na construção de 

tomada de decisões no gerenciamento hídrico. 

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta experiências de nove trabalhos de 

campo, entendidos como uma alternativa pedagógica junto à Educação Ambiental e 

complementar às atividades teóricas abordadas dentro da escola, contribuindo para a 

formação de profissionais capacitados para atuar na gestão dos recursos hídricos. Para 

testar a hipótese foi trabalhada a turma 2014/2015, composta por 22 alunos da Etec 

Amim Jundi, unidade 027 do CPS, localizada no Município de Osvaldo Cruz-SP, Centro 

Paula Souza (CPS).  

O CPS é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, com vínculo junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECT). O CPS 

administra 219 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 65 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), 

abarcando mais de 283 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores 

tecnológicos, em mais de 300 municípios.  

A Etec Amim Jundi, unidade 027 do CPS, está localizada no Município de Osvaldo 

Cruz-SP, atendendo cerca de 1100 alunos, nos ensinos Médio, Médio Integrado e Técnico. A 

escola também recebe discentes de municípios vizinhos, como Parapuã, Rinópolis, Bastos, 

Iacri, Santópolis, Inúbia Paulista, Sagres, Salmourão, Martinópolis, Lucélia etc., ambas 

vinculadas às UGRHI’s 20 e 21 (Aguapeí/Peixe, respectivamente). 

Entre as habilitações oferecidas, tem-se o curso técnico em Meio Ambiente, 

pertencente ao Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança, com carga horária de 1200 

horas. Assim como as demais formações técnicas, tem seu plano de curso26 baseado no 

desenvolvimento de competências. Diante disso, espera-se que, ao final de 600 dias letivos e 

1200 horas de carga horária de atividades, o discente seja capaz de, entre outros:  
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 Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os 

elementos que compõem e suas respectivas funções.  

 Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de 

conservação, utilizando os métodos e sistemas de unidades de medida e 

ordens de grandeza.  

 Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo seus usos, 

correlacionando às características físicas e químicas com sua produtividade.  

 Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química, 

geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, utilizando 

métodos de medição e análise.  

 Identificar e caracterizar situações de risco e aplicar métodos de eliminação 

ou de redução de impactos ambientais.  

Diante do exposto, neste capítulo buscou-se destacar como as atividades de campo 

são capazes de possibilitar uma visão holística da realidade, amparada pelos princípios da 

Educação Ambiental e preocupada em entender as dinâmicas inerentes à bacia hidrográfica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para testar a hipótese de que o trabalho de campo é uma alternativa pedagógica 

junto à Educação Ambiental e complementar às atividades teóricas abordadas dentro da 

escola, foram aplicados trabalhos de campo à turma 2014/2015 pertencente à Etec 

Amim Jundi, unidade 027 do CPS, localizada no Município de Osvaldo Cruz-SP, Centro 

Paula Souza (CPS). A turma era composta por 22 alunos27 e apresentava-se diversificada 

no tocante aos conhecimentos e formações prévias, sendo oito alunos concluintes do 

Ensino Médio, quatro com o Ensino Médio concluído, sete com outras formações 

técnicas (Farmácia, Marketing, Segurança do Trabalho, Agricultura, Agenciamento de 

Viagem) e três alunos com nível superior (dois biólogos e um advogado). Essa 

diversidade intelectual norteou o planejamento de ações durante todo o processo, 

descritos a seguir: 
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 Levantamento prévio e discussão entre os docentes da turma 2014/2015, acerca 

dos relatórios acadêmicos de perfil de sala e da heterogeneidade dos alunos 

envolvidos, por meio de espaços reservados em reuniões 

pedagógicas/planejamento específicas do curso; 

 Estudo do plano de curso da habilitação (Técnico em Meio Ambiente), para o 

desenvolvimento de ações em conformidade com as competências previstas a 

serem desenvolvidas, também em reuniões pedagógicas/planejamento; 

 Planejamento dos trabalhos de campo, de acordo com normas e regimentos 

internos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza; 

 Aplicação de avaliações, interdisciplinares, multidisciplinares e por disciplina frente aos 

conceitos observados em campo e os aspectos teóricos abordados em sala; 

 Construção de portfólio das atividades desenvolvidas e apresentação dos 

resultados à comunidade escolar. 

O presente estudo se desenvolveu por meio de nove visitas técnicas, todas 

realizadas nas sub-bacias do Rio do Peixe, dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do 

Paraná. As nove visitas, e ordem de realização, foram: 

 Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT-Unesp, de Presidente 

Prudente, para fortalecer questões geomorfológicas e pedológicas relativas a bacias 

hidrográficas – 25/10/2014; 

 Rua Hans Klotz, em Osvaldo Cruz-SP, para observação de espigão divisor e edificação 

com projeto de captação de águas de chuvas para fins não potáveis – 28/02/2015; 

 Bairro Venda Branca, em Osvaldo Cruz-SP, para observação de reservatórios de 

pequeno porte em áreas rurais – 28/03/2015; 

 Osvaldo Cruz-SP, com visitas nas Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto 

(ETE), além da Usina de Compostagem e Reciclagem Municipal - 17/05/2015; 

 Foz do Iguaçu-PR, com visitas à Usina de Itaipú e as Cataratas do Iguaçu – 31-05-2015; 

 Osvaldo Cruz-SP, com visita ao trecho urbano da sub-bacia do Valesburgo – 

25/07/2015; 

 Osvaldo Cruz-SP, com visitas a processos erosivos na sub-bacia do Ribeirão 

Negrinha – 05/09/2015; 

 Osvaldo Cruz e Parapuã-SP, trabalhos de campo à estradas rurais– 19/09/2015; 

 Inúbia Paulista, trabalho de campo em propriedades rurais – 17/10/2015. 
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Foi garantido elos entre a realização dos trabalhos de campo e as demais atividades 

do curso. Assim, esforços foram realizados para alinhavar aulas teóricas, práticas de 

laboratório e as respectivas visitas. Os temas abordados fazem parte dos componentes 

curriculares Práticas em Ciências da Terra e Dinâmicas dos Sistemas. 

Também, ressalta-se que toda atividade foi acompanhada de processos de 

avaliação, seja pela participação ativa em campo, seja por relatórios entregues (individuais e 

em grupo) a partir do que foi estudado. Ademais, os trabalhos de campo foram utilizados 

como temas em avaliações bimestrais escritas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados e discussão dos trabalhos de campo estão apresentados de acordo 

com a ordem cronológica de execução. 

 

Trabalho de campo no município de Presidente Prudente-SP  

 

A realização do trabalho de campo à Presidente Prudente permitiu, com a visitação 

ao Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da UNESP, observação de perfis de solo, 

rochas, cartas temáticas, equipamentos para análise física dos solos, materiais didáticos 

ligados ao Projeto “Trilhando pelos Solos”, além de debates sobre as características 

geomorfológicas do Estado e da região.  

Também foi abordado o conceito de bacia hidrográfica com a observação de 

diferentes pontos do Município, com visitação às imediações do Estádio Eduardo José Farah 

(Prudentão), uma típica área de topo, e o Parque do Povo, fundo de vale urbano objeto de 

uma canalização. Ainda, no retorno, observado o Rio do Peixe, principal curso da UGRHI 21, 

no trecho em que o curso é cruzado pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).  

A figura 1A ilustra um debate sobre perfis de solo e rochas existentes na região. A 

segunda imagem (figura 1B) apresenta a interação de um dos alunos com os materiais 

didáticos do laboratório. 
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Figura 1 – Visita ao Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT-UNESP: (A) Laboratório de 
Sedimentologia e Análise de Solos; (B) Projeto Trilhando pelos Solos. 

 

  
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 

Neste conjunto de atividades, foi possível a vivência prática, embora ainda de 

maneira inicial, da concepção de uma bacia hidrográfica e a complexidade de elementos que 

dela fazem parte, conforme salienta Ab’Saber (1996). 

 

Edificação com captação de água de chuva e Rua Hans Klotz, município de Osvaldo Cruz-SP  

 
No trabalho de campo que estudou uma edificação com projeto de captação de 

água de chuva para fins não potáveis foram observadas três cisternas, com capacidade 

total de armazenamento de 80.000 litros de água, toda a água de chuva era coletada dos 

telhados (figura 2A). 

Neste trabalho de campo foi feito um estudo do relevo local, no cruzamento entre 

as Ruas Hans Klotz e Japão (município de Osvaldo Cruz/SP), espigão divisor (figura 2B) entre 

as UGRHI’s 20 e 21 (Aguapeí e Peixe, respectivamente). Nesta atividade trabalharam-se os 

conceitos de uso do solo, escoamento superficial das águas urbanas e bacias hidrográficas. 

O estudo permitiu verificar que ocupar espaços no meio urbano modifica a 

dinâmica das águas, como aumento do escoamento superficial, diminuição das taxas de 

infiltração. Para Tomita (1999, p. 14): 

 
O trabalho de campo tem-se revelado um bom instrumento que, além de despertar 
a atenção dos alunos, pode alcançar um bom resultado. É uma atividade que 
contribui para estreitar a relação dos alunos entre si e com os professores, 
conduzindo-os a praticar atitudes necessárias que, além de assimilar e 
compreender melhor os conteúdos específicos, pode influir na modificação de 
atitude e formação da personalidade que mais tarde poderá servir para a vida 

social e profissional. 

A B 
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Figura 2 – Trabalho de campo à edificação com captação de água de chuva e Rua Hans Klotz: (A) Vista parcial da 
cisterna; (B) Vista da Rua Hans Klotz, no divisor de águas. 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

Bairro Venda Branca, município de Osvaldo Cruz-SP  

 

Neste trabalho de campo foi observado e discutido atividades de apropriação 

humana sobre os recursos hídricos, com represamento de nascentes e de cursos d’água. 

Foram contemplados conceitos de bacias hidrográficas, ambientes semi-lênticos, aspectos 

da qualidade da água e Áreas de Preservação Permanentes. 

Estas questões abordadas são muito importantes para a formação do indivíduo, pois 

temos vivido vários problemas ambientais associados a não conservação dos recursos naturais. 

Em relação a estes eventos podemos citar a falta de água nos centros urbanos por 

consequência da diminuição do volume dos cursos d’água em virtude da má gestão das 

áreas de drenagem nas bacias hidrográficas. 

Assim, o trabalho de campo leva o aluno a entender a realidade com uma 

consequência da apropriação do território. 

Aliás, “perceber a paisagem como resultado de múltiplas relações humanas, 

estando em constante processo de transformação, sendo o próprio aluno co-participante 

dessa dinâmica”, conforme salientam Martinez e Leme (2007). 
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Figura 3 – Visita ao Bairro Venda Branca: (A) Vista do Reservatório, ambiente semi-lótico; (B) Vista da 
vegetação de área úmida. 

 

       
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 

Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Usina de 

Compostagem e Reciclagem, do município de Osvaldo Cruz - SP  

 

Os trabalhos de campo tiveram início na Estação de Tratamento de Água da Sabesp, 

na área urbana de Osvaldo Cruz. A atividade permitiu continuidade, com dados utilizados 

também para atividades posteriores, coordenadas pelos docentes da ETEC. Nesta, foram 

identificados aspectos sobre a captação de água (figura 4A) em corpos superficiais (Ribeirão 

Negrinha) e de poços profundos, conceito de Manancial, tratamento de água (figura 4B) com 

base nos critérios estabelecidos pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde, distribuição por gravidade e coleta de efluentes domésticos. 

 

Figura 4 – Trabalho de campo à Estação de Tratamento de Água:(A) Vista do Esquema da distribuição da água; 
(B) Vista da chegada da água na ETA. 

 
 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

A B 

A B 
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Ainda no mesmo dia, foi visitada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), também 

sob os cuidados da Sabesp. Também foi observada a existência de estações elevatórias (EE’s) 

para que os efluentes sejam levados ao tratamento. Na estação, foi observado um sistema 

de tratamento do Modelo Australiano (figura 5A), com duas lagoas (Aeróbia e Anaeróbia), 

com eficiência superior a 80%. Também foi observada a disposição do efluente tratado 

(figura 5B) no Ribeirão Valesburgo, pertencente à Bacia do Ribeirão Negrinha (afluente do 

Peixe). Nesta oportunidade discutiu-se o conceito de bacias hidrográficas, a dependência 

humana dos recursos hídricos, poluição e contaminação das águas. 

 
Figura 5 – Trabalho de campo à Estação de Tratamento de Esgoto: (A) Vista das lagoas de tratamento de 

esgoto; (B) Vista da tubulação e resíduos dispostos pós-tratamento. 
 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

Também em 17/05/2015, foi visitada a Usina de Compostagem e Reciclagem 

que atende Osvaldo Cruz, situada na porção Leste do Município. Atualmente, devido a 

impedições promovidas pela Cetesb, além de multas que ultrapassaram os 

R$500.000,00 em razão de inconformidades, o espaço não pode mais aterrar em valas 

as mais de 500 toneladas de resíduos produzidas mensalmente. Hoje, está funcionando 

apenas como uma usina de triagem da coleta seletiva realizada na área urbana, além 

de um ponto de transbordo (figura 6A) para o aterro sanitário do Município de Quatá-

SP (serviço terceirizado).  

Destacou-se neste trabalho de campo o conceito de poluição, inclusive gerada pelo 

chorume e potencialmente nociva às águas superficiais e subterrâneas (figura 6B). Ressalta-

se que a área da usina se encontra na Bacia do Ribeirão Negrinha, manancial do Município 

de Osvaldo Cruz/SP. Isto revela que a apropriação do homem sobre o território sem 

A B 
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planejamento adequado traz impactos ambientais ao meio ambiente e consequentemente 

ao próprio homem. Estes impactos são de caráter econômico, social e ambiental.  

O trabalho de campo, neste caso, apresentou sensibilização, amplamente relatado 

pelos discentes envolvidos. Em muitas situações, ficou evidente o incômodo dos alunos 

frente a um grande montante de resíduos ou à chegada dos efluentes da área urbana. 

Conforme reforça GODINHO (2013), essa sensibilização é fundamental para a construção da 

cidadania e do repensar das atitudes do indivíduo para com a coletividade e o ambiente. 

 
Figura 6 – Trabalho de campo à Usina de Compostagem e Reciclagem de Osvaldo Cruz-SP: (A) Vista do ponto de 

transbordo de resíduos sólidos; (B) Vista da leira desativada. 
 

  
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
 
 
Trabalho de Campo em Foz do Iguaçu-PR  

 
Este trabalho de campo exigiu planejamento operacional, pedagógico e financeiro 

significativos, já que exigia um deslocamento de aproximadamente 1400 km (ida e retorno), 

reservas de visitas, pontos de apoio, etc.  

Primeiramente, foi visitada a Usina Binacional de Itaipú (figura 7A), na qual foram 

observados os processos que envolvem uma grande barragem (questões estruturais, 

geração de energia, manejo de sistemas semi-lênticos, controle de fauna e flora, gestão 

binacional de um grande projeto).  

Ainda no complexo da usina, foi visitado Museu de Itaipu (figuras 7B e 7C), 

permitindo o contato com todo o processo histórico de formação da barragem, além de 

materiais didáticos que contribuem sobremaneira para o entendimento de diferentes bacias 

hidrográficas, usos do solo e medidas de conservação. 

A B 
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O trabalho de campo contou com uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu (figura 

7D), mais especificamente na região das Cataratas, na qual foi possível perceber o trabalho 

de escultura do relevo realizado por cursos d’água, grandes desníveis, gerenciamento de 

grandes projetos de turismo e ecoturismo, vegetação nativa (Mata Atlântica) etc. 

Ressalta-se, que esta visita ampliou e fomentou aos alunos o entendimento o 

conceito de bacia hidrográfica em diversas escalas. Desse modo, da menor para a maior 

(e interligadas), foram visitadas (ou ainda seriam ao longo do curso) as bacias do 

Valesburgo, Negrinha, Peixe e Paraná (ambas dentro da Grande Bacia Platina). 

Igualmente, buscou-se compreender a bacia nos seus múltiplos elementos, sempre de 

maneira integrada (PIRES, SANTOS, DEL PRETTE, 2002). 

 

Figura 7 – Trabalho de campo à Foz do Iguaçu-PR: (A) Foto da equipe na Barragem de Itaipu; (B) Foto da 
maquete em alto-relevo de Itaipu; (C) Foto da maquete sobre uso do Solo – Itaipu; (D) Foto da equipe nas 

Cataratas do Iguaçu. 
 

  

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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Porção Sul do Município de Osvaldo Cruz  

 
Nesta atividade se puderam observar in loco temas estudados previamente em sala 

de aula. Ressalta-se, neste contexto, trabalho de campo a um projeto de canalização de 

fundo de vale em área urbana que, por razões técnicas, não suportou o volume de chuva 

gerado pelo represamento de grande parte da área urbana do Município (figura 8). 

Ainda neste trabalho de campo, amplamente ligado aos componentes curriculares 

Dinâmica dos Sistemas, Práticas em Ciências da Terra, Legislação Ambiental, Avaliação de Riscos 

e Impactos Ambientais e Uso, Ocupação e Conservação do Solo I e II, foram observados os 

impactos ambientais da expansão urbana sobre os recursos naturais e nas alterações da 

dinâmica do escoamento superficial/infiltração da água das chuvas. Para tanto, foram utilizados 

dois empreendimentos imobiliários localizados no entorno do Residencial Aline (constituído de 

96 unidades habitacionais, dispostas em seis prédios de quatro pavimentos) e o Residencial 

Jardim Botânico (loteamento de alto padrão, fechado, constituído por 160 lotes que, em média, 

possuem 400 metros quadrados). O ambiente de aprendizagem foi propício para a discussão de 

índices e requisitos urbanísticos, especulação fundiária, áreas de preservação permanentes etc., 

ambas dentro da microbacia do Valesburgo (figura 8B).   

 

Figura 8 – Trabalho de campo na microbacia hidrográfica do Valesburgo: (A) Foto da canalização do canal fluvial 

do Valesburgo danificada. 
 

  

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

Igualmente, conforme reforça LACOSTE (1989), verificou-se que o trabalho de 

campo, como uma estratégia de ensino, mostrou-se como uma prática pedagógica 

consciente, voltada à realidade dos alunos, permitindo o entendimento, na prática, das 

contradições relativas ao processo de apropriação da natureza pela sociedade. 

 

A B 
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Osvaldo Cruz, porção Sudeste da área urbana  

 
Atividade visando compreender processos erosivos nas transições entre ambientes 

urbanos e rurais. Observação dessa dinâmica nos bairros Mira Ira, Parque Santa Mônica, 

Pitangueiras e Jardim América. As águas pluviais, em muitos casos, não são canalizadas 

adequadamente até um curso d’água, sendo direcionadas às estradas e propriedades rurais, 

gerando processos erosivos e carreamento de sedimentos para cursos d’água (figura 9). 

Ressalta-se que a área se encontra nos limites da Bacia do Ribeirão Negrinha, manancial do 

Município, que sofre fortemente com processos de assoreamento. 

 
Figura 9 – Trabalho de campo às áreas periurbanas de Osvaldo Cruz: (A) Vista da boca de lobo na Rua 

Avanhandava; (B) Vista da erosão no Sítio Batochi. 
 

      

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 
Trabalho de campo em Estradas Rurais – municípios de Osvaldo Cruz e Parapuã-SP  

 
Visita realizada em duas estradas rurais amplamente utilizadas por proprietários 

rurais e veículos pesados (muitos deles ligados a atividades pecuárias e ao setor 

sucroalcooleiro). Conforme salientam CASARIN e OLIVEIRA (2009), as estradas rurais são 

espaços hídricos potenciais para o carreamento de sedimentos e assoreamento de cursos 

d’água relacionados. Sua conservação, portanto, é essencial para a gestão dos recursos 

hídricos e qualidade dos mananciais. 

A figura 10A registra grande acumulação de areia localizada na Estrada da Capézio 

(área próxima à nascente do Ribeirão Negrinha). Já a figura 10B identifica, ao fundo, a área 

de captação da Sabesp no Ribeirão Negrinha, na qual a inadequada conservação da estrada 

e arredores possibilita o rompimento de terraços, a dificuldade de circulação de pessoas e 

veículos (tração animal ou mecânica) durante e após eventos de chuva mais expressivos, o 

forte escoamento superficial e o assoreamento de cursos d’água. 
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Figura 10 – Trabalho de campo em estradas rurais: (A) Vista dos Sedimentos em vias rurais (Capézio); (B) Vista 
da Estrada rural sentido Ribeirão Negrinha. 

 

  
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

 

Trabalho de campo em propriedades rurais – Inúbia Paulista  

 
O trabalho de campo realizado no município de Inúbia Paulista objetivou o contato 

com atividades do agronegócio (pecuária intensiva, soja, cana-de-açúcar, seringais, 

reflorestamento comercial, criação de cavalos e cachorros para pastoreio etc.), reservas 

legais, animais nativos, áreas de preservação permanentes, reservatórios lênticos e 

semilóticos, além de questões culturais ligadas à colonização suíça da região. A figura 11A 

ilustra a presença de um reservatório lêntico em uma propriedade rural. Já figura 11B 

mostra o acesso a uma das sedes da propriedade rural, encaixada dentro de um dos 

fragmentos de Mata Atlântica existentes dentro da propriedade. 

 
Figura 11 – Trabalho de campo em propriedades rurais no município de Inúbia Paulista: (A) Vista da represa 

na propriedade rural; (B) Vista da Mata Atlântica na propriedade rural. 
 

  

Fonte: Otoboni, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo buscou retratar experiências de atividades de campo como uma 

metodologia capaz de aproximar os alunos da realidade, superando os tradicionais ambientes 

de aprendizagem, limitados pelos muros das escolas e as paredes das salas de aulas.  

Os trabalhos de campo fomentaram o desenvolvimento das aulas teóricas 

desenvolvidas ao longo do curso, permitindo a complementação com informações inerentes 

ao campo e, deste modo, contribuindo para a formação de técnicos em Meio Ambiente. 

Conforme propõe Amorim (2006, p. 17) “o trabalho de campo proporciona 

abordagens mais contextualizadas e dinâmicas dos conteúdos escolares”, o que foi 

constatado ao longo do desenvolvimento das atividades relatadas, à medida que permitiu a 

visão integrada da realidade.  

Ao encontro do que enfatiza Suertegaray (2002), percebeu-se o trabalho de campo 

como um instrumento de análise geográfica que permite o reconhecimento do objeto, e que 

fazendo parte de um método de investigação, contribui para a inserção do pesquisador nos 

processos da sociedade como um todo. Essas práticas vão ao encontro do modelo 

educacional que referencia as práticas no Centro Paula Souza, ou seja, uma educação 

pautada pelo desenvolvimento de competências junto aos discentes. 

Nas nove visitas, buscaram-se abordar de maneira integrada conceitos como bacias 

hidrográficas, usos do solo, urbanização, saneamento do meio, áreas de preservação 

permanentes, reservas legais, usos da água, ecoturismo, estradas rurais, relações ecológicas 

entre outros. Em outras palavras, entendendo o ambiente a partir de uma visão sistêmica e 

holística, conforme propõe AB’ Saber (1996). 

Ainda, notou-se em praticamente todas as atividades que os mais diversos espaços, 

em maior ou menor intensidade, requerem ações de gestão para um uso mais sustentável 

do solo. Processos erosivos, supressão de vegetação ciliar, disposição inadequada de esgoto 

e resíduos sólidos, entre outros, foram comumente observados. Tais situações permitiram 

abordar, juntos aos futuros técnicos em meio ambiente, diferentes oportunidades de 

intervenção, em conformidade às competências a serem desenvolvidas e propostas pelo 

plano de curso da habilitação. 

Unir visão integrada da realidade, educação ambiental, trabalhos de campo e bacias 

hidrográficas como objeto de ensino se mostrou como algo extremamente produtivo, 

contudo, igualmente complexo. A organização de aulas de campo, conforme reforça Tomita 

(1999) requer a organização de um grande conjunto de fatores e variáveis. As nove 
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atividades desenvolvidas, entre outras aqui não apresentadas, demandaram tempo, 

planejamento, comprometimento de docentes e alunos e recursos por vezes vultosos. Todas 

essas variáveis não necessariamente se completam de maneira harmônica, demandando 

parcerias, revisões de planos, habilidade humana para gestão de conflitos, etc.  

Diante disso, compartilha-se dos desafios mencionados por Pinto apud Braun (2007, p. 

4), que destaca o trabalho de campo uma experiência desafiadora, pois exige tempo de 

preparação e de execução requerendo cuidados na escolha do tema a ser trabalhado, do lugar 

de realização e na preparação da infraestrutura para que as práticas aconteçam. Igualmente, 

exige um bom conhecimento prévio do roteiro a ser trabalhado, do tema e do lugar em questão. 

Entretanto, mesmo com os desafios enfrentados, julgam-se como satisfatórias as 

experiências e os resultados alcançados. Para tanto, merecem destaque os apontamentos 

feitos pelos discentes junto ao SAI – Sistema de Avaliação Institucional, bem como em 

reuniões com as coordenações pedagógicas e de curso. Em todos os casos, os discentes foram 

unânimes em afirmar que as visitas técnicas dinamizam o curso, potencializam o aprendizado 

e são essenciais para o estabelecimento de vínculos entre a teoria e a prática profissional.  

Ainda, espera-se que, assim como já ocorreu com outros alunos egressos, que estas 

atividades sejam capazes de potencializar a formação dos alunos, inclusive para atuarem 

como gestores em recursos hídricos e potenciais membros dos comitês de bacias. Da mesma 

forma, espera-se que esta experiência seja motivadora de outros trabalhos que fomentem a 

qualificação de alunos/profissionais familiarizados com a delimitação de bacias e as 

potencialidades de intervenção ligadas a este recorte. 

Também, a presente pesquisa assume o compromisso de oportunamente ser 

apresentada ao Comitê de Bacias do Aguapeí-Peixe, junto à Câmara Técnica de 

Educação Ambiental.  

Por fim, ficam como inspiradoras para novos trabalhos o retorno positivo dado 

pelos alunos que, coletivamente, contribuíram para a construção das atividades. As  

visitas permitiram o rompimento de limites, o conhecimento de novos espaços, a 

vivência de novas experiências. Todo esse contexto torna-se motivador para que o 

exercício profissional do docente enxergue nos alunos um grande projeto, com 

horizontes ampliados e competentes para produzir sociedades mais participativas, justas 

e sustentáveis. Em outras palavras, conforme Morin (2000) uma educação voltada para 

ensinar a identidade terrena e o conhecimento pertinente, muito além da atual e 

amplamente disseminada “falsa racionalidade”. 
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Capítulo 8 

 
DESAFIOS DA AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS POLÍTICAS DE RECURSOS 

HÍDRICOS PELO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL: O CASO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Lucinei Aparecido Euzébio28 

Paulo Augusto Romera Silva29 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
O meio ambiente, por diversos motivos, tornou-se foco de uma preocupação geral pela 

constatação de que os padrões atuais do uso dos recursos naturais são progressivamente 

insustentáveis, a compreensão da vulnerabilidade do ser humano frente às suas próprias ações, 

que foram acompanhadas de uma crescente politização em torno da temática ambiental. Dentre 

as questões ambientais que causam maior polêmica destaca-se a gestão da água, principalmente 

da água doce, como bem vital aos seres vivos, essencial para o desenvolvimento. 

Com o advento das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (PNRH e 

PERH, respectivamente) a água passa a ser considerada um recurso natural dotado de valor 

econômico, fundamental para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, 

que por sua vez mantém o equilíbrio dos ecossistemas e assim para a existência da vida, 

essencial para a garantia da saúde e da qualidade de vida, estando presente nos mais 

diversos segmentos de atividades humanas, indispensável a inúmeros processos de 

produção, o que a define como recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, 

notando-se que sua escassez condiciona o desenvolvimento de cada região.  

Vargas (2005, p. 3) referindo a ONU (2003) destaca-se que se “persistirem os 

padrões de uso e as tendências atuais de crescimento populacional, até 2050 um quarto da 

população mundial viverá em países afetados por escassez crônica de água doce”.  

 

De fato, a escassez de água tem sido uma preocupação em escala global, pois o 
cresci-me nto explosivo da população humana demanda um crescimento por água 
duas vezes mais rápido. Entretanto, a crise, de alguma forma, é um problema de 
gerenciamento, um caso de alocação e de distribuição, e não simples problema de 
suprimento (VILLIERS, 2002 apud FARIAS, 2006).  
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Por outro ponto de vista, é também considerada como um recurso ambiental, 

porquanto a alteração significativa da sua condição natural, geralmente origina deterioração 

da qualidade do meio ambiente. Por sua vez, a degradação ambiental impacta, direta ou 

indiretamente, na saúde, na segurança e no bem-estar dos indivíduos; nas atividades sociais 

e econômicas; na fauna e na flora; nas características estéticas e sanitárias do ambiente; e 

nas condições dos recursos ambientais. Nas palavras de David Drew (2002, p. 87) citado por 

Flores (2010, p. 29), pode-se que 

 
“... a água doce é o mais importante recurso da humanidade, 

individualmente considerado. À escala mundial, o que inibe a expansão da 
agricultura e o povoamento de vastas regiões, é a insuficiência de água. À escala 
local, os recursos hídricos determinam a localização de certas indústrias, como a 
geração de energia; antigamente, o estabelecimento de povoações estava em 
relação estreita com a localização de rios e fontes. As povoações do oásis oferecem 
um exemplo cabal. Do ponto de vista humano, as limitações impostas pela água são 
suprimento insuficiente (desertos, estiagem) ou demasiado (pântanos, 
inundações)”. 
 

Ainda, segundo Rebouças (2002), mencionado por Gomes e Barbieri (2004 p. 2),  

 

“água” é o elemento natural desvinculado de qualquer utilização e “recurso 
hídrico” é a parte da água passível de utilização, portanto, dotada de valor 
econômico, sendo de difícil identificação dessa diferença, pela sua ocorrência única 
e indivisível na natureza. 
 

Porém, em diversas ocasiões, a água não é reconhecida pela sua fundamental 

importância, tendo sido, de maneira ilusória e durante longo tempo considerada inesgotável, 

desencadeando a cultura do desperdício e da indiferença quanto à sua utilização, o que 

motivou a ignorância, seja por condutas consideradas inadequadas (não percebidas e/ou 

reconhecidas), assim como em crescentes desafios para a política pública voltadas para a sua 

gestão, o que prejudicou a manutenção da demanda pelo recurso, resultando em um 

elevado número de situações de escassez, fosse pelo estado de degradação e de conflitos em 

muitas regiões do planeta e no Brasil. 

Promover o controle da poluição de recursos hídricos é condição básica para 

assegurar e preservar níveis de qualidade da água compatíveis com cada tipo de utilização. A 

vida nos meios aquáticos depende dos índices de oxigênio dissolvido, de maneira que o 

excesso de dejetos tóxicos e orgânicos lançados na água restringe o nível de oxigênio, 

impossibilitando a manutenção de ciclos biológicos normais. 
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A ausência de práticas eficazes de planejamento, incorporada à ausência de 

racionalidade e de preservação no uso da água, tem promovido sua crescente escassez e 

indisponibilidade, gerada tanto pela prática do desperdício quanto pela sua degradação. 

A ampliação da demanda per capita pela água, associada à explosão demográfica, além 

da intensa influência humana no ciclo hidrológico e da distribuição do recurso que não ocorre de 

forma homogênea, são fatores que corroboraram profundamente para a concretização da 

situação atual, instigando conflitos e provocando disputas pelos recursos hídricos. 

Notada a carência e compreendida a necessidade de uma eficaz intervenção 

governamental no âmbito dos recursos hídricos, a Constituição Federal de 1988 apresentou 

as diretrizes básicas para a implantação de um processo de gestão das águas no Brasil. 

Atendendo a tais preceitos, a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituiu no Brasil a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos – SNGRH, impulsionando uma nova etapa no gerenciamento dos recursos hídricos 

no Brasil. Assim foi dado início no processo de construção de um adequado modelo de 

gestão, de forma integrada e descentralizado, adotando a bacia hidrográfica como unidade 

territorial de planejamento ambiental, concedendo caráter deliberativo aos órgãos 

colegiados, em diferentes níveis, assim instituídos como instâncias decisórias. 

A “Lei das Águas”, como foi chamada, tornou-se um marco em relação à 

transformação do ambiente institucional de regulação do uso da água, com a participação do 

Poder Público, dos usuários e da comunidade como um todo, gerando a criação de uma 

estrutura de instituições para atuar neste processo, como exemplo o Conselho Nacional e os 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, além de prever também os Instrumentos de Gestão da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, excepcionalmente esquematizados para aplicação no gerenciamento das 

águas, cujo maior trunfo é a inserção da sociedade em caráter participativo e democrático.  

A Lei n° 9.433/97 determina cinco Instrumentos de Gestão, sendo eles: os planos de 

recursos hídricos, que estabelecem diretrizes gerais sobre tais recursos, devendo atuar de 

forma integrada com os demais instrumentos no sentido de orientar sua implantação; o 

enquadramento dos corpos d’água, que estabelece seu nível de qualidade quanto aos usos 

mais importantes servindo como principal fonte de dados na aplicação da outorga e da 

cobrança; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, que assegura o controle 
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quantitativo e qualitativo dos usos da água; a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que 

inibe a utilização desordenada da água, visando utilizá-la de forma racional e sustentável; e o 

sistema de informações sobre recursos hídricos, que reúne, sistematiza e torna público os 

dados e informações relacionados à gestão, de forma atualizada e acessível, servindo como 

base de informações aos demais instrumentos. Observa-se que tais instrumentos são 

interdependentes e que os mesmos precisam ser aplicados de maneira integrada, 

possibilitando a execução efetiva e eficaz da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Convergindo para uma análise com foco nos referidos instrumentos de gestão, 

apresenta-se o presente artigo que versa sobre a importância da inserção e atuação dos 

municípios nos processos de implantação dos Instrumentos de Gestão das Políticas Públicas 

de Recursos Hídricos. Especificamente, aborda a implementação de ações adotadas pelos 

municípios que compõe o Estado de São Paulo e a melhoria de seus índices de qualidade 

ambiental a partir da adesão ao Programa Município VerdeAzul, considerando as 

contribuições de tais ações quanto à implementação das Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos. Neste sentido, é necessário sequenciar uma breve abordagem sobre a 

Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e sobre a instituição do Programa de 

Governo denominado Município VerdeAzul, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

 

A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Diversos estados criaram suas próprias políticas públicas de recursos hídricos, 

observando que São Paulo aprovou sua PERH anteriormente à promulgação da Lei Federal 

9433/1997. O sistema paulista de gerenciamento de recursos hídricos, instituído pela Lei 

Estadual nº 7.663/91, não obstante tenha sido instituído antes da implantação do sistema 

nacional, não necessitou de ser adaptado, uma vez que determinou a implementação no 

estado do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). 

Em 1987 deu-se início ao desenvolvimento do sistema estadual de recursos hídricos, 

marcado pela instituição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê Coordenador 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Referidas entidades passaram a funcionar como 

parte da estrutura burocrática do estado, ainda sem contemplar o caráter participativo de 

outras partes interessadas, como a sociedade civil e os usuários dos recursos hídricos. 
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O atual sistema de gestão de recursos hídricos em operação no Estado de São Paulo, se 

consolidou com a aprovação de diversas leis de âmbitos federal e estadual, porém a 

promulgação da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, desencadeou um processo de 

elaboração de diversas outras normas legais no Estado de São Paulo. Além disso, é 

imprescindível apontar que tal normativa estadual serviu de modelo para a elaboração da atual 

legislação federal de recursos hídricos, uma vez que a PERH vigorou anteriormente à PNRH. 

O Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos de São Paulo, 

introduziu uma instância administrativa de atuação regional inovadora nos conteúdos e 

princípios, e de grande visibilidade para a sociedade pela sua atuação colegiada permanente. 

Tal sistema, em boa parte rompeu a hegemonia do setor hidrelétrico em relação aos recursos 

hídricos que, por sua vez havia dado importante suporte aos processos de industrialização 

desde 1934, e consolidado a partir de 1964, quando a energia elétrica passou a ser o 

principal recurso da modernização industrial brasileira. 

Ainda, o atual sistema trouxe inovações ao propor uma inter-relação entre os 

diversos setores que fazem uso da água, que anteriormente eram fragmentados, integrando-

os numa mesma instância de deliberação, respeitando os princípios de gestão ambiental. 

Ainda, propõe que o uso da água seja determinado como prioritário para abastecimento 

humano e, exige a compatibilização dos diversos usos com as características do 

desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente. 

Em relação aos princípios, a designação da água como bem público é "distendida" 

em diretrizes claras visando a promoção da gestão de forma quantitativa e qualitativa, como 

também no empenho para que a sociedade atue de forma participativa, desvinculando o 

processo de gestão de um condicionamento privativo às estruturas administrativas do 

Estado. Assim sendo, passaram e ter destaque os colegiados de gestão, que possuem 

composição paritária, ou seja, são compostos por número igual de representantes dos 

poderes públicos (estadual e municipal) e da sociedade civil. Assim, o poder decisório passa a 

ter caráter de corresponsabilidade entre poder público e sociedade, numa forma de gestão 

compartilhada de responsabilidades. 

Neste sentido, a bacia hidrográfica passa a se configurar como a recorte territorial 

de planejamento e gerenciamento, que por sua vez conforma a gestão descentralizada, 

deslocando poderes de instâncias burocráticas estatais, antes alocadas nos grandes e 

distantes centros urbanos distantes das necessidades e realidades de cada localidade. Assim 
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sendo, o sistema estadual de gestão de recursos hídricos é sustentado por uma estrutura 

composta por três instâncias articuladas, desde um nível mais próximo do governo estadual 

até os comitês de bacias de atuação regionais, sob a forma de colegiados para promoção da 

gestão, com o suporte financeiro e institucional. 

Diante o exposto, o presente capítulo tem por finalidade apresentar uma 

avaliação da atuação de municípios paulistas nos processos de implantação dos 

Instrumentos de Gestão das Políticas Públicas de Recursos Hídricos relacionados a ações 

implementadas, direta ou indiretamente, pela adesão ao “Programa Município 

VerdeAzul” do Governo do Estado de São Paulo. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL 

 

O Programa Município VerdeAzul (PMVA) teve início em 2007, por iniciativa do 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tendo o 

propósito de avaliar e dar suporte técnico para a promoção da eficiência da gestão ambiental 

no âmbito do município, de forma descentralizada, com foco na valorização da agenda 

ambiental do próprio município. 

Desta forma, o objetivo principal do Programa Município VerdeAzul é o de estimular 

e auxiliar os municípios paulistas na preparação e implementação de suas políticas públicas, 

com estratégica direcionada à construção do desenvolvimento sustentável no âmbito do 

estado de São Paulo. Além disso, a participação efetiva dos municípios e sua pontuação no 

PMVA constitui um dos critérios da avaliação técnica para a liberação de recursos oriundos 

do Fundo Estadual de Controle da Poluição (FECOP). 

A adesão de cada município do Estado de São Paulo ocorre de forma voluntária, e se 

consolida a partir da assinatura de um protocolo de intenções firmado entre a prefeitura e a 

SMA. Após essa adesão inicial ao programa, é realizada a indicação de um interlocutor e de 

um suplente pelo município à Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Essas pessoas serão 

as responsáveis em fomentar o desenvolvimento das ações propostas pelo PMVA. 

As ações propostas pelo Programa Município VerdeAzul consistem em dez diretivas 

ambientais norteadoras de uma agenda ambiental local, abrangendo as seguintes áreas 

estratégicas: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação 

Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e 

Conselho Ambiental. 
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Visando alcançar os objetivos estabelecidos, a equipe do Programa Município 

VerdeAzul da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP) oferece a 

devida capacitação técnica aos interlocutores designados pelo município e, ao final de cada 

ciclo anual, realiza-se a publicação do “Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas”. 

O referido “Ranking Ambiental” é originado a partir da avaliação técnica do conjunto 

das informações fornecidas pelos municípios através de um sistema específico para este fim, 

adotando-se critérios previamente estabelecidos de avaliação da eficácia das ações 

executadas, sendo, a partir da referida avaliação, gerado um Indicador de Avaliação 

Ambiental (IAA) que é publicado para que todos os segmentos do poder público e toda a 

população possam utilizá-lo como instrumento norteador na formulação e no 

aprimoramento de novas políticas públicas e demais ações sustentáveis e, dessa forma, são 

certificados os municípios que, numa escala de zero a cem, obtenham notas iguais ou 

superiores a oitenta pontos. 

O primeiro Ranking ambiental do Estado de São Paulo foi publicado em 2008, que 

contou com a certificação ambiental de 44 municípios. Já o Ranking publicado em dezembro 

de 2014 houve a certificação de 130 municípios, o que demonstra uma crescente adesão e 

participação efetiva dos municípios paulistas ao Programa Município VerdeAzul. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No sentido de identificar e mensurar a evolução do histórico das ações realizadas 

pela adesão de cada município pesquisado ao “Programa Município Verde Azul”, avaliando os 

avanços obtidos pelo município na sua gestão ambiental e ainda, acompanhar a evolução do 

conjunto dos municípios paulistas em relação ao IAA – Indicador de Avaliação Ambiental e 

reconhecer as relações de transversalidade entre as diretivas do PMVA e a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, foram adotadas as metodologias relatadas a seguir. 

Para definição do Programa Município VerdeAzul, foram feitas pesquisa bibliográfica 

e documental, entrevista com técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São 

Paulo, além da análise dos resultados do Programa Município VerdeAzul (PMVA) numa série 

histórica compreendida entre 2008 e 2015 e. Finalmente, foi realizada uma pesquisa junto 

aos interlocutores do Programa Município VerdeAzul no conjunto de municípios do Estado 

de São Paulo que aderem ao referido programa. 
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Quanto à entrevista mencionada, ocorreu em novembro/2015, tendo sido 

entrevistados o Senhor José Ricardo Lopes, técnico da SMA/PMVA e a Senhora Thays de 

Mello Giaimo, assessora da Secretária de Estado do Meio Ambiente. 

Com relação à pesquisa, esta ocorreu na forma de questionário respondido pelos 

interlocutores do PMVA, durante março/2016, enfatizando o levantamento de informações 

acerca da implementação de ações que contemplem os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos relacionando-os às ações fomentadas pelo Programa Município VerdeAzul. 

Foram analisados os fundamentos e parâmetros estabelecidos para proposição de 

cada diretiva ambiental, buscando identificar suas abordagens em relação às Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos. Assim sendo, não foram mencionadas as dez 

diretivas, mas somente aquelas em que a referida relação é mais emergente. 

A análise dos Indicadores de Avaliação Ambiental (IAA) também foi essencial para a 

composição dos resultados deste trabalho, uma vez que a evolução do município neste 

índice, evidencia melhoria da qualidade ambiental de forma geral, abrangendo certamente 

as questões relacionadas aos recursos hídricos. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Relacionando a temática deste ponto com os objetivos do Programa Município 

VerdeAzul, é importante destacar a iniciativa da descentralização da política ambiental, 

voltada para uma maior aproximação e articulação do Estado com os municípios, visando o 

estímulo ao envolvimento e atuação direta do município na temática e do fortalecimento da 

gestão ambiental pública municipal. Logo, com a criação do então “Projeto Município Verde”, 

no final de 2007, esta prática, que já era recorrente, se materializou efetivamente. 

Também, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente lançou, em 2009, em Bocaina, o 

movimento denominado “Pacto das Águas de São Paulo”, com o envolvimento de prefeitos, 

representantes dos comitês de bacias hidrográficas e usuários dos recursos hídricos. O 

objetivo desse movimento foi o de apoiar o Conselho das Águas de Istambul, estabelecido no 

5º Fórum Mundial da Água, tendo abordado questões como saneamento, revitalização de 

bacias hidrográficas, projetos de educação ambiental e recuperação de áreas ciliares. Com a 
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motivação provocada pelo evento, a partir de 2011, o “Projeto Município Verde” foi 

transformado em “Programa Município VerdeAzul”, devido à proximidade dos objetivos do 

Projeto Município Verde e do Pacto das Águas, ampliando assim os instrumentos de 

organização que articulam um conjunto de ações estratégicas, visando o enfrentamento dos 

problemas do âmbito ambiental. 

 

Adesão ao Programa Município VerdeAzul 

 
Em 2008, na primeira edição do então Projeto Município Verde, participaram 332 

municípios do estado de São Paulo. Logo, em 2016, a adesão ao Programa Município 

VerdeAzul alcança 628 municípios, ou seja, 97,36 % em relação ao total de 645 

municípios paulistas. 

De acordo com manifestação do Sr. José Ricardo Lopes, técnico da Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente, em entrevista sobre o Programa Município VerdeAzul, “é de fundamental 

importância a relação estabelecida entre os fundamentos das diretivas do Programa e as Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos”. Segundo ele, são estabelecidos critérios que avaliam 

as ações desenvolvidas relacionadas à proteção de mananciais (outorga em relação ao uso e 

intervenções); ações que promovam o uso racional da água junto aos usuários (cobrança pelo 

uso da água), executadas pela prefeitura com a concessionária dos serviços de água e esgoto do 

município; ações executadas que promovam a redução de perdas no sistema de abastecimento. 

Ainda é avaliada a realização de levantamento de perdas no sistema de abastecimento público; 

ações com vistas à melhoria da drenagem urbana; conhecimento demonstrado pela equipe 

técnica da prefeitura sobre os principais corpos hídricos da região na qual o município está 

inserido; quais são os pontos monitorados pela CETESB e respectivos índices de qualidade das 

águas; e o monitoramento da qualidade da água bruta para cada ponto de captação para 

abastecimento público no município. 

Quanto à diretiva fundamentada na “Gestão das Águas”, é considerada para 

avaliação a realização de ações descritas a seguir: 
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− instalação e/ou manutenção de proteção sanitária de poços e proteção de nascentes; 

− zoneamento do uso do solo na bacia de contribuição do manancial de abastecimento 

ou no perímetro de proteção do poço compatível com a proteção do manancial; 

− recuperação de matas ciliares no entorno do manancial de abastecimento, se a 

captação é do tipo superficial; 

− ações de educação ambiental voltadas especificamente aos mananciais de 

abastecimento e conscientização quanto às formas de proteção dos mesmos; 

− existência de lei municipal regulamentada acerca da proteção de mananciais; 

− Ações contínuas de fiscalização em área de proteção de mananciais, 

comprovadas por levantamentos de autos de infração ou planejamentos 

estratégicos com cronograma de fiscalização; 

− Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) pelo uso da água 

para abastecimento público – captação; 

− Elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em área de proteção de 

mananciais, incluindo mapeamento da área cadastrada e identificação/delimitação 

da área de manancial. 

Outra diretiva denominada “Estrutura Ambiental” também indicou avanço na gestão 

ambiental, pois em 2007 apenas 182 municípios possuíam órgão com atuação na questão 

ambiental, sendo que em 2016 já são 539 municípios dotados de estrutura ambiental. A 

referida diretiva tem por objetivo estimular o fortalecimento dos órgãos ambientais 

municipais (secretarias, departamentos, diretorias), pois a existência de um setor específico 

para tratar das questões ambientais no município é reconhecida como de alta importância 

para o processo de gestão. 

Dessa forma, percebe-se que após a instituição do Programa Município VerdeAzul, 

uma quantidade significativa de municípios paulistas passaram a ter seus setores de meio 

ambiente, possibilitando a capacitação de pessoal pertencente ao próprio município para 

atuar nas questões relativas ao meio ambiente e promover no âmbito municipal e/ou 

regional a implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

Também, a implantação de conselhos municipais de meio ambiente, fomentada pela 

diretiva “Conselho Ambiental” aponta avanços, pois em 2007 eram 236 municípios com 
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Conselhos instituídos sendo que, em 2016 são 567. Esta diretiva tem como objetivo principal 

estimular o funcionamento e regular dos conselhos municipais de meio ambiente, instituídos 

de forma paritária, com função deliberativa e consultiva, de forma a se articular com os 

comitês de bacias hidrográficas. 

Refere-se ainda em relação à eficiência nos processos de tratamento de esgoto, 

provocada pela diretiva “Esgoto Tratado”, que contempla principalmente a garantia de 

eficiência do sistema de tratamento de esgoto, utilizando como critério o Indicador de Coleta 

e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM), cuja avaliação e 

pontuação são atribuídas à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Neste 

caso, foi levantada informação de que em 2007 apenas 237 municípios apresentavam ICTEM 

igual ou superior a 8,0, índice considerado adequado, segundo a CETESB. Em 2016, são 330 

municípios paulistas que apresentam pontuação igual ou superior a 8,0. 

Por fim, são observados os dados referentes à gestão de resíduos sólidos, com ênfase 

no IQR, índice que avalia a qualidade dos processos de disposição e destinação final de resíduos 

sólidos. Após o estabelecimento do arranjo de agendas propostas pelo Programa Município 

VerdeAzul, observou-se acentuada queda do número de municípios que utilizam lixões, 

passando a implantar aterros sanitários. No período compreendido entre 2011 e 2014, o número 

de lixões reduziu em 83%. Relatórios da CETESB apontam que em 2011 ainda foram registrados 

153 municípios operando lixões, sendo que em 2014 este número diminuiu para 27. 

 
Pesquisa junto aos Interlocutores do Programa Município VerdeAzul 

 
Visando elencar informações e opiniões a partir de representantes dos diversos 

segmentos que atuam nos sistemas de gestão ambiental, principalmente pela parceria 

Estado-Municípios implementada pelo Programa Município VerdeAzul, em março/2016 foi 

realizada uma pesquisa na qual os interlocutores expuseram suas apreciações acerca da 

implementação dos instrumentos de gestão da PNRH relacionando-os às ações fomentadas 

pelo Programa Município VerdeAzul. 

A tabela a seguir apresenta as informações detalhadas extraídas do referido 

questionário: 
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Tabela 1 – Quadro resumo de informações obtidas juntos aos interlocutores do PMVA. 
 

Considerando o desenvolvimento das ações propostas pelas diretivas do Programa Município 

VerdeAzul e, relacionando essas ações com a Lei Federal n° 9.433/97, no que se refere à 

implantação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos, informe: 

Considerando a participação de seu município 

no Programa Município VerdeAzul, você 

reconhece que houveram avanços 

significativos na Gestão Ambiental devido à 

promoção do PMVA? 

                                          SIM 

                                           87,6% 

NÃO 

10,3% 

DESCO- 

NHEÇO 

2,1% 

Considerando a diretiva Esgoto Tratado, o 

município ou concessionária (SABESP) possui 

outorga para lançamento de efluentes de 

esgoto no corpo receptor? 

SIM 

80,4% 

NÃO 

13,4% 

DESCO- 

NHEÇO 

6,2% 

Considerando a diretiva Gestão das Águas, o 

município ou concessionária (SABESP) possui 

outorga para captação de água (subterrânea 

ou superficial) para abastecimento público? 

SIM 

89,7% 

NÃO 

7,2% 

DESCO- 

NHEÇO 

5,1% 

A Estrutura Ambiental Municipal (Secretaria, 

Departamento, Diretoria) possui cadastro e 

controle dos usuários de recursos hídricos de 

forma a influenciar a outorga e à cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos? 

SIM 

15,5% 

NÃO 

75,2% 

DESCO- 

NHEÇO 

9,3% 

O município participa, de forma direta ou 

indireta, da elaboração de planos de 

recursos hídricos? 

 

Sim, por 

iniciativa 

do próprio 

município; 

55,7% 

Sim, através do 

estímulo oferecido 

pelo PMVA; 

 

12,4% 

Não 

participa 

 

 

20,6% 

DESCO- 

NHEÇO 

 

 

11,3% 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente do 

seu município foi criado a partir da adesão ao 

PMVA? 

SIM 

52,6% 

NÃO 

40,2% 

DESCO- 

NHEÇO 

10,3% 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente do 

seu município tem conhecimento da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e dos 

Instrumentos de Gestão de Recursos 

Hídricos? 

SIM 

64,9% 

NÃO 

20,6% 

DESCO 

NHEÇO 

14,5% 

A Estrutura Ambiental Municipal e o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente oferecem 

contribuições ao Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos? 

SIM 

55,7% 

NÃO 

36,1% 

DESCO- 

NHEÇO 

8,2% 

Existem ações de Cobrança pelo Uso de 

Recursos Hídricos em seu município? A 

Estrutura Ambiental Municipal e o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente se 

envolvem, monitoram e acompanham estas 

ações? Em caso positivo, você relaciona 

isto ao fomento do PMVA? 

SIM 

15,5% 

NÃO 

76,3% 

DESCO- 

NHEÇO 

7,2% 

 
Organização: Os autores, 2016. 
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Com relação à Diretiva Gestão das Águas, os interlocutores foram questionados se 

reconhecem que as ações voltadas para a proteção dos mananciais superficiais ou 

subterrâneos levam em consideração a Política Nacional de Recursos Hídricos e contemplam, 

de forma direta ou indireta, os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos. Assim, foram 

assinalados os seguintes instrumentos, considerados como contemplados: 

43 respostas: os planos de recursos hídricos, que estabelecem diretrizes gerais 

sobre tais recursos, devendo atuar de forma integrada com os demais instrumentos 

no sentido de orientar sua implantação; 

30 respostas: o enquadramento dos corpos d’água, que estabelece seu nível de 

qualidade quanto aos usos mais importantes servindo como principal fonte de 

dados na aplicação da outorga e da cobrança; 

37 respostas: a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, que assegura o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos da água; 

27 respostas: a cobrança pelo uso de recursos hídricos, que inibe a utilização 

desordenada da água, visando utilizá-la de forma racional e sustentável; 

39 respostas: o sistema de informações sobre recursos hídricos, que reúne, consolida 

e divulga os dados e informações relacionados à gestão de forma atualizada e 

acessível, servindo como base de informações aos demais instrumentos. 

 

Finalmente, questionados em linhas gerais, se consideram que a participação do 

município ao Programa Município VerdeAzul trouxe avanços em relação ao processo de 

implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, responderam: 

59 assinalaram: Sim, pois antes da adesão ao PMVA não tínhamos contato com 

estes temas; 

13 assinalaram: Não, o PMVA não trouxe nenhuma contribuição neste sentido; 

18 assinalaram: Não, mesmo antes da adesão ao PMVA já estávamos trabalhando 

com esta temática; 

3 assinalaram: Desconheço 
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CONCLUSÃO 

 
O presente capítulo conduz para uma apreciação dos resultados do Programa 

Município VerdeAzul e sua possível contribuição para a melhoria da qualidade ambiental dos 

municípios paulistas, o que reflete de forma direta ou indireta nos processos de implantação 

dos instrumentos de gestão das política públicas de recursos hídricos pelos municípios. 

Em diversas situações é possível identificar uma evolução significativa no que diz 

respeito à gestão ambiental no âmbito de municípios, o que favorece a implementação dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos. Notadamente, é possível reconhecer as 

contribuições positivas do Programa Município VerdeAzul em municípios considerados de 

pequeno porte, conferindo tal fator às deficiências financeiras e orçamentárias, à falta de 

pessoal técnico especializado, com baixo nível de conhecimento da temática ambiental, 

carente de uma estrutura municipal de gestão ambiental. 

Como exemplos de progresso na qualidade ambiental relacionada às Políticas 

Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, é possível identificar a melhoria da eficiência no 

tratamento de esgoto, a melhora das condições de disposição de resíduos sólidos em aterros 

sanitários, maior participação da sociedade nas questões ambientais através da instituição de 

conselhos municipais de meio ambiente e a criação de setores de meio ambiente, com a 

atuação de pessoal capacitado na execução de ações ambientais e na fiscalização dos 

deveres relacionados ao meio ambiente, o que engloba os instrumentos de gestão da política 

nacional de recursos hídricos. 

Ainda, verifica-se que, com a adesão de um maior número de municípios ao 

Programa “Município VerdeAzul”, maior número de agentes públicos foram capacitados e 

passaram a ser responsáveis pela promoção da qualidade ambiental. 

Por fim cabe destacar que as opiniões manifestadas pelos participantes das 

entrevistas deste projeto, mesmo que elas tenham traduzido uma interpretação pessoal 

deslocada de dados de realidade que as comprovem, já representam grande avanço pela 

necessidade de um posicionamento, o que, em si, já configuram também o inicio de um 

processo progressivo de percepção sobre as responsabilidades que os envolvem no 

Programa “Município VerdeAzul”, e essa nova situação representa resultados que constroem 

importantes benefícios coletivos intangíveis para o futuro da sociedade. 
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