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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

 

 

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO 

RIO JANEIRO: ENSAIO DE INDICADOR PARA O ESTABELECIMENTO DA 

AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE QUALIDADE DA ÁGUA E COBERTURA 

VEGETAL 

 

 

Mariana Egler 

 

Março/ 2012 

 

Orientadores: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas 

Maria Silvia Muylaert de Araújo  

 

Programa: Planejamento Energético 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar o gerenciamento integrado de recursos hídricos 

e florestais no Estado do Rio de Janeiro. Os ecossistemas de águas doces estão hoje entre os 

sistemas mais ameaçados pelas atividades humanas. A abordagem de gerenciamento integrado 

de recursos hídricos (GIRH) surgiu após a Rio, 92, e baseia-se na principio que para ser eficaz 

a gestão de recursos hídricos deve basear-se no gerenciamento integrado da água e território, 

coordenando a gestão da água e com os usos do solo, e o planejamento deste. Dentre os 

elementos que interagem em uma bacia hidrográfica, os recursos florestais representam aqueles 

cuja gestão pode afetar tanto positiva quanto negativamente a conservação de recursos hídricos. 

Nosso objetivo foi avaliar as perspectivas de implementar medidas de GIRH no Estado. 

Observou-se que o do ponto de vista institucional é possível elaborar medidas de gestão 

integrada de água e floresta, e que os problemas se concentram na fase de implementação. 

Dados de qualidade da água do Estado foram analisados por meio da técnica de Análise 

Fatorial, que permitiu a composição de um Índice de Qualidade da Água -IQA, e sua 

espacialização com uso de SIG. Esta iniciativa pioneira permitiu identificar a qualidade da água 

no território fluminense. Os resultados revelaram alto comprometimento dos rios na região 

metropolitana, impactados principalmente por efluentes orgânicos associado à cobertura 

insuficiente de saneamento.  



ix 

 

 

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for 

the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

 

 

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO 

JANEIRO: EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN WATER QUALITY 

AND FORESTS 

 

 

Mariana Egler 

 

March/2012 

 

Advisors: Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas 

Maria Silvia Muylaert de Araújo 

 

 

This study aims to evaluate the integrated management of water and forest 

resources in the State of Rio de Janeiro. The freshwater ecosystems are among the most 

threatened ecosystems in the world. The approach of integrated water resources 

management (IWRM) emerged after Rio, 92, and is based on the ideia, that to be 

effective, water management must be based on integrated water and land management, 

coordinating land uses and water conservation. Among the elements that interact in a 

watershed, forest resources represent those whose management can both positively and 

negatively affect the conservation of water resources. Our objective was to evaluate the 

prospects of implementing IWRM measures in the state. It was observed that from an 

institutional point of view it is possible to develop measures for the integrated 

management of water and forest, and that problems are concentrated in the 

implementation phase. Data from of state water quality were analyzed by factor analysis 

which allowed the composition of a Water Quality Index, WQI, which were spacialized  

using GIS. This pioneer initiative identified the water quality in state scale. The results 

revealed high commitment of the rivers in the metropolitan region, impacted mainly by 

organic effluents associated with insufficient coverage of sanitation. 
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Parte I   

 

Capítulo 1 -  Introdução 

 

A água é um insumo básico para a sobrevivência e saúde das populações 

humanas, bem como para a manutenção de suas atividades produtivas. Por sua 

importância como um elemento vital e recurso natural fundamental para todas as 

atividades econômicas, os recursos hídricos devem ser alvo prioritário de políticas 

públicas que garantam a sua conservação, possibilitando atender aos usos humanos, 

econômicos e ambientais preponderantes. O objetivo deve ser possibilitar a oferta de 

água em qualidade e quantidade adequadas aos usos humanos e à manutenção das 

funções ecológicas dos corpos hídricos. 

O parâmetro “quantidade” refere-se a uma oferta suficiente de água para atender 

às diversas necessidades de consumo humano e à manutenção de ecossistemas naturais 

dependentes desse recurso, enquanto o parâmetro “qualidade” refere-se à oferta de água 

em condições físico-químicas adequadas às utilizações pretendidas, como agricultura, 

uso doméstico, industrial e ecossistêmico (MUSTARD et al., 2004). 

É evidente que se prestando a água a uma multiplicidade de usos, os recursos 

hídricos devem ser objeto de um cuidadoso planejamento, de maneira a permitir a sua 

utilização múltipla permanentemente. De um ponto de vista puramente qualitativo, 

pode-se intuir que a condição natural do curso da água constitui a condição mais 

favorável ao uso. A isso se opõe, entretanto, uma circunstância importante: a presença 

humana e o desenvolvimento de atividades produtivas (BRANCO, 1991). 

O uso do solo em bacias, por exemplo, altera as características naturais da água, 

quer do ponto de vista qualitativo, quer do seu regime de escoamento. Dessa forma, 

ainda que não provoque interferências na utilização da água, essas intervenções 

ocorrerão como conseqüência da remoção da cobertura vegetal e dos usos diversos do 

solo na área da bacia de contribuição (BRANCO, 1991).  

Em se excluindo os fatores naturais, como gradiente de vegetação, clima e 

sazonalidade de chuvas, geologia e geomorfologia da bacia, sabe-se que o tipo de uso 
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do solo, o estado de preservação das florestas e as práticas associadas às atividades 

econômicas locais têm influência direta sobre os parâmetros de qualidade e quantidade 

de água em uma bacia hidrográfica. Estudos já realizados possibilitaram constatar que o 

tipo de utilização do solo associado a práticas agrícolas representou o principal fator a 

influenciar a qualidade da água e integridade ambiental de bacias hidrográficas 

localizadas em uma área rural do Estado do Rio de Janeiro (EGLER et al., 2012). 

Uma bacia hidrográfica é uma determinada área de terreno que drena água, 

partículas de solo e material dissolvido para um ponto de saída comum, situado ao 

longo de um rio, riacho ou ribeirão (DUNNE e LEOPOLD, 1978). Complementa essa 

definição a idéia de que a bacia hidrográfica é um espaço de terreno limitado pelas 

partes mais altas de montanhas, morros ou ladeiras – divisores de água –, onde existe 

um sistema de drenagem superficial que concentra suas águas em um rio principal, o 

qual está ligado ao mar, a um lago ou a outro rio maior (FAUSTINO, 1996, apud 

BENTES-GAMA, 2010). 

Os rios são considerados as artérias dos continentes, drenando bacias 

hidrográficas que variam em tamanho, características geomorfológicas, comunidades 

bióticas e clima (NAIMAN et al., 2005). Devido a essa natureza integrada entre os rios 

e a área da bacia de contribuição, os resultados das diversas atividades humanas são 

refletidos nos seus corpos de água. Não surpreendentemente, rios e outros corpos de 

água são considerados como dentre os ecossistemas mais afetados pelas atividades 

humanas (KARR, 1997, MALMQVIST e RUNDLE, 2002, STRAYER et al., 2003, 

NAIMAN et al., 2005, DUDGEON et al., 2006).  

Dentre as alterações de origem antrópica que impactam as bacias hidrográficas, 

destacam-se o desmatamento, o assoreamento, a poluição das águas originária do 

lançamento de esgotos, efluentes industriais, urbanos e agrícolas, as alterações físicas do 

leito dos rios, a construção de barragens e a depleção dos recursos hídricos para usos 

consultivos.  

Em maiores unidades de tempo e escala, observam-se os impactos deletérios 

sobre os rios resultantes do aquecimento global, que incluem mudanças tais como 

aumento de temperatura da água, aumento e/ou redução da descarga hídrica e aumento 
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da intensidade e freqüência de enchentes e secas (HOUGHTON et al., 1996, apud 

DOWNES et al., 2002). 

Para ALLAN e FLECKER (1993), ROSENBERG et al., (2000) e DUDGEON et 

al.,(2006), os principais fatores que ameaçam as bacias hidrográficas e impactam a sua 

biodiversidade são: (1) a perda e degradação de hábitat; (2) a construção de barragens e 

regularização de cursos de água; (3) a introdução de espécies exóticas; (4) a sobre 

utilização dos recursos hídricos; (5) a poluição de fontes pontais e não pontais; (6) as 

mudanças climáticas, compondo o que SOULÈ (1991) convencionou chamar de o 

“sexteto sinistro”. 

Esses impactos raramente ocorrem de maneira isolada, sendo fruto de um 

modelo de ocupação e uso do solo, e de produção, que não incorpora a variável 

ambiental e carece de planejamento. Seus efeitos se dão de maneira sinérgica sobre os 

recursos hídricos e estão ocorrendo em escala global, sendo difícil, no entanto, prover 

um diagnóstico preciso sobre quão grave são os problemas atuais e quais serão os 

problemas futuros decorrentes das atividades humanas sobre os recursos hídricos 

(DOWNES et al., 2002). 

Este cenário, é um subcomponente do quadro maior de  degradação de 

ecossistemas e de recursos naturais que tem sido um reflexo regular do 

desenvolvimento humano sobre os espaços naturais.  O conflito entre o desenvimento 

humano e a conservação e manutenção de ecossistemas naturais, é o coração da 

pesquisa, debate, preocupação e interesse de ramos diversos da ciência representando 

atualmente o palco principal de pesquisa interdisciplinar das ciências humanas 

(sociologia, economia, ciência politica, direito) com as ciências da natureza (biologia, 

geologia, agronomia) e ciências duras (engenharia). É provável que isto ocorra devido 

ao fato que estamos ameaçando não só a vida no planeta, mas a reprodução de nossos 

hábitos de vida. 

Este conflito vem se agravando ao longo dos últimos 50 anos, quando a 

população mundial triplicou, e a velocidade dos processos de produção econômica, de 

utilização de recursos naturais e produção de resíduos passou a ser superior à 

capacidade de suporte dos ecossistemas (ROEGEN, 1971) 



4 

 

Neste contexto uma preocupação se destaca: será que podemos usar o mesmo 

conhecimento e técnica empregados na exploração dos recursos naturais e ocupação dos 

espaços, para reverter e reduzir o impacto do nosso modo de vida sobre os sistemas 

naturais. No caso do presente estudo aplicamos esta pergunta à ocupação e 

desenvolvimento humano em bacias hidrográficas, originando então as questões que 

oreintaram a elaboração do presente estudo. 

 

1.2  Motivação do Estudo 

O presente estudo reflete algumas questões que surgiram do desenvolvimento da 

minha tese de mestrado. A referida teve como tema a avaliação de impactos de 

atividades agrícolas em pequenas bacias hidrográficas através do estudo da fauna de 

macroinvertebrados bentônicos, em uma pequena vila rural da região serrana do Estado 

do Rio de Janeiro.  

Através deste trabalho foi possível conhecer de maneira aprofundada os 

impactos da ocupação humana sobre os ecossistemas de rios. As limitações, no entanto, 

do estudo estavam associadas ao fato deste diagnótico abranger pequenas escalas, 

permitindo avaliar problemas na escala local das bacias hidrográficas. Outra limitação 

era que apenas o diagnóstico não era capaz de oferecer bases teóricas e conhecimento 

prático para propostas de intervenção no quadro de degradação ambiental de 

ecossistemas de rios. 

Neste sentido algumas questões que surgiram durante a elaboração deste 

trabalho, representaram a motivação da Tese de Doutorado, orientando,  como é 

possível perceber com o avançar do texto, a construção dos capítulos explorados ao 

longo da tese. 
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1.3  Questões Analisadas na Pesquisa  

Podemos enumerar as questões que orientaram o presente trabalho e 

consequentemente  nortearam a construção do texto,  o processo de levantamento de 

bibliografia e a execução da parte empírica da tese. 

 A primeira questão diz respeito ao interesse em descrever os impactos 

antrópicos sobre as bacias hidrográficas e os fatores ambientais que 

afetavam  o comportamento de bacias hidrográficas em larga escala. 

Nosso interesse era conhecer quais eram os fatores preponderantes, e 

quais os marcos teóricos e bibliográficos que discutiam o funcionamento 

de bacias hidrográficas.  

 A segunda questão a baseava-se no interesse em identificar a evolução 

histórica das abordagens de gerenciamento de recursos hídricos. Partiu-se 

da idéia que o gerenciamento de recursos hídricos oferece uma 

perspectiva de intervenção sobre a relação homem-bacia,  possibilitando 

implementar práticas que permitissem conciliar atividades econômicas e 

conservação dos ecossistemas, podendo auxiliar também a reverter o 

quadro avançado de degradação ambiental de algumas bacias.   

 O levantamento da bibliografia e a experiência empírica nos levaram a 

identificar o gerenciamento de bacias hidrográficas com base na gestão 

integrada de florestas e água como uma abordagem teórico prática com 

potencial para influenciar na conservação de bacias hidrográficas,  e com 

efeitos múltiplos para conservação da biodiversidade e redução de 

impactos da ocupação humana sobre os ecossistemas de rios.  

 Partindo da perpectiva histórica da evolução nas abordagens de  

gerenciamento de recursos hidricos no mundo, e da importância da 

gestão integrada de florestas e água, avançamos para a importância de se 

conhecer o panorama atual de gerenciamento de recursos hídricos e 

florestas no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Para tanto foi 

empreendido o levantamento de politicas, práticas e instituições voltadas 

para a gestão  de recursos hídricos e florestas, e parcialmente para a 
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gestão territorial, nas escalas nacional e estadual, avaliando-se as 

perspectivas do seu tratamento integrado.  

 Por fim buscou-se desenvolver uma abordagem empírica, com base na  

análise integrada da informações disponíveis sobre cobertura florestal  

remanescente e outros indicadores  da qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. Foi feito um levantamento das 

informações e indicadores existentes, que foram usados para empreender  

a referida análise.  Conforme relataremos ao longo do trabalho o acesso a 

estes dados  representou a principal dificuldade encontrada para 

execução do nosso trabalho.  Ao fim foi então empreendida uma análise 

integrada das informações de floresta e qualidade da água,  de forma a 

prover um panorama atual da integridade ambiental das bacias e indicar 

lacunas da gestão,  para a implementação de políticas públicas no futuro. 

 

1.4  Objetivos do Estudo 

Coerente com o exposto, nosso trabalho teve como objetivo geral apresentar 

marcos teóricos e empíricos produzindo subsídeos e suporte teórico-prático à 

abordagens de  gerenciamento de recursos hídricos baseados  na gestão integrada de 

água e floresta.  

O texto da tese pode ser dividido em três partes, a primeira parte inclui os 

capítulos 2 a 3,  que atendiam aos objetivos de revisão da literatura e definição do 

embasamento teórico do nosso estudo.  A segunda parte, que inclui os capítulos 4 e 5, 

tem o objetivo de prover um panorama das politicas, práticas e instituições voltadas 

para a gestão de recursos hídricos e de florestas no Brasil e no Rio de Janeiro.  

Por fim a aúltima parte, teve como objetivo possibilitar avaliar a relação entre os 

indicadores de qualidade ambiental das bacias hidrográficas do estado, que se baseou na 

escolha dos dados de qualidade de água, e a cobertura florestal remanescente a partir da 

análise integrada de ambas informações. Buscou-se prover, tanto um diagnóstico atual 



7 

 

das relações entre cobertura florestal e integridade ambiental, quanto indicar lacunas 

para ações futuras de monitoramento e gerenciamento das bacias hidrográficas do 

estado.  

Entre os objetivos específicos deste  quinto capítulo destacam-se: 

1. Contribuir para o conhecimento das informações existentes sobre 

integridade ambiental de bacias hidrográficas em especial da qualidade 

da água dos corpos hídricos do Estado do Rio de Janeiro; 

2. Conhecer o estado da integridade ambiental das bacias hidrográficas no 

Estado do Rio de Janeiro, a partir da integração de informações de 

ambientais e cobertura florestal remanescente; 

3. Usar abordagens espaciais para delimitar lacunas na atuação do estado e 

propor ações futuras, coma base nas informações territoriais, de 

gerenciamento integrado de água e floresta.  

4. Avaliar se os programas existentes para o gerenciamento de recursos 

hídricos enfrentam adequadamente os desafios da gestão de água no 

estado, e refletem a prioridade na necessidade de intervenções no que diz 

respeito à gestão integrada de recursos hídricos e florestas. 

 

1. 5   Metodologia  

Consistente com os objetivos apresentados a metodologia obedeceu a três 

abordagens. A primeira baseou-se em levantamento e sistematização de literatura de 

forma a prover um panorama do conhecimento dos elementos que interagem e orientam 

o funcionamento natural de bacias hidrográficas e histórico das abordagens de 

gerenciamento de bacias hidrográficas. 

A segunda consistiu de pesquisa e consolidação de informações relativas à 

politicas, práticas e instituições da gestão de recursos hídricos e florestas no Brasil e 

Estado do Rio de Janeiro. Para tanto foi empreendida pesquisa nos marcos legais, 
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“websites governamentais” e relatórios de governo. Nesta seção também foi utilizada 

literatura especializada sobre avaliação de políticas públicas. 

A terceira parte do trabalho baseou-se em levantamento informações disponíveis  

por meio de visitas técnicas e consulta aos websites do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente (INEA) e Agência Nacional de Águas (ANA), relativas a integridade 

ambiental de bacias hidrográficas, com foco na relação integrada água-floresta. Foi 

empreendida a sistematização das informações encontradas relativas a integridade 

ambiental das bacias hidrográficas do estado, e informações sobre a cobertura florestal 

remanescente do Estado do Rio de Janeiro. Os dados de qualidade da água oriundos da 

rede de monitoramento do INEA e da ANA, incluindo registros de 1980 até 2010, 

foram integrados em uma base de dados única e analisados pela aplicação de um Índice 

de Qualidade de Água, beseado em técnica de Análise de Fatorial e Componentes 

Principais (OCDE, 2008).  O índice foi categorizado e espacializado de forma a prover 

um panorama espacial da qualidade da água no estado do Rio de Janeiro, com base no 

uso de software de Sistema de Informação Geográfica. Por fim estes dados foram 

avaliados com relação a distribuição de remanescentes de cobertura florestal. O 

detalhamento da metodologia utilizada nesta última parte empírica do presente estudo, e 

os resultados encontrados encontram-se descritos nos capítulos 6 e 7. 

 

1.6  Relevância e Contribuições da Pesquisa 

É possível apontar dois aspectos inovadores no presente trabalho, e que então 

refletem-se nas duas principais contribuições da pesquisa. O primeiro aspecto é o fato 

do marco referencial utilizado referir-se ao gerenciamento de recursos hídricos sob a 

perpectiva territorial. No geral a bibliografia e as experiências de gerenciamento de 

recursos hídricos no Brasil tem dado prioridade a aplicação dos instrumentos da Politica 

Nacional de Recursos Hídricos, com predominância da cobrança e outorga de recursos 

hídricos, que são instrumentos de comando e controle, voltados principalmente para 

problemas de alocação dos usos de água.  
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O número de pesquisas avaliando aspectos da gestão e ordenamento territorial e 

suas potencialidades para a conservação de recursos hídricos são reduzidos, sendo este o 

primeiro trabalho desta natureza desenvolvido no Programa de Planejamento Energético 

e Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre as referências de 

trabalhos elaborados antes da presente tese,  podemos citar a pesquisa de BRAGA 

(2005), em sua Tese de Doutorado da Escola de Engenahria de São Carlos, cujo título é 

Avaliação dos Instrumentos de Políticas Públicas na Conservação Integrada de 

Florestas e Água com estudo de Caso na Bacia do Rio Corumbataí – SP.  Nossas 

pesquisas se distinguem no entanto pela escala e empiria aplicada, que no nosso caso 

referiu-se a escala estadual e baseou-se na avaliação integrada de indicadores relativos à 

qualidade da água e cobertura florestal remanescente. O trabalho de BRAGA (2005) 

buscou avaliar a implementação dos intrumentos existentes para o gerenciamento 

integrado de recursos hídricos e florestas em uma bacia hidrográfica, envolvendo a 

avaliação dos gestores e atores envolvidos na temática. Neste sentido produzimos 

avaliações e abordagens complementares e que podem servir de referência para estudos 

futuros. 

A outra contribuição do presente estudo refere-se ao pioneirismo no uso  e 

acesso à base de dados qualidade de água do estado do Rio de Janeiro,  e na 

apresentação dos resultados desta pesquisa, espacializados na forma de mapas. Isto 

decorre do fato de que apenas recentemente (final de 2011), a base de informações 

sobre qualidade da água,  de responsabilidade do INEA, e herdada da FEEMA – 

Fundação Estadual de Meio Ambiente - foi tornada pública.  

Nosso trabalho baseou-se na análise conjunta dos dados do INEA e da ANA, e 

produziu como resultado final mapas mostrando a distribuição espacial das estações de 

amostragem de qualidade da água,  análises espacializadas das bases de dados , e um 

panorama final da qualidade da água no Estado do Rio de Janeiro, por meio de um 

índice composto, bem como a sua relaçãocom a cobertura florestal, tipo de uso do solo e 

unidades de conservação existentes. 
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1.7  Estrutura da Tese  

Por fim apresenta-se resumidamente a estrutura da tese: 

 O Capitulo 1 trata desta introdução e apresenta os objetivos da pesquisa, 

sua relevância, a metodologia utilizada e a estrutura da tese. 

 O Capítulo 2 compreende o levantamento dos marcos teóricos e 

conceituals relativos aos impactos e funcionamento de bacias 

hidrográficas.  Dentre os aspectos conceituais destacam-se as teorias da 

metaestabilidade, do pulso de inundação. Do ponto de vista descritivo a 

relação entre água e floresta analisada por meio do ciclo hidrológico. 

 O Capítulo 3 compreende a pesquisa relativa à evolução histórica das 

abordagens de gerenciamento de bacias hidrográficas, e mostra a 

evolução na abordagem do gerenciamento do recurso água, para o 

gerenciamento do território das bacias hidrográficas, e os aspectos da 

relação entre água e território e seu planejamento.  Aponta-se como 

elemento chave neste enfoque a relação entre floresta e água. 

 Os Capítulos 4 e 5 tratam do panorama das leis, instituições e programas 

que tratam da gestão de recursos hídricos e de florestas, e da gestão 

territorial, respectivamente em escala nacional e estadual. A análise deste 

panorama é desenvolvida com base  em literatura específica sobre 

políticas públicas. Também com base em literatura e experiência 

empírica são feitas criticas e sugestões à Política Nacional de Recursos 

Hidricos. Entre as sugestões destaca-se a proposta de implementar o 

gerenciamento de recursos hidricos com base no recorte de regiões 

hidrográficas. 

 O Capitulo 6 compreende a parte  empírica, que se concentra na 

avaliação da relação entre qualidade da água e cobertura florestal no 

estado do Rio de Janeiro, incluindo a apresentação e discussão dos 

resultados e as conclusões desta parte do estudo. Entre os nossos 

resultados destacam-se a constatação de que a  rede de monitoramento é  

bastante reduzida frente às necessidades do estado. Os resultados do IQA 
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mostraram que a qualidade da água dos rios que drenam a região 

metropolitana do Rio de Janeiro encontra-severamente impactada, sendo 

a influência urbana o principal fator que influencia este resultado.  

Também se destaca o fato de a qualidade da água estar boa nas áreas 

distantes de alta densidade urbana, e que as bacias com melhor qualidade 

de água localizam-se nos trechos do alto Paraiba do Sul e na região de 

Macaé de Cima. Apontamos como inaceitável o fato de a cobertura de 

saneamento ser o principal problema que ameça a conservação e a 

qualidade dos recursos hídricos do estado, e que em se excluindo este 

fator, a mudança de uso do solo e cobertura florestal passam a ser 

aspectos estrturais para a conservação de ecossistemas de rios. 

 Por fim o Capitulo 7 trata das conclusões finais, apresentando um resumo 

de cada um dos capítulos e os pontos mais importantes tratados. 

Apresenta também um relato das principais dificuldades encontradas 

para execução do presente trabalho e suas  perpectivas futuras. Entre as 

conclusões finais cabe destacar as contribuições à outros trabalhos e 

argumentos contra as mudanças em discussão no âmbito do código 

florestal que flexibilizam e ou reduzem a obrigatoriedade na manutenção 

das Áreas de Proteção Permanente. 
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Capítulo 2 – Aspectos Gerais do Funcionamento de Bacias 

Hidrográficas 

 

2.1  Os Problemas que Afetam as Bacias Hidrográficas  

Conforme comentamos anteriormente uma das principais caracteristicas 

descritivas do funcionamento de bacias hidrográficas é associada à natureza integrada 

entre os rios e as áreas de drenagem das bacias hidrográficas, obrigando a que os 

resultados das diversas atividades humanas sejam refletidos nos seus corpos de água. 

Também já apontamos  que as principais impactos de origem antrópica que afetam a 

integridade ambiental de bacias hidrográficas, destacam-se o desmatamento, o 

assoreamento, a poluição das águas originária do lançamento de esgotos, efluentes 

industriais, urbanos e agrícolas, as alterações físicas do leito dos rios, a construção de 

barragens e a depleção dos recursos hídricos para usos consultivos.  

 

2.1.1   Erosão e Assoreamento 

Erosão é definida como remoção da camada superficial do solo pela ação da 

gravidade, das águas da chuva, dos ventos e da neve e de sua deposição em partes mais 

baixas ou menos inclinadas do relevo (LEPSCH, 1976, GUERRA e CUNHA, 2003). 

Assoreamento é o processo de deposição de sedimentos de um curso d’água ou massa 

d’água que conduz à elevação do leito (MMA, 2006).  

Sedimentos em suspensão provenientes de processos erosivos são um dos 

principais poluentes a afetar os ecossistemas de rios (USEPA, 2009). O impacto dos 

sedimentos tem duas naturezas. Um é de natureza física, associada ao aumento dos 

níveis de turbidez, ao depósito de sedimentos no fundo dos rios, que leva à perturbação 

física das características hidráulicas do canal, e ao aumento da ocorrência de enchentes, 

dos custos de tratamento da água e de impactos na navegação. Outro efeito dos 

sedimentos é de natureza química e resulta da adsorção de partículas de argila e silte 

(fração < 63 mm) a fertilizantes e compostos químicos, como os pesticidas orgânicos e a 
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maior parte dos metais pesados, que são transportados, pelo sedimento, para o sistema 

aquático (FAO, 1996).  

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos apontou os sedimentos 

como sendo o principal poluente a afetar os rios americanos, ocorrendo em 

aproximadamente > 40% das áreas de rios daquele país, sendo essa porcentagem quase 

50% maior que a do próximo poluente (WHILES e DODDS, 2002, BOX e MOSSA 

1999). 

 

2.1.2  Desmatamento 

O desmatamento representa a remoção da cobertura vegetal e sua substituição 

por outros tipos de uso do solo – agricultura, pastagens, áreas urbanas, rodovias –, 

sendo esse o impacto mais visível da ocupação humana sobre as paisagens naturais 

(SAUER, 1991). A retirada da vegetação tem impactos sobre as bacias hidrográficas em 

escala local, regional e global, sendo resumidamente descritos a seguir.  

Em escala local, destaca-se o impacto da remoção da mata ciliar, que tem papel 

fundamental na proteção do leito do rio, atuando como filtro que protege o mesmo da 

entrada de sedimentos, nutrientes e poluentes, além de manter as margens estáveis e 

controlar a flutuação do nível da água nelas (KARR e SCHLOESSER, 1978, NAIMAN 

e DECAMPS, 1997).  

Em escala regional, a cobertura vegetal influencia na infiltração da água no solo, 

reduzindo o escoamento superficial e atenuando os picos de vazão (BRAGA, 2005). 

Após o desmatamento, ocorre aumento da vazão média e redução da evapotranspiração. 

A evapotranspiração também contribui para o aumento da umidade local, propiciando 

condições amenas para a biodiversidade.  

Estudos sobre a remoção das florestas nos Himalaias, por exemplo, mostraram a 

relação entre o desmatamento e a ocorrência de inundações catastróficas nos baixos 

cursos dos rios dos territórios de Índia e Bangladesh. De fato, uma justificativa 

importante para a manutenção de um percentual mínimo da cobertura vegetal das bacias 

hidrográficas é representada não apenas pela manutenção da qualidade da água, mas 

também pela minimização do risco de enchentes. Além disso, estudos detalhados de 
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pequenos rios de cabeceira revelam uma gama de alterações após o seu desmatamento. 

Entre os impactos mais importantes, estão flutuações bruscas da temperatura e da vazão 

e redução na entrada de nutrientes terrestres e na contribuição da serrapilheira de folhas, 

comprometendo seriamente a base da cadeia energética dos rios (ALLAN e FLECKER, 

1993). 

As zonas úmidas são particularmente vulneráveis à retirada da vegetação, devido  

à forte influência da cobertura vegetal natural sobre o equilíbrio da remoção e deposição  

de solos de morros e terrenos inclinados e devido aos incrementos na evaporação e 

redução da infiltração da água no solo (NEWSON, 1992). 

Em escala global, a evapotranspiração de grandes extensões florestais, como 

verificado na bacia Amazônica, influencia o clima, afetando a direção dos ventos e a 

temperatura e favorecendo a ocorrência de chuvas sobre a própria bacia e sobre diversas 

partes do continente. 

No caso das matas ciliares, o desmatamento é especialmente preocupante, pois 

existem alguns processos de transferência importantes que são exclusivos desse tipo de 

mata (PAGANO e DURIGAN, 2001). O controle sobre a entrada de sedimentos a partir 

de áreas adjacentes, retidos pela faixa florestal (KARR e SCHLOSSER, 1978, 

PAGANO e DURIGAN., 2001), e a contribuição da mata ciliar para a entrada de 

nutrientes nos rios, pelo arrastamento de serrapilheira das áreas adjacentes (PAGANO e 

DURIGAN., 2001), são fatores fundamentais para a manutenção da heterogeneidade 

ambiental e de substratos do rio e para o fornecimento de alimento e habitat para a 

fauna. Além disso, as matas ciliares desempenham papel fundamental na regulação 

hidráulica, na prevenção do assoreamento e conservação das características dos 

substratos, na regulação do regime de entrada de luz e calor (GARMAN e MORING, 

1991), e no controle sobre a entrada de poluentes e nutrientes. Assim o desmatamento 

da mata ripária impacta profundamente os rios e seus habitat, afetando várias 

comunidades bióticas (IWATA et al., 2003) e ameaçando sua conservação e usos 

econômicos. 
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2.1.3  Poluição  

A composição química das águas fluviais varia conforme a litologia, vegetação e 

utilização da bacia hidrográfica. A composição litológica é responsável pelas variações 

na química da água, sendo um reflexo da distribuição espacial dos diversos tipos de 

rocha, e na cobertura do solo da bacia de drenagem. Por exemplo, em áreas cobertas por 

florestas, a decomposição vegetal propicia o fornecimento de ácidos orgânicos, que 

repercutem diretamente na composição química da água (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Outro fator que afeta as características químicas da água é a utilização do solo 

nas áreas drenadas pela bacia hidrográfica. No geral, as atividades antrópicas em uma 

bacia hidrográfica resultam no lançamento de resíduos e poluentes nos corpos de água, 

o que causa modificação acentuada da concentração de materiais dissolvidos, 

repercutindo nas comunidades biológicas das águas, na capacidade de suporte dos 

sistemas, nos processos de sedimentação e nos usos humanos da bacia. Não por acaso, é 

provável que o maior interesse nos processos hidrológicos dos sedimentos esteja 

associado aos seus impactos na qualidade da água (MEIER, 1975, apud ANDERSON et 

al., 1976). A poluição pode ser distinguida em função do tipo de poluente: resíduos 

orgânicos, metais pesados, substâncias sintéticas orgânicas e inorgânicas; e de acordo 

com o tipo de fonte: pontual e não pontual.  

Nos países desenvolvidos, a poluição pontual está substancialmente sob  

controle – apesar de que problemas com poluentes endócrinos ainda permanecem – 

(STRAYER, 2006). Já nos países em desenvolvimento, a poluição pontual é um 

problema grave e comumente responde pela principal fonte de degradação dos 

ecossistemas de rios, uma vez que o tratamento de esgotos domésticos é escasso. Além 

disso, os rios acabam sendo afetados por uma gama complexa de poluentes, uma vez 

que os esgotos domésticos carreiam nitratos, fosfatos, metais, produtos químicos, 

efluentes industriais e do comércio e escoamento superficial de ruas (DUDGEON, 

2000, HESPANHOL, 1999, THORNE e WILLIAMS., 1997, BUSS et al., 2002).  

A poluição por fontes não pontuais afeta igualmente países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (STRAYER., 2006). Essa denominação é utilizada para  descrever a 

entrada de contaminantes – resíduos químicos, nutrientes e sedimentos  contaminados –, 

num curso de água, que ocorre de maneira difusa, em geral, associada a práticas 
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humanas que alteram o uso da terra e são de difícil controle e monitoramento 

(ONGLEY, 1997).  

Em muitas bacias, a poluição não pontual supera a poluição pontual em 

importância e impacto. Devido à diversidade de fontes de poluição não pontual, à 

amplitude de áreas afetadas e à dificuldade de controle dessas fontes, a poluição não 

ponual tem efeitos intensos e persistentes sobre a integridade ambiental das bacias 

hidrográficas, representando um importante desafio para as ações voltadas para a 

conservação de bacias (STRAYER., 2006). 

 

2.1.4  O Impacto da Agricultura em Bacias Rurais 

É possível que a agricultura represente atualmente a atividade econômica com 

maior impacto sobre a conservação de recursos hídricos (EGLER et al., 2012). Isto 

deve-se principalmente ao fato desta atividade: (1) ocupar largas extensões de  

território, (2) basear seu sistema produtivo na mudança do uso do solo e substituição da 

vegetação original, (3) ser caracterizada pela utilização intensiva de substâncias 

químicas de natureza tóxica (pesticidas e fertilizantes), e que tem o maior consumo de 

água entre todas atividades econômicas. 

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as 

atividades agrícolas representam atualmente a principal fonte de contaminação não 

pontual dos ecossistemas hídricos (ONGLEY, 1996). Também segundo dados da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (PARRIS, 2002) nos 

Estados Unidos a agricultura é a fonte de mais de 80% da contaminação da água por 

nitratos e fosfatos, além disso, ela responde pela presença de pesticidas em mais de 80% 

das amostras de água e de peixes. Por fim cerca, estima-se que cerca de 70% da 

utilização de água no globo é destinada as atividades agrícolas, enquanto 23% é 

utilizado na indústria e 7% destina-se ao uso residencial (WORLD RESOURCE 

INTITUTE, 1990, UN-WATER, 2006).  

O uso de pesticidas na agricultura é fonte importante de micropoluentes 

orgânicos, que são os compostos orgânicos sintéticos que ocorrem principalmente na 

forma de micromoléculas, o que torna praticamente impossível a sua detecção e 
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remoção em patamares de custo aceitáveis. A maioria têm comprovada atividade tóxica 

sobre os sistemas biológicos, estando associados ao aparecimento de câncer e outras 

doenças crônicas. Além disso, eles são altamente lipofílicos, o que resulta na sua 

acumulação nos tecidos dos organismos vivos. 

A entrada de micropoluentes e de contaminantes de origem difusa nos sistemas 

hídricos, é uma das principais preocupações dos gestores de recursos hídricos, pois no 

geral o problema das fontes de poluição pontual, oriunda das descargas de fábricas, 

distritos industriais e áreas urbanas, já foram relativamente controlados nos países que 

empreenderam medidas de controle da poluição como estações de tratamento 

domésticos e industriais. Já o problema da poluição difusa afeta simultaneamente todos 

os países, e a agricultura é a fonte primordial destes componentes.  

Para WATZIN & MACINTOSH, 1999, não tem sido fácil estabelecer 

metodologias eficientes para o controle da poluição em áreas agrícolas. As dificuldades 

residem no fato de que a agricultura é uma atividade de maior amplitude espacial, que 

produz uma grande variabilidade de poluentes, cuja dinâmica de utilização é 

intermitente, sendo praticamente impossível o seu monitoramento permanente 

(WATZIN & MACINTOSH, 1999, EGLER et al., 2012). 

No Brasil houve um crescimento de aproximadamente 40 vezes no gasto com 

defensivos agrícolas nos últimos 40 anos (PERES, 1999). O país ocupa hoje o posto de 

maior consumidor individual de pesticidas entre todos países emergentes, sendo 

responsável por cerca 35% desse mercado (WHO, 1990). O agravante é que no Brasil, 

assim como em outros países em desenvolvimento, o crescimento na utilização de 

pesticidas não vem sendo acompanhado por programas de controle da produção, venda 

e utilização destes produtos. Também não existem políticas de amparo técnico para os 

agricultores, que tenham o objetivo de informar sobre o uso correto de defensivos 

agrícolas, acompanhando os indicadores de saúde dos trabalhadores e moradores das 

áreas rurais. Pelo contrário, observa-se entre os agricultores um enorme despreparo e 

um baixo nível educacional, que os incapacita de compreender os rótulos, as 

advertências e as instruções de segurança (PERES, 1999).  

A questão dos impactos das atividades agrícolas associadoao agrotóxicos no 

Brasil tem uma dimensão grave, que deveria estar sendo contemplada por medidas 
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governamentais voltadas para controlar o uso abusivo de agrotóxicos, monitorar seus 

efeitos no ambiente e nas pessoas, e reduzir os riscos da contaminação ambiental.  

 

2.1.5  Mudanças Climáticas  

Por fim tem-se o impacto recente das Mudanças Climáticas. Ainda existem 

incertezas com relação a natureza antrópica ou natural deste fenômeno. No entanto é 

fato que observamos hoje as maiores concentrações históricas de gases de efeito estufa 

na atmosfera (IPCC, 2007c). A produção e o acúmulo de gases de efeito estufa, em 

especial CO2, CH4, N2O, podem estar modificando o equilíbrio climático da atmosfera 

terrestre, levando ao fenômeno do efeito estufa e ao aumento da temperatura (IPCC, 

2007a).  

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – Intergovernamental 

Panel on Climate Change (IPCC), que realiza análises sistemáticas e periódicas do 

conhecimento científico existente sobre o sistema climático e sua relação com o 

aumento das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, mostrou, em seu quarto 

relatório, que onze dos últimos doze anos (1995-2006) estão entre os mais quentes 

desde que se iniciou o registro instrumental da temperatura global da terra, em 1850 

(NAE, 2005). 

Evidências e observações obtidas nos diferentes continentes e oceanos mostram 

que os sistemas naturais já estão sendo afetados por mudanças climáticas regionais, em 

virtude do aumento registrado na temperatura (IPCC, 2007b). Os sistemas hidrológicos, 

em especial, estão sendo nitidamente afetados, o que é, de certa forma, consistente com 

a profunda inter-relação entre o equilíbrio dos sistemas climáticos e hidrológicos.  

O aquecimento observado ao longo das últimas décadas está sendo relacionado a 

mudanças de larga escala no equilíbrio de ciclos hidrológicos, tais como o aumento das 

temperaturas dos corpos de água, o aumento da geração de vapor d’água, as mudanças 

nos padrões, na intensidade e nos extremos de precipitação, o derretimento das geleiras 

e a redução das superfícies de gelo, os impactos nos padrões de umidade do solo e nas 

taxas de escoamento superficial (BATES et al., 2008). 
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Como exercício de análise, podemos dividir os impactos das mudanças 

climáticas sobre os recursos hídricos em duas categorias: aqueles que afetam o 

funcionamento dos sistemas e de sua biodiversidade e aqueles que, ao afetarem o 

funcionamento dos recursos hídricos, interferem no desenvolvimento humano. 

Entre os impactos já observados por evidências e registros estão: (1) o aumento 

das vazões e a ocorrência de picos de descarga, no início da primavera, em rios 

alimentados por geleiras; (2) aumento da temperatura de lagos e rios em muitas regiões, 

com efeitos na estrutura térmica e na qualidade da água (IPCC, 2007b). Com relação à 

biodiversidade de corpos de água doce, observações revelam respostas da fauna e flora 

ao impacto do aumento da temperatura da água e seus efeitos indiretos, como mudanças 

nos níveis de oxigênio dissolvido, nos padrões de salinidade e de circulação. Esses 

registros incluem: (1) aumento na abundância de algas e zooplâncton de lagos em altas 

latitudes e altitudes; (2) mudanças na estrutura populacional e antecipação da migração 

de peixes em rios (IPCC, 2007b). 

Outros impactos esperados: (1) mudanças na distribuição de espécies com 

comunidades de águas frias sendo substituídas por comunidades de águas quentes. Isso 

poderá ocorrer também em rios de cabeceira, em latitudes médias, com uma 

significativa redução da biodiversidade nas bacias hidrográficas; (2) mudanças na 

quantidade e qualidade da água também são previstas, devido à redução do escoamento 

e das vazões dos rios, ao aumento da evaporação e/ou à redução da precipitação, 

resultando na menor disponibilidade de hábitat para a fauna aquática e menor 

capacidade de diluição de poluentes; (3) mudanças na severidade e frequência de secas 

e de chuvas intensas constituem outra forma pela qual as mudanças climáticas podem 

afetar a biota dos rios (ALLAN e FLECKER, 1993). 

Alterações na dinâmica e intensidade de chuvas são uma das principais 

preocupações relacionada aos efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos 

hídricos. Isso porque tanto a falta quanto o excesso de pluviosidade são igualmente 

problemáticos para as populações humanas. A redução da pluviosidade em áreas semi-

áridas pode agravar quadros de escassez hídrica, interromper as atividades econômicas e 

inviabilizar a permanência de populações humanas. Já o excesso de chuvas associado às 

práticas de ocupação e uso do solo que não respeitam os sistemas de regulação das 
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bacias hidrográficas pode ocasionar enchentes, deslizamentos de terra, 

desmoronamentos.  

GROISMAN et al., (2005) considera que o Sudeste Brasileiro, desde 1940 tem 

mostrado aumentos sistemáticos na freqüência de chuvas intensas, de até quase 

58%/100 anos. Os recentes eventos observados na região de Itaguaí (SC), em 2009, no 

litoral sul do Rio de Janeiro em 2010, região serrana do Rio de Janeiro em 2011, e na 

região metropolitana de São Paulo nos últimos 10 anos, mostram que algumas 

mudanças nos níveis de precipitação já são uma realidade que, além de agravar os 

muitos problemas relacionados à ocupação humana em bacias hidrográficas, está 

ocasionando perdas humanas e econômicas.  

Tais problemas são em geral relacionados às práticas de ocupação desordenada 

do solo que caracterizam o desenvolvimento urbano da maior parte das cidades 

brasileiras, e dos países em desenvolvimento no geral. Entre estas observamos a 

construção de moradias em encostas, margens de rios, terrenos declivosos, e áreas 

sujeitas à alagamentos. A ocupação destas áreas é um sintoma tanto da baixa capacidade 

econômica das populações que ali se estabelecem, quanto da lacuna na atuação do 

estado de prover condições e oreintações para o adequado desenvolvimento das cidades. 

Os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis a variações do clima associadas 

a intensificação ou redução da precipitação, em função de terem historicamente menor 

capacidade de responder à variabilidade natural do sistema (FREITAS, 2005). A 

variabilidade climática afeta populações de menor renda e mais vulneráveis, como os 

habitantes do semiárido nordestino ou as populações vivendo em áreas de risco de 

deslizamentos em encostas e de enxurradas e inundações nos grandes centros urbanos, 

(FREITAS, 2005), o que se constata de forma inequívoca nos últimos eventos citados. 
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2.2  Sistemas de Ordenamento de Bacias Hidrográficas 

Antes de apresentarmos a extensa revisão da literatura sobre o funcionamento de 

bacias hidrográficas e a complexa interação entre seus elementos, é importante 

apresentarmos para fins de compreensão das informações a serem abordadas ao longo 

do texto os sistemas de ordenamento de bacias.  

A análise das bacias de drenagem é comumente desenvolvida com base no 

sistema de ordenamento aplicado à rede de canais. Existem diferentes abordagens dentre 

as quais podemos destacar a de STRAHLER (1952 apud STRAHLER, 1965) e o 

sistema de Ottobacias (PFAFSTETTER, 1989) que foi desenvolvido por um engenheiro 

brasileiro do Departamento Nacional de Obras de Saneamento e é comumente usado por 

órgãos oficiais brasileiros. 

O sistema de classificação de STRAHLER (1952 apud STRAHLER, 1965) 

propõe um método em que os trechos de rios em uma bacia hidrográfica recebem uma 

classificação (valores de ordenamento) de acordo com o número de tributários que o 

compõem (figura 2.1). Assim os rios que não possuem tributários são considerados rios 

de primeira ordem. Quando dois rios de primeira ordem se encontram, o rio que se 

forma desse encontro passa a ter o status de segunda ordem. Desta forma ocorre um 

aumento na ordem do rio toda vez que dois rios de mesma ordem se encontram, e não 

acontece esta mudança quando rios de diferentes ordens se encontram.  

O sistema de classificação de Strahler costuma ser comumente utilizado por 

biólogos e ecólogos, sendo talvez o método mais difundido de ordenamento. Este fato 

deve-se a sua natureza simples e intuitiva de avaliação. A figura 2.1 mostra a aplicação 

da metodologia em uma microbacia exemplificativa 
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a) Uma microbacia 

 

b) Uma rede de drenagem 

 

Figura 2.1 – Sistema de ordenamento de Strahler. Fonte: Adaptado de (a) COOKE e 

DOORNKAMP (1974) e( b) STRAHLER (1965) 

Outro método que pode ser utilizado é o proposto Otto Pfafstetter, que 

desenvolveu a metodologia enquanto trabalhava no Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS). O método, conhecido pelo nome de “Ottobacias”, utiliza dez 

algarismos, diretamente relacionados com a área de drenagem dos cursos d água 

(GALVÃO e MENESES, 2005). Imagens representativas da utilização deste método 

são apresentadas nas figuras 2.1 a 2.4. 

Trata-se de um método natural, hierárquico, baseado na topografia da área 

drenada e na topologia (conectividade e direção) da rede de drenagem. Sua vantagem é 

a aplicabilidade em escala global, com o emprego de poucos dígitos, além da amarração 

nos dígitos da relação topológica entre as bacias hidrográficas (GALVÃO e MENESES, 

2005). .Assim utilizando pequena quantidade de dígitos em um código específico para 

uma dada bacia, o método permite inferir através desse código quais as bacias 

hidrográficas que se localizam a montante e a jusante daquela em estudo. Cada vez que 

for citada uma determinada numeração, sabe-se exatamente a identificação da bacia 

hidrográfica, seu rio principal e seu relacionamento com as demais bacias da mesma 

região hidrográfica, até o nível continental (SILVA, 1999 apud GALVÃO e 

MENESES, 2005). 
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De acordo com TEIXEIRA et al., (2007) a codificação de Otto Pfafstetter se 

baseia nos seguintes princípios que podem ser visualizados na figura 2.2. 

 o curso d’água principal de uma bacia é sempre o que tem a maior área de 

contribuição a montante; 

 a partir da identificação do curso d’água principal, codificam-se suas bacias 

afluentes por área de contribuição; 

 as quatro bacias maiores recebem códigos pares que são atribuídos de jusante 

a montante: a bacia mais a jusante é a de código 2, a bacia imediatamente a 

montante desta recebe o código 4, a próxima recebe o código 6 e a mais a 

montante de todas, 8; e 

 as interbacias recebem códigos ímpares, sendo a da foz a número 1, a 

interbacia entre as bacias 2 e 4 recebe o valor 3, e assim por diante, até a 

última bacia de montante, que recebe o número 9. 

 as bacias fechadas existentes recebem o código 0. 

Inter-bacia é uma área que recebe fluxo de água de duas bacias a montante e 

Intra-bacia é uma área de drenagem que não contribui com fluxo de água para outra 

sub-bacia ou para um corpo d água (tais como oceano ou lago).  

A metodologia é aplicada inicialmente para o continente e consiste em agrupar a 

rede da drenagem em três classes: aquelas que drenam diretamente para o mar (podendo 

ser uma bacia ou uma região hidrográfica), aquelas que drenam para bacias fechadas, e 

aquelas que são tributárias dos dois primeiros casos. Entende-se por bacia hidrográfica a 

região cuja área é drenada parcial ou totalmente por um ou vários cursos d'água, e por 

região hidrográfica a área que engloba uma ou mais bacias hidrográficas (RUBERT e 

FIGUEIREDO, 2001). 

Os códigos são aplicados às quatro maiores bacias hidrográficas que drenam 

diretamente para o mar, sendo-lhes atribuídos os algarismos pares 2, 4, 6 e 8, no sentido 

de jusante para montante do fluxo do rio principal. Os outros tributários do rio principal 

são agrupados nas áreas restantes, denominadas inter-bacias, que recebem, no mesmo 

sentido, os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9 (RUBERT e FIGUEIREDO, 2001;  

GALVAO e MENESES, 2005).  
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Figura 2.2 - Exemplo de codificação de bacia pelo método de Ottobacia. Fonte: 

NSSL/NOAA - National Basin Delineation Project (2011). 

 

Figura 2.3 - Nível um de codificação das bacias hidrográficas para o continente 

Americano, aplicando a metodologia Otto. Fonte: RUBERT e FIGUEIREDO (2001). 

c) Subdivisão em interbacias 

 

 

a) Bacia Principal 

 

 

b) Subdivisão dos afluentes 
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Figura 2.4 - Nível dois de codificação para as bacias hidrográficas brasileiras. Fonte: 

RUBERT e FIGUEIREDO (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Exemplos de nível dois e três de codificação para bacias hidrográficas. 

Fonte: ANA (2009). 

 

As bacias e inter-bacias, resultantes da primeira subdivisão, podem ser 

subdividida da mesma maneira, de modo que a subdivisão, da bacia 7, por exemplo, 

a) Ordenamento nível 2: Região 7  

 

b) Ordenamento nível 3: Bacia Hidrográfica 74 

 

741 

742 

745 
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746 
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gera as bacias 72, 74, 76 e 78 e as inter-bacias 71, 73, 75, 77 e 79. Os algarismos da 

subdivisão são simplesmente acrescidos ao código da bacia (ou interbacia) que está 

sendo subdividida. Os algarismos de um código dão informações de conectividade da 

rede hidrográfica. E isto pode ser subseqüentemente desenvolvido em todas as bacias do 

território (RUBERT e FIGUEIREDO, 2001).  

A importância de apresentar o método Otto deve-se ao fato do mesmo ser 

adotado atualmente pela ANA para fins de planejamento de redes hidrométricas (ANA, 

2009a).  Segundo GALVÃO e MENESES (2005), que em seu trabalho recomendam a 

adoção desta metodologia por todas as instituições de gestão de recursos hídricos, o 

método Otto tem as seguintes vantagens: “possibilidade de aplicação em larga escala, 

baseia-se  informações de natureza topográfica (topografia da área drenada e topologia 

da rede de drenagem), na codificação de bacias com a economia de dígitos, na 

informação topológica embutida nos dígitos, de fácil implementação por técnicas de 

programação, de aplicabilidade global, e de fácil integração com os Sistemas de 

Informação Geográfica-SIG. E, em especial, por permitir para o Brasil a 

individualização e representação, na escala 1:1.000.000, no quinto nível de 

classificação, de sub-bacias com um tamanho médio de aproximadamente 6.200 Km², 

constituindo uma excelente unidade de área para fins de planejamento e gerenciamento 

de recursos hídricos”. 

 

 

2.3  O Funcionamento das Bacias Hidrográficas  

 

2.3.1  Aspectos Geomorfológicos 

As primeiras contribuições para a compreensão do funcionamento das bacias 

hidrográficas vieram do trabalho de geomorfólogos, dentre os quais, podemos destacar  

o trabalho de STRAHLER (1956), LEOPOLD, WOLMAN e MILLER (1964), COOKE 

e DOORNKAMP (1974), entre outros, que, no Brasil, foram amplamente discutidos por 

CHRISTOFOLETTI (1981).  
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A geomorfologia centra-se no estudo das formas da paisagem e integra, ao 

conhecimento geográfico, o de outras disciplinas, como a climatologia, pedologia, 

glaciologia, hidrologia, geologia e biologia, para estudar o efeito dos fenômenos 

ambientais, biológicos e antrópicos no relevo. 

Uma importante contribuição da geomorfologia foi tentar entender o 

comportamento dos elementos físicos que interagem em uma bacia hidrográfica, 

entendido como sendo resultado da interação de fatores que atuam em diferentes escalas 

espaciais e temporais (figura 2.6). Na escala regional ou na larga escala, destacam-se: o 

clima, responsável pela intensidade e periodicidade de chuvas que influenciam no 

escoamento superficial; o relevo e a geologia, que vão influenciar na velocidade do 

escoamento superficial, na forma do vale e na dinâmica de transporte de material e 

sedimentos; e os biomas, que influenciam nas características da cobertura vegetal. 

Entre os fatores que atuam em escala local – que são relacionados aos de grande 

escala –, destacam-se a altitude, a ordem do rio, o tipo de solo, a inclinação do terreno e 

do vale, a largura e profundidade da seção do rio, a mata ciliar e o sombreamento do 

leito do rio. Além desses, podemos incluir os fatores relacionados à presença antrópica, 

que, em função das práticas de ocupação e mudança dos usos do solo, podem resultar 

em interferências sobre parâmetros de qualidade e quantidade de água e no equilíbrio 

dos fluxos de água e sedimento da bacia hidrográfica (Figura 2.6).  

Para COOKE e DOORNKAMP (1974), o vale, as redes de drenagem e as 

divisas que separam as bacias são fundamentais para compreender o conceito de bacia 

hidrográfica. As características dos canais em uma rede de drenagem são também 

importantes. Muitas dessas redes de drenagem mostram um comportamento que não é 

diferente de randômico, sendo difícil associar a padrões. No entanto, quando um padrão 

organizado é identificável, então forte controle ambiental pode ser observado. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedologia
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Figura 2.6 – Fatores de larga e pequena escala que influenciam no funcionamento das 

bacias hidrográficas e impactos antrópicos que afetam ambas escalas. 
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A importância de avaliar o desenho da bacia de drenagem e da sua rede de 

canais repousa sobre a natureza integrada desse sistema. Muitas das características 

morfométricas – tamanho, comprimento dos rios ou densidade de drenagem – podem 

ser diretamente relacionadas a características fluviais, como a descarga de água da 

bacia. Algumas propriedades mensuráveis das bacias tendem a ter propriedades 

previsíveis que podem ser usadas para inferir os efeitos das interferências do homem no 

sistema. Simultaneamente essas propriedades permitem estimar as características 

dinâmicas de uma bacia hidrográfica em uma área remota ou em áreas onde não há 

monitoramento contínuo (COOKE e DOORNKAMP, 1974) 

 

2.3.2  Formação dos Canais 

A formação dos canais estaria atrelada ao trabalho executado pelo rio, que 

representa a erosão, o transporte e a deposição dos detritos. Calcula-se que a maior parte 

da energia é consumida em calor (fricção), e uma pequena parte restante, é empregada 

no trabalho (CHRISTOFOLETTI, 1981). A energia disponível para o trabalho pode ser 

aumentada pela inclinação e reduzida pela rugosidade do leito.  

 

A forma do canal é uma resposta de ajustamento do leito do rio aos débitos que 

fluem em uma determinada seção transversal. Os canais são, então, resultantes da ação 

exercida pelo fluxo sobre os materiais rochosos componentes dos leitos e das margens, 

e pode-se afirmar que as suas dimensões serão controladas pelo equilíbrio entre forças 

erosivas do entalhamento e os processos sedimentares, depositando material no leito e 

em suas margens. Para ser efetivamente atuante, o débito deve ter a força necessária 

para realizar o entalhamento, frequência e duração suficientes para manter a forma do 

canal (CHRISTOFOLETTI, 1981). Materiais mais resistentes, como rochas e depósitos 

derivados da glaciação, tendem a levar o rio a um padrão de menor equilíbrio e maior 

intensidade de fluxo, assim como o conteúdo de material fino (silte) e a argila no 

material das margens também são importantes para determinar a relação entre largura e 

profundidade em seções ao longo da bacia (SCHUMM, 1977). 

Os rios funcionam como canais de escoamento. O escoamento fluvial faz parte 

integrante do ciclo hidrológico, e a sua alimentação se processa por meio das águas 

superficiais e subterrâneas. O fluxo de água compreende o escoamento pluvial, que é 
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imediato, e parcela das águas precipitadas, que, só posteriormente e de modo lento, se 

infiltram, se juntando aos corpos de água . Estima-se que um oitavo da drenagem anual 

do ciclo hidrológico escoa diretamente para o mar, a partir da superfície da terra, e que 

sete oitavos da água se infiltram. A água subterrânea atinge os cursos fluviais, mantendo 

o escoamento durante certo período de tempo, que, na vazante, constitui o denominado 

fluxo de base (CHRISTOFOLETTI, 1981).   

Sob a perspectiva geomorfológica, três aspectos são importantes na análise da 

magnitude e frequência dos fluxos: a distribuição dos fluxos diários, a frequência de 

cheias e a definição dos débitos das margens plenas. O débito das margens plenas – 

bankfull discharge – é definido como aquele que preenche, na medida justa, o canal 

fluvial e acima do qual ocorrerá transbordamento para a planície de inundação. 

A importância geomorfológica do estágio das margens plenas decorre da 

premissa de que a forma e o padrão dos canais fluviais estão ajustados ao débito, aos 

sedimentos fornecidos pela bacia de drenagem e ao material rochoso componente das 

margens. Dada a variabilidade dos fluxos, WOLMAN e MILLER (1960) consideram 

que os eventos de magnitude moderada e de ocorrência relativamente freqüente 

controlam a forma do canal. Nessa categoria, os débitos de margens plenas surgem 

como os de maior poder efetivo de esculturação do modelado do canal. As porções de 

rios em que o transporte de materiais – água e sedimentos – estão sendo igualmente 

importados e exportados, sem aumento ou perda, são chamadas de seções em equilíbrio 

estacionário ou steady state. O alcance de um equilíbrio estacionário, em que a taxa de 

suprimento e retirada de sedimentos e água é mútuamente ajustada, depende da escala 

espacial, do tempo e da interferência humana (CHRISTOFOLETTI, 1981). Nesse 

estado, ao longo do desenvolvimento geomorfológico natural da bacia, pode haver 

ajustes locais entre a morfologia do canal e do fluxo de água e os sedimentos naquele 

trecho, mas, na escala da bacia, se estabelece um processo de equilíbrio estacionário 

(NEWSON, 1992).  

Ainda com relação ao equilíbrio entre fluxo de água e transporte de sedimento, 

SCHUMM (1977) propôs a subdivisão da bacia em três zonas: zona de produção 

(cabeceira), onde a intensidade do fluxo é elevada e ocorre maior taxa de erosão; zona 

de transferência (trechos médios); e zona de deposição (planícies), que surge como uma 

evolução da idéia de DAVIS (1899) apud SCHUMM (1977), segundo a qual as bacias 
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hidrográficas se subdividiam nas seguintes zonas geográficas: zonas jovens 

(cabeceiras), maduras (seções intermediárias) e antigas (planícies), esta zonação é 

representada esquematicamente  na figura 2.7. 

 

  

 

Figura 2.7 – Representação do sistema de transferência de sedimentos em um rio.  

Fonte: NEWSON (1992). 

 

A formação de meandros também foi estudada no âmbito da Geomorfologia. 

Meandros resultam da atuação da turbulência do rio nas laterais, usando o “resto” de 

energia que não foi empregada no transporte de sedimentos do fundo, estando associado 

com a migração lateral do rio. Essa turbulência pode ter tanta intensidade quanto o fluxo 

do leito principal, criando fluxos laterais (PARKER, 1998) que atuam onde as margens 

são compostas por materiais mais facilmente erodíveis – areia e argila – (NEWSON, 

1992). Esse fluxo secundário produz uma forma sinuosa, relacionada à erosão e 

sedimentação lateral, e os rios, aos poucos, vão ocupando esses novos canais. Essa 

tendência natural à sinuosidade e a tendência à formação de meandros se apoiam na 

constante relação de erosão e deposição e de equilíbrio entre essas forças (NEWSON, 

1992).  
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Figura 2.8 – Representação da formação de meandros e da migração lateral dos rios pela 

erosão dos canais secundários. Ilustrações a partir de mapas históricos e fotografias 

aéreas. Fonte: NEWSON (1992). 

Apesar do acúmulo de conhecimento de Geomorfologia Fluvial, apenas 

recentemente (SMITH, 1998, PARKER, 1998) é que um modelo de laboratório 

conseguiu representar a formação de um meandro convincentemente (figura 2.8). Esse 

aspecto do funcionamento das bacias hidrográficas carece ainda de mais conhecimento, 

sendo, no entanto, fundamental na medida em que impõe aos planejadores e 

engenheiros um importante desafio, o de incorporar a idéia de que os rios se movem 

lateralmente na sua planície aluvial, impondo novos padrões para a construção de 

pontes, estradas, reservatórios e ocupação das planícies (PARKER, 1998). 

  

Ano:   1948 

Ano:   1969 

Ano:   1972 

Ano:   1975 
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2.3.3  Os Conceitos de Metaestabilidade e Pulso de Inundação 

Mais recentemente, as teorias da Geomorfologia evoluíram do conceito de 

equilíbrio estático para o conceito de metaestabilidade, que representam períodos de 

quase-estabilidade interrompidos por episódios de mudanças bruscas e rápidas 

(NEWSON, 1992). SCHUMM (1969) qualifica esses eventos como demonstrações da 

instabilidade dos sistemas, também chamando essa abordagem pelo termo “limiar” –

thresholds. A abordagem de limiar refletiria, então, um fenômeno rápido e de alta 

intensidade, que promoveria uma mudança entre dois estados de estabilidade. Alguns 

estudos de caso revelam sistemas hídricos predominantemente governados por 

fenômenos limiares, como: 

 Bacias hidrográficas afetadas por sistemas de regulação artificial, como 

represas e canalizações (PETTS, 1984) e urbanização (ROBERTS, 1989). 

 Bacias hidrográficas em regiões semiáridas onde a alternância de cheias e 

secas extremas é regular e a entrada de sedimentos é menos influenciada pela 

cobertura vegetal, assim como bacias afetadas por fogo natural (GRAFF, 

1985). 

 Bacias hidrográficas comumente afetadas por raras e grandes enchentes 

(NEWSON, 1992). 

NEWSON (1992) avalia que abordagem de limiar oferece um caminho 

alternativo de análise do desenvolvimento das paisagens, que é intermediário entre as 

duas correntes de pensamento dominantes: a primeira baseada na formação de paisagens 

por eventos extremos e catástrofes, e a segunda, pela ação de processos lentos e 

progressivos.  

Para o autor, esses eventos são demonstrações da instabilidade dos sistemas, que 

representam desafios para o planejamento ambiental tradicional, e sugere que: “as 

implicações práticas da teoria dos limiares geomórficos resultariam em mudanças nos 

horizontes de planejamento, como, por exemplo, na necessidade de considerar o registro 

de enchentes e as mudanças geomorfológicas recentes, evitando-se, nesse caso, o 

desenvolvimento de atividades como lavouras e obras de drenagem em áreas como as 
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que servem para o depósito de sedimentos, naquele período de quase-estabilidade 

(metaestabilidade)”.  

Por fim o autor alerta que no geral a ocupação e o desenvolvimento da bacia 

ocorrem de forma contrária às condições espaciais e temporais de estabilidade no 

sistema de sedimentos. As próximas figuras apresentam uma proposta gráfica para 

entender o sistema de constituição do rio, com seus sistemas de transporte de 

sedimentos e respectiva resposta geomorfológica em uma ampla escala temporal (figura 

2.9a), e apresenta graficamente a idéia de metaestabilidade de SCHUMM (1977) (figura 

2.9b). 

Mais recentemente, uma importante teoria para entender o comportamento das 

bacias hidrográficas foi desenvolvida por JUNK et al., (1989); JUNK ( 2001), trata-se 

da teoria do pulso de inundação –“flood pulse concept”- segundo a qual a principal 

força estruturante dos canais e que tem papel preponderante na existência, produtividade 

e interações da biota em um sistema rio-planicie de inundação, é o comportamento do 

fluxo de água, em especial dos pulsos de inundação (JUNK et al., 1989). Segundo esta 

teoria os rios pequenos de primeira e segunda ordem seriam caracterizados por pulsos 

curtos e imprevisíveis, o que também ocorreria em sistemas antropizados, em especial 

aqueles com planícies fortemente modificadas pelo homem, por drenagem, canalização 

e construção de diques. Alternativamente, rios de maior ordem de grandeza, e menos 

alterados, tenderiam a ser afetados por pulsos previsíveis de longa duração.  

Os pulsos de inundação teriam um papel estruturante para a biodiversidade, 

funcionando como um “litoral que se move” com um efeito de borda dinâmica que se 

estenderia pela zona de transição entre os ecossistemas aquáticos e terrestres. Este pulso 

preveniria uma estagnação na ciclagem de nutrientes, continuamente mantendo o fluxo 

de carreamento de nutrientes para dentro do rio resultando em alta produtividade do 

sistema aquático.O conceito tem implícito a idéia de que o pulso de inundação anual é o 

aspecto mais importante para a produtividade biológica de um ecossistema de rio. 

A abordagem de pulsos de inundação é um avanço importante a medida que 

compreender a dinâmica hidrográfica da bacia no tempo, refletindo em orientações que 

o homem poderia observar seu processo de ocupação das bacias.  
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Figura 2.9 a – Gradiente
1
 mostrando as relações entre o tempo e as dimensões do rio 

através de suas escalas. Fonte:NEWSON (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 b – Duas formas de equilíbrio observadas nos sistemas de rios ao longo do 

seu tempo geológico. Fonte: NEWSON (1992). 

                                                           
 

 

1
 Um gradiente de um  rio muda  como o mesmo evolui na paisagem. Um rio com alto gradiente é aquele 

que reduz sua altura rapidamente, sendo considerado mais rápido e jovem Um rio com um gradiente mais 

suave, não tem redução brusca de altura, os fluxos são mais lentos, representando uma formação antiga. 
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Algumas análises sobre o comportamento da inundação na bacia são possíveis 

com base na aplicação do principio do pulso de inundação. BENKE et al., 2000, 

propõem um estudo bastante interessante no qual foi usada uma fotografia aérea para 

delinear o grau de inundação e quantificar as áreas inundadas de uma planície de uma 

bacia hidrográfica não regularizada e bastante florestada, com o comprimento de 6,3 

km, na costa Sudeste Americana. Os autores usaram séries históricas de 58 anos das 

descargas diárias originárias do serviço geológico americano, e converteram a descarga 

diária em percentagens de inundação. Produziram assim uma curva de duração da 

inundação, que descrevia a percentagem do tempo em que um nível particular de 

inundação era excedido.  

Entre os resultados alcançados, foi possível calcular algumas métricas da 

inundação, como área da bacia inundada em um determinado intervalo de tempo, por 

exemplo no estudo de caso avaliado, 50% da bacia era inundada 15% do tempo, e 100% 

da planície somente foi inundada 3,6% do tempo. No nível de 50% de inundação, a área 

inundada pelo extravasamento excedeu 19 vezes a largura do canal. Foi possível 

constatar ainda que em anos mais chuvosos, a planície teve 50-100 % da sua área foi 

inundada por muitos meses durante o inverno-primavera. Em anos mais secos apenas 

20% da planície foi inundada. Por fim a análise do padrão de longo prazo da bacia (58 

anos) revelou uma flutuação considerável nos eventos de inundação, com os picos 

observados no inverno e primavera. A planície somente não foi inundada em pelo 50% 

de sua área em apenas quatro dos 58 anos. E mais de 50% da planície era inundada em 

pelo menos 30% do tempo (4 meses no ano). Descrições destas variações de inundação 

no longo prazo são essenciais para compreender a hidrodinâmica dos rios, em especial 

dos rios que não sofreram regularização, como neste estudo de caso, de forma a auxiliar 

em outras experiências de restauração de sistemas alterados. Por fim os autores 

concluem que o pulso de inundação desta pequena bacia tropical é menos previsível e 

mais curto que os pulsos de inundação dos grandes rios tropicais estudados por Junk 

para conceber o conceito de pulso de inundação.  
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2.3.4  Outras Contribuições 

Observa-se um esforço de pesquisa no trabalho de LEOPOLD e MADDOCK 

(1953), LEOPOLD, WOLMAN e MILLER (1964) em entender como essas variáveis 

estão inter-relacionadas. LEOPOLD e MADDOCK (1953) mostraram, por meio de 

pesquisas em 20 rios diferentes localizados nas partes central e sudoeste dos Estados 

Unidos, que existem relações exponenciais entre a vazão e a largura, a profundidade 

média e a velocidade média. À medida que aumenta a quantidade de água, há 

crescimento proporcional da largura e da profundidade média e da velocidade. Assim, 

nas fases de elevação dos níveis das águas, nas cheias e nas enchentes, há aumento 

gradativo da largura e da profundidade do canal e da velocidade da água. De maneira 

inversa, sugere-se a possibilidade de haver aumento da largura dos rios com a redução 

da profundidade do leito ocasionada por sedimentação acumulada. 

Outras contribuições vieram do trabalho de hidrólogos como HEWLETT e 

NUTTER (1970) apud HYNES (1975) e DUNNE e BLACK (1970) apud HYNES 

(1975). Seus estudos indicavam que a maior parte da água que abastecia um rio era 

originária do solo saturado da parte baixa da bacia, ou seja, a maior parte da água que 

entra em uma bacia infiltra e abastece o leito subterrâneo. Também concluíram que a 

inclinação do relevo, a profundidade e permeabilidade do solo e os padrões de 

precipitação afetavam significativamente o comportamento do fluxo da correnteza, que 

é um fator ecológico estrutural para micro e macrobiota. 

 

2.3.5  Aspectos Ecológicos  

A visão sistêmica originária dos trabalhos de geomorfólogos fornece elementos 

metodológicos para os estudos de ecólogos e gestores de recursos naturais. Segundo 

ALLAN et al.,(1997) e JOHNSON e CAGE (1997), o trabalho que inaugura a visão 

sistêmica na ecologia de rios é o de HYNES (1975) The stream is the valley. De acordo 

com HYNES (1975), as primeiras tentativas de compreender como os rios se 

diferenciavam uns dos outros e, assim, as implicações desses processos na ecologia se 

concentravam em fenômenos locais, como temperatura, regime de fluxo, química da 

água e tipo de substrato, fatores aos quais a biota mostrava-se claramente relacionada.  
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É analisando o fluxo de energia nos rios que o autor mostra como a biota e o 

funcionamento dos ecossistemas de rios respondem a processos em escala maiores, 

indicando que o rio é o reflexo do seu vale. Ele parte da constatação de que os rios são 

sistemas heterotróficos e, dessa forma, dependentes do input de material alóctone, que é 

processado por microorganismos – fungos e bactérias – e pela macrofauna bentônica – 

insetos aquáticos, crustáceos e moluscos –, que representam grande parte da 

biodiversidade aquática. 

Citando o autor: “em todos os aspectos, o vale dirige o rio. Suas rochas e 

geomorfologia determinam a inclinação do terreno o tipo de solo, a presença de argilas 

e o suprimento de íons para os processos biológicos. O solo e clima determinam a sua 

vegetação, e a vegetação interfere na oferta de matéria orgânica. A matéria orgânica 

reage com o solo e também interfere na oferta de íons, dentre os quais, particularmente 

o nitrato e o fosfato são importantes, pois interferem na taxa de degradação da matéria 

orgânica, que é o fator estrutural da rede alimentar. É possível continuar esse raciocínio 

construindo uma rede de inter-relações complexas, todas vinculadas e revinculadas em 

redes que se entrelaçam, lembrando as alimentares. Esses relacionamentos são muito 

importantes, e complexos, que tomaria muito tempo a serem desvendados” (HYNES, 

1975).  

O trabalho de HYNES (1975) dá origem a novos estudos, que se baseiam em 

abordagens sistêmicas de funcionamento dos ecossistemas de rios. Um marco nesses 

estudos é o trabalho de VANNOTE et al.,(1980), que apresenta o Conceito de 

Continuidade de Rios (CCR) - “River Continuum Concept”, segundo o qual as 

comunidades aquáticas se distribuiriam de forma previsível ao longo do gradiente 

longitudinal do rio, ou seja, da sua cabeceira até a foz. De acordo com o autor, fatores 

como interação com a vegetação marginal, velocidade de corrente, substrato, alimento, 

temperatura e oxigênio dissolvido variariam de forma progressiva ao longo dos rios, 

influenciando a organização estrutural das comunidades. A biota aquática se organizaria 

de forma a alcançar um equilíbrio na utilização da energia, e esse comportamento seria 

definido pelo ajuste entre a composição de espécies e o recurso alimentar disponível. Os 

organismos da comunidade seriam selecionados de acordo com seus hábitos 

alimentares, de maneira que pudessem utilizar o material orgânico com a menor perda 

de energia possível. 
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ALLAN et al.,(1997) sintetiza essas idéias, sugerindo que elas contribuíram para 

que os pesquisadores em ecossistemas de rios, aos poucos, adotassem a bacia 

hidrográfica como escala de estudo. Cita a contribuição de HYNES (1975) como 

fundamental para esclarecer a importância da paisagem e da vegetação para o 

funcionamento dos rios e como base para os trabalhos de VANNOTE et al.,(1980), 

sobre o Rio Contínuo.  

A perspectiva de pesquisa na escala de bacia hidrográfica também suscita uma 

discussão teórica sobre quais são os elementos preponderantes para o funcionamento 

dos rios, se são de natureza local ou atuam na escala da paisagem. No entanto, como 

resume ALLAN et al.,(1997), existe um processo hierárquico nesse sistema, em que um 

riacho está contido em um segmento de rio, que é parte de um rio maior, que, por sua 

vez, está inserido em uma bacia constituída de muitos tributários. “Uma clara 

implicação dessa perspectiva é que as condições locais estão, assim, sob influência das 

condições regionais” (HILDREW e GILLER, 1994, apud ALLAN et al., 1997). Certos 

processos seriam relacionados a fatores locais, tais como a entrada de matéria orgânica 

no rio, a temperatura, o sombreamento e a preservação da vegetação ciliar. Outros 

processos, tais quais carga de sedimentos e manutenção do canal, cobertura vegetal na 

bacia, devem depender de fatores que atuam nas escalas maiores, como a incidência de 

chuvas e práticas de uso do solo preponderantes.  
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Figura 2.10 – Fatores que interferem no funcionamento da estrutura do rio em múltiplas 

escalas. Fonte: ALLAN et al., (1997). 

 

A Figura 2.10 exemplifica a hierarquia na influência dos fatores que interferem 

no funcionamento das bacias hidrográficas. O objetivo é mostrar as relações 

hierárquicas entre habitat e bacia. Diferentes unidades de micro-habitat são encontradas 

em cada trecho de canal, se dividindo entre remansos e rápidos – polls e riffles. Uma 

sequência de diversos remansos e rápidos compõem um trecho de rio; trechos de rios 

estão contidos em um rio maior, que, junto com outros tributários, compõem uma bacia 

hidrográfica. Na parte de baixo da figura, observa-se uma imagem ilustrativa da 

influência exercida dos fatores na escala regional da bacia e na escala local. Alguns 

aspectos, como sombreamento e entrada de matéria orgânica, reagem a fatores locais, 

enquanto carga de sedimento e características hidrológicas são influenciadas por fatores 

que atuam na escala da bacia, como clima, geologia e status da cobertura vegetal.  
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2.4  O papel da Cobertura Vegetal na Bacia Hidrográfica 

 

Conforme foi apresentado a manutenção da vegetação é um elemento 

fundamental para preservação das características naturais do funcionamento das bacias, 

devido a seu papel na estabilidade das margens e no modelado do canal . O conjunto de 

espécies e as comunidades vegetais em uma determinada bacia são definidos em função 

do tipo de clima e geologia em cada trecho da bacia.  

É difundida a idéia de que água e floresta se completam e que a ausência de uma 

perturba completamente a outra (BRAGA, 2005). A forma mais clara com que se 

registra essa relação é observada pela distribuição de biomas no globo. A 

disponibilidade de água controla diretamente o desenvolvimento das comunidades 

vegetais, sendo o principal fator determinante para o desenvolvimento do conjunto de 

espécies que caracterizam os biomas. Estes variam de desertos e savanas, até as 

florestas tropicais úmidas, dependendo da distribuição sazonal da precipitação 

(KRAMER e BOYER, 1995).  

O ciclo hidrológico é a base teórica para compreender essa relação de mútua 

dependência e oferece a estrutura conceitual necessária para que os planejadores e 

pesquisadores incorporem elementos do complexo equilíbrio que se estabelece entre 

floresta, água e terra, para análise dos problemas ambientais decorrentes da intervenção 

humana nas bacias hidrográficas (BRAGA, 2005).  

 

2.4.1  O Ciclo Hidrológico 

O ciclo hidrológico – representado esquematicamente na Figura 2.11 – descreve 

as formas como a água se move na superfície da terra. Ao longo do movimento 

contínuo que a água descreve do oceano para atmosfera, da atmosfera para a terra, e da 

terra, então, de volta ao oceano, a água é armazenada temporariamente nos rios, nos 

lagos, no solo, no subsolo e se torna, então, disponível para uso (DUNNE e LEOPOLD, 

1978). Com exceção de certos lagos e reservatórios, a maior parte da água da chuva 

constantemente alimenta o fluxo dos rios, por meio de um processo que envolve a 

cobertura vegetal, a superfície do solo, as rochas intemperizadas e o fluxo subterrâneo. 
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Antes de alcançar a superfície da terra, a água da chuva encontra-se com a 

vegetação. Uma parte da água é absorvida pelas folhas da vegetação, outra parte 

evapora em um processo conhecido como interceptação e outra parte escoa em direção 

ao solo, por meio dos galhos e troncos. No solo, uma parte da precipitação é absorvida, 

a outra parte permanece na superfície e eventualmente se espalha, percolando 

rapidamente para os rios, constituindo um fluxo superficial, que pode originar as 

enchentes (DUNNE e LEOPOLD, 1978).  

A precipitação é absorvida pelo solo por meio do processo de infiltração, 

podendo ser liberada para a atmosfera através da transpiração das plantas e da 

evaporação dos solos e manter-se armazenada por mais algum tempo ou infiltrar, 

atingindo as reservas de água subterrâneas.  

A evapotranspiração é a perda de água por evaporação do solo e transpiração das 

plantas (TUCCI, 1993). A água que, no solo, não é evapotranspirada ou que não migra 

para camadas profundas termina por escoar da floresta lentamente, compondo o 

chamado deflúvio, que alimenta os mananciais e possibilita seus usos múltiplos 

(WALLING, 1980, apud BRAGA, 2005). 

Conforme observamos na figura 2.11, em resumo, a vegetação participa do ciclo 

hidrológico por meio de três fenômenos (CALDER, 1995):  

 Interceptação – retenção da precipitação na superfície das plantas e re-

evaporação a partir dessas superfícies. 

 Transpiração – uso da água pelo sistema fisiológico da planta, que 

conecta as raízes aos estômatos foliares.  

 Infiltração – a água infiltra no solo pelas raízes, com esse representando 

um importante compartimento de estoque água dentro do ciclo.  
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Figura 2.11 – Ciclo hidrológico mostrando a relação entre a superfície da bacia e os 

corpos de água. Fonte: ESTEVES (1988). 

 

2.4.2  Cobertura Vegetal e Água  

De acordo com BRUIJNZEEL (2004), os primeiros trabalhos sobre o papel das 

florestas na hidrologia das bacias se dividiu entre duas correntes: os que acreditavam 

que as florestas funcionavam como esponjas (STEUP, 1927, OOSTERLING, 1927, 

apud BRUIJNZEEL, 2004) e os que acreditavam que a infiltração era definida 

predominantemente pelo substrato geológico em vez da presença ou ausência de 

cobertura vegetal (ROESSEL, 1927, ZWART, 1927, apud BRUIJNZEEL, 2004). 

HAMILTON e KING (1983) apontam que as raízes podem ser vistas mais 

apropriadamente como “bombas” do que “esponjas” que, no geral, removem água do 

solo nas estações secas de forma a transpirar e se desenvolver. Uma importante 

contribuição para este tema é originária do trabalho de revisão de BOSCH e HEWLETT 

(1982), que sintetizaram 94 experimentos de comparação de pares de bacias 

hidrográficas, e corroboraram as seguintes observações de HIBBERT (1969) apud 

HAMILTON e KING (1983):  
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a) A redução da cobertura vegetal resulta em aumento da produção de água. 

b) O estabelecimento da cobertura vegetal reduz a produção de água. 

Isso decorre da modificação das taxas de interceptação, transpiração e 

infiltração. Os autores concluíram, ainda, que diferentes tipos de vegetação 

influenciavam diferentemente o comportamento da vazão. A cada redução de 10% da 

cobertura vegetal de coníferas e eucaliptos, promovia um aumento em 40 mm no fluxo 

anual de água. Para a floresta decídua, essa redução era de 25 mm. E para a vegetação 

rasteira, de 10 mm. Observou-se que reduções na cobertura florestal inferiores a 20% 

aparentemente não causavam alterações detectáveis no fluxo de água do rio, o que 

também foi confirmado por STEDNICK et al., (1996). 

Essas conclusões foram corroboradas por diversos outros trabalhos, como os de 

HAMILTON (1987), CALDER (1995), ANDREASSIAN (2004). ANDREASSIAN 

(2004) apresenta uma revisão de trabalhos sobre a relação da cobertura vegetal com a 

formação de enchentes. Ele conclui que medidas de reflorestamento tiveram efeitos 

sobre a redução de pequenas cheias, enquanto o desmatamento teve efeito contrário. No 

entanto, cheias com períodos de longo retorno não foram significativamente afetadas 

pelo reflorestamento. 

O autor complementa que, no caso das pequenas cheias, há forte influência da 

pedologia e clima locais. Aponta que os solos devem ser profundos o suficiente para 

permitir que as árvores de maior porte se desenvolvam, apresentando maior capacidade 

de interceptação e transpiração, assim como permitir que a capacidade de retenção da 

chuva seja maior.  

Com relação às cheias maiores e enchentes, há consenso entre os autores de que 

essas são relacionadas à intensidade de chuva em um curto período de tempo ou por 

períodos de tempo contínuos (BRUJINZELL, 2004) que superam a capacidade de 

retenção do solo. Esse processo já havia sido enunciado por HORTON (1933) apud 

NEWSON (1992): “o escoamento superficial se forma quando a intensidade da 

precipitação excede a capacidade de infiltração do solo e relaciona-se mais a um 

incremento de taxa de precipitação – rate-exceedance – do que de esgotamento da 

capacidade do solo – capacity-exceedence”. 
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Algumas medidas, no entanto, podem aumentar ou reduzir a capacidade de 

absorção do solo. GILMOUR et al., (1987) avaliaram as propriedades hidráulicas de 

uma área desmatada, após 12 anos de reflorestamento, no Nepal. Medidas de infiltração 

e permeabilidade foram realizadass em diversos pontos até 1 m de profundidade, 

comparando vários tipos de usos do solo. Os resultados indicaram que, em um uma área 

intensamente desmatada (> 100 anos) e de pastoreio intensivo, os primeiros 10 cm da 

superfície do solo estavam intensamente compactados. Reflorestamentos estabelecidos 

nessas áreas resultaram em uma melhor taxa de infiltração do que nas áreas mantidas 

como pastagens, na medida em que promoveram uma redução das condições de 

compactação do solo. 

No Brasil, essa e outras bibliografias foram revistas por TUCCI e CLARCK 

(1997), em trabalho que também apresenta resultados de estudos realizados no rio 

Taquari (RS), comparando os níveis de precipitação e o coeficiente de escoamento
2
 com 

relação a diferentes usos do solo – floresta e plantios de milho e soja. Os resultados 

mostraram que a bacia com floresta somente produziu escoamento após 50 mm, e na 

bacia com cultivos, o escoamento começou antes, com 25 mm, e o coeficiente de 

escoamento alcançou o dobro do anterior. O autor alerta, então, para a importância de se 

considerar o tipo de uso do solo que se estabelece após a retirada da cobertura vegetal e 

que culturas anuais, que se estabelecem em grande parte do território brasileiro, 

produzem aumento de escoamento de longo período. Para tanto, cita o trabalho de 

BRUIJNZEEL (1996) apud TUCCI e CLARCK (1997), que sintetiza, em uma tabela, 

valores médio de alterações das vazões em função da nova cobertura vegetal.  

 

 

                                                           
 

 

2
 Coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio é definido como a razão entre o 

volume de água escoado superficialmente e o volume de água precipitado. Esse coeficiente pode ser 

relativo a uma chuva isolada ou relativo a um intervalo de tempo onde várias chuvas ocorreram. C = 

volume total precipitado / volume total escoado (SILVA, 2006) 
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Tabela 2.1 – Comparação da vazão de diferentes coberturas vegetais estabelecidas em 

áreas tropicais desmatadas.  

Cultura estabelecida após desmatamento Aumento da vazão média mm/ano 

Cultura anual 300-450 

Vegetação rasteira 200-400 

Plantações de chá, borracha, cacau 200-300 

Fonte: BRUIJNZEEL (1996) apud TUCCI e CLARCK (1997). 

Mais recentemente, TUCCI (2002) estudou a variabilidade de séries históricas 

de vazão do rio Paraná. O autor parte da constatação de que as series de vazões na bacia 

do rio Paraná apresentavam não estacionariedade entre os períodos antes e depois da 

década de 1970, com incremento de vazão médio na bacia alcançando cerca de 30%. A 

partir disso, questionou-se, então, se a mudança na vazão era resultado do aumento da 

precipitação ou de uma mudança no uso do solo. 

Esse trabalho constata que, após 1970, ocorre substituição dos plantios de café – 

que têm características semelhantes à mata no que se refere ao seu efeito sobre o 

escoamento – por culturas anuais – soja, milho e trigo – e aumento da mecanização. 

Constata também que a série de precipitações da bacia foi, em média, cerca de 6% 

superior para o período de 1971 a 1990, possivelmente relacionada à alteração 

climática. O autor sugere que a alteração das vazões é resultado da composição de dois 

fatores: aumento da precipitação e mudanças recentes no uso do solo. Ao reiterar as 

dificuldades de avaliar a influência individual desses fatores, indica-se que, enquanto as 

alterações de precipitação têm maior chance de representar eventos amostrais, os 

aumentos de vazão associados às modificações do uso do solo tendem a ser 

permanentes.  

TUCCI e CLARCK (1997) sintetizam as alterações no ciclo hidrológico 

associadas  ao desmatamento nas regiões tropicais: 

 Aumento do escoamento superficial e da vazão dos rios. 

 Aumento do albedo, pois a floresta absorve maior radiação de onda curta e 

reflete menos. 

 O volume evaporado é menor, devido à redução da interceptação vegetal 

pela retirada de vegetação das árvores. 
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 Menor alteração da umidade das camadas profundas do solo, já que a floresta 

pode retirar umidade de profundidades superiores a 3,6 m, enquanto a 

vegetação rasteira, como pasto, age sobre profundidades de cerca de 20 cm. 

Para os autores, com a redução da evaporação, poderia ser esperada a redução na 

precipitação local. No entanto, no geral, o sistema climatológico em escala local 

depende muito pouco da evaporação da superfície da área, sendo dependente 

principalmente dos movimentos de massas de ar globais (TUCCI e CLARCK, 1997).  

 

 

2.4.3  Cobertura Vegetal e Clima  

TUCCI e CLARCK, 1997, alertam que em algumas bacias de maior escala e 

grande volume de água evaporada, como a planície Amazônica, a retirada da cobertura 

vegetal pode afetar o clima. Ensaios realizados para a Amazônia, com modelos GCM – 

Global Climate Models – aplicados para estudar a hipótese de retirada total da floresta e 

substituição pelo pasto (NOBRE et al., 1991), têm previsto redução de até 50% da 

evapotranspiração e 20% da precipitação. Isso se deve à grande dependência que a 

região pode ter do ciclo interno de evaporação e precipitação (TUCCI e CLARCK, 

1997). 

SAMPAIO et al.,(2007) recentemente modelaram os impactos da substituição da 

cobertura vegetal na Amazônia Oriental sobre os seguintes parâmetros climáticos: 

temperatura, evapotranspiração e precipitação. No caso da substituição por pastagens 

em 60% da área, a temperatura média aumentaria 2,6ºC, a evapotranspiração reduziria 

15,1% e a precipitação reduziria 9,2%. No caso de 100% de área ocupada por pastagens, 

o aumento na temperatura seria de 3,1ºC, a redução na evapotranspiração seria de 

18,2% e a redução na precipitação seria de 25,7%. Para os autores, a redução da 

precipitação é reflexo do aumento no albedo e da redução da evapotranspiração, 

associada à menor rugosidade, à menor área de dossel e à menor profundidade das 

raízes de gramíneas, com relação às de árvores. 



48 

 

Para auxiliar na compreensão integrada dos processos descritos, foi elaborado o 

quadro abaixo, representando um esforço de síntese dos diversos impactos do 

desmatamento sobre o ciclo hidrológico, apresentado na figura 2.12 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Síntese dos impactos do desmatamento sobre o ciclo hidrológico. Fonte: 

adaptada a partir de LAL (2003). 
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2.4.4  Cobertura Vegetal e Sedimentos  

Complementando o estudo de elementos que interagem na bacia hidrográfica e 

que são estruturais para explicar o seu funcionamento, também é importante apresentar 

a literatura sobre a relação entre água, fluxo de sedimentos e vegetação nas bacias 

hidrográficas.  

Constatamos que o funcionamento da bacia hidrográfica é fruto da interação de 

fatores climáticos, de fatores geológicos e do tipo de cobertura vegetal, que, por sua vez, 

estabelecem relações entre si. A formação do solo, por exemplo, é resultado da 

interação desses três fatores, sendo ele um elemento fundamental no funcionamento da 

bacia, na medida em que os canais são esculpidos justamente pelo contínuo processo de 

erosão e deposição dos materiais e sedimentos que compõem o leito e as margens dos 

rios. 

Muito do equilíbrio e da preservação das características das bacias hidrográficas 

vem da manutenção do sistema de transporte e carga de sedimentos. O desequilíbrio 

nesse sistema leva a problemas de erosão, instabilidade, enchentes e descaracterização 

física dos rios (NEWSON, 1992), com perda de sua função enquanto abrigo de 

biodiversidade.  

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos– United States 

Environmental Protection Agency - em inventário sobre a qualidade das águas dos rios 

naquele país (USEPA, 2009), concluiu que, entre as dez principais causas de 

degradação dos rios, as duas primeiras estavam relacionadas à presença de patógenos, 

enriquecimento orgânico e consequente redução do oxigênio dissolvido, e a terceira, 

associada à ruptura e alteração de habitat. No entanto, enquanto a presença de patógenos 

e a redução de oxigênio dissolvido estão associadas ao lançamento de efluentes e à 

entrada de nutrientes e tendem a ser controladas com o tratamento das fontes pontuais, a 

perda e as alterações dos hábitat são mais difíceis de serem contornadas. A perda de 

hábitat aquáticos está fundamentalmente relacionada com a intensificação da erosão na 

parte terrestre das bacias e consequente deposição no leito dos rios, hidro-modificações 

– water diversions - como canalização e construção de represas – e alterações nas áreas 

ripárias. 



50 

 

Os fatores que controlam os processos erosivos podem ser resumidos como 

sendo resultado da interação entre o agente promotor da erosão – eroding agent –, a 

erosibilidade do solo
3
, a inclinação do terreno e a natureza da cobertura vegetal 

(MORGAN, 1986). No contexto do funcionamento das bacias hidrográficas, dois 

elementos são especialmente importantes: a pluviosidade, como agente erosivo, e a 

cobertura vegetal. Em escala global, é um consenso que a erosão natural do solo vem 

sendo significativamente alterada pelo desmatamento e por mudanças no uso do solo 

(BROWN, 1984, NEWSON, 1992, WALLING, 1999, MEYBECK, 2003, FOLEY et 

al., 2005, SYVITSKI et al., 2005, GREGORY, 2006).  

Com relação à pluviosidade como agente erosivo, uma consistente revisão 

bibliográfica pode ser encontrada em MORGAN (1986).  Em resumo, o autor consolida 

alguns trabalhos (FOURNIER 1972 apud MORGAN (1986), RICHTER e 

NEGENDANK, 1977 apud MORGAN, 1986), sugerindo que o aumento da erosão pela 

pluviosidade está associado a dois tipos de eventos de chuva: tempestades intensas de 

curto tempo, quando a capacidade de infiltração do solo é excedida, ou, então, chuvas 

prolongadas de baixa intensidade, que saturam o solo, sendo que, em muitos episódios, 

é difícil separar o efeito desses dois tipos de eventos.  

Além disso, o autor sugere alguns valores de pluviosidade que seriam 

responsáveis por induzir a erosão de forma significativa. Sintetizando trabalhos 

realizados no Zimbábue (HUDSON, 1981 apud MORGAN, 1986), Tanzânia (RAPP, et 

al.,1972) e Malásia (MORGAN, 1974 apud MORGAN, 1977), sugere o valor de 25 

mm/h
-1

 para a região tropical. Para Europa Ocidental, esses valores são muito raramente 

excedidos, e limites arbitrários foram sugeridos indo de 10 mm/h
-1

 para a Inglaterra 

(MORGAN, 1977), 6 mm/h
-1 

para Alemanha
 
(RICHTER e NEGENDANK, 1977 apud 

MORGAN, 1986 ),
 
e para erosão na Bélgica os valores de 2,5 mm/h

-1 
(VAN ASCH e 

EPEMA, 1983) e 1,0 mm/h
-1

 (BOLLINNE, 1977). 

                                                           
 

 

3
 Erodibilidade define a resistência do solo à sua erosão e ao transporte, o que varia de acordo com a 

posição topográfica, declividade, impactos causados pelo homem e, sobretudo, devido às propriedades do 

solo, tais como textura, agregação, estabilidade, capacidade de infiltração e conteúdo químico e orgânico 

presente (MORGAN, 1986).  
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Com relação à influência da cobertura vegetal sobre os processos erosivos, 

MORGAN (1986) corrobora observações de outros pesquisadores, como veremos 

adiante, de que a importância da cobertura vegetal seria reduzir os processos erosivos 

(HUDSON, 1981, apud MORGAN, 1986) e que menor taxa de erosão, no solo das 

florestas (ROOSE, 1971, DUNNE, 1979), estaria relacionada com a manutenção da 

cobertura de serrapilheira (litter), que proporcionaria um efeito combinado da proteção 

física do solo com melhores taxas de infiltração, devido aos solos mais agregados e 

macroporos propiciados pelo emaranhado de raízes (MORGAN, 1981, apud 

MORGAN, 1986). 

Existem muitos trabalhos que investigam a relação entre a cobertura vegetal e os 

processos erosivos. Em uma tentativa de categorização, percebe-se que uma 

concentração de trabalhos, nas áreas de impactos de mudanças na cobertura vegetal, 

sobre a erosão (STRAHLER, 1956; LAL, 1983, 1996, 2003, 2009, e; HAMILTON, 

1987; BRUINJZEEL, 1990; 1996, BORROUGHS e KING, 1989; SINGH et al., 1992; 

BRUIJNZEEL e CRITCHLEY, 1996; PIMENTEL e KOUNANG, 1998; WALLING, 

1999; HAO et al., 2001,  RESTREPO e SYVITSKI, 2006; ZHENG, 2006; RIJSDIJK et 

al., 2007), e impactos de medidas de reflorestamento/manejo florestal sobre a erosão 

(SWANSON e DYRNESS, 1975, ANDERSON et al., 1976, CALDER, 1995, CHEN 

LHAO et al., 2005). 

Além disso, percebe-se que a maior parte das pesquisas em países tropicais se 

concentra na temática da mudança do uso do solo, destacando-se, nesse caso, as 

pesquisas de Rattan Lal e Leendert A. Bruijnzeel. Um dos mais importantes trabalhos 

de BRUINJZEEL (1990) é uma revisão bibliográfica a cerca da hidrologia dos solos 

tropicais úmidos e os impactos da conversão de florestas. A respeito dessa revisão, o 

autor sintetiza uma série de conhecimentos e pesquisas que trataremos a seguir. 

Primeiramente aborda o fato de que, para tratar dos efeitos da mudança de uso 

do solo sobre a erosão, é necessário distinguir os tipos de erosão. Nesse sentido, a 

erosão de superfície – salpico, sulcos e lâminas – é diferente da formação de voçorocas 

e outras formas de movimentos de massa, uma vez que a habilidade de a cobertura 

vegetal controlar as várias formas de erosão é diferenciada.  
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O desmatamento e subseqüente ocupação por pastagens em terrenos inclinados e 

erodíveis – como aqueles encontrados nos depósitos de areia, siltitos, quartzitos e 

gnaisses – freqüentemente promovem a formação de voçorocas (BRUNSDEN et al., 

1981, HAIGH, 1984, apud  BRUINJZEEL, 1990). No entanto, a formação de voçorocas 

também pode ser iniciada em locais onde a cobertura vegetal esteja preservada, através 

da exposição do solo por deslizamentos de massa, de quedas de árvores (TURVEY, 

1974 apud BRUINJZEEL, 1990) ou, ainda, durante eventos de precipitação intensa, 

quando a voçoroca se forma pelo colapso da integridade da camada superficial 

(HERWITZ 1986a apud BRUINJZEEL 1990). Uma vez formada a voçoroca, a 

influência da cobertura vegetal é limitada, e as práticas de recuperação baseadas no 

emprego apenas de vegetação são insuficientes, tendo que, no geral, ser 

complementadas por medidas mecânicas (BRUINJZEEL, 1990). 

No caso da erosão da superfície do solo menos inclinado, o papel da vegetação é 

crítico, e a mudança de uso do solo tem impactos consideráveis sobre a produção de 

sedimentos. Como exemplo, o autor recorda o trabalho de WIERSUM (1984 apud 

BRUINJZEEL, 1990), que apresenta os resultados de 80 estudos de erosão superficial 

em florestas subtropicais e sistemas de cultivos diversos (Tabela 1.2).  

Os dados mostram que a erosão é menor naqueles sistemas onde a superfície do 

solo encontra-se protegida por uma camada desenvolvida de litter e de gramíneas (1 a 

4). As taxas de erosão podem aumentar levemente com a remoção do sub-bosque (5) e 

dramaticamente quando a camada de litter é destruída, removida e/ou sofre distúrbios 

repetidos, como queimas e capinas frequentes (8 e 9) (BRUINJZEEL, 1990). 

Observa-se também que a proteção conferida pelas árvores em solos tropicais 

relaciona-se ao desenvolvimento e à manutenção da camada de litter e menos em função 

da proteção do dossel das árvores. O litter proporciona uma barreira física ao 

intemperismo, assim como contribui para a formação de matéria orgânica residual no 

solo, o que melhora as propriedades coesivas, a estabilidade e a capacidade de 

infiltração (BRUINJZEEL, 1990).  

Estudos mostram, inclusive, que apesar de o dossel reduzir o volume de água 

que atinge o solo, ele aumenta a energia cinética das gotas – intensidade do agente 

erosivo –, devido à coalescência das gotas de chuva nas folhas e ao seu aumento de 
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tamanho (MOSLEY, 1982 apud BRUINJZEEL, 1990; MAENE et al., 1979 apud 

BRUINJZEEL, 1990; WIERSUM, 1985 apud BRUINJZEEL, 1990), sugerindo que o 

aumento da cobertura de dossel poderia incrementar as taxas de erosão, a não ser que o 

solo estivesse protegido por uma camada de litter (WIERSUM 1985 apud 

BRUINJZEEL 1990). 

 

Tabela 2.2 – Erosão superficial em florestas tropicais e sistemas de cultivos diversos  

 

 Erosão (t/ha)/ano 

Ocupação  Min. Mediana Máx. 

1. Florestas naturais (18/27) 0,03 0,3 6,2 

2. Período de pousio, troca de cultivares (6/14) 0,05 0,2 7,4 

3. Plantações (14/20) 0,02 0,6 6,2 

4. Jardins de árvores em múltiplos andares (4/4) 0,01 0,1 0,15 

5. Plantações de árvores com cobertura (9/17) 0,10 0,8 5,6 

6. Colheita, troca de cultivares, agricultura  

itinerante (7/22) 
0,4 2,8 70 

7. Consórcio de agricultura com plantios  

florestais (2/6) 
0,6 5,2 17,4 

8. Plantações de árvores com limpeza de  

gramíneas (10/17) 
1,2 48 183 

9. Plantações de árvores com retirada do litter (7/7) 5,9 53 105 

(t/ha/ano). (a/b)  a = número de pontos / b = número de tratamentos  

Fonte: adaptado de BRUINJZEEL (1990). 

Com relação a tipos de mudanças de uso do solo, um fator destacado por 

BRUINJZEEL (1990) é a influência da construção de estradas sobre a taxa de erosão. 

Dois estudos realizados pelo autor, na ilha de Java, compararam a erosão proveniente de 

estradas rurais e outros usos do solo. O primeiro, realizado em 1990, comparou a erosão 

associada à cultivos de milho em terraços, equivalente a entre 10 e 50 t/ha/ano; com a 

erosão proveniente de estradas de paralelepípedos, equivalente a 25 t/ha/ano; e a erosão 

proveniente de estradas não pavimentadas em más condições de conservação, 

equivalente a 70 t/ha/ano (RIJSDIJK e BRUIJNZEEL, 1990 apud BRUINJZEEL, 

1990). Resultados similares foram encontrados mais recentemente (RIJSDIJK et al., 
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2007), com a estrada não pavimentada apresentando uma taxa de produção de 

sedimento de 7 kg/m
2
/ano; a estrada de paralelepípedos produzindo 1,9 kg/m

2
/ano; e 

uma parcela localizada em uma colina com cultivos em terraços apresentando produção 

de 2 a 3 kg/m
2
/ano). 

HENDERSON e WITTHAWATCHUTIKUL (1984) apud BRUINJZEEL 

(1990) também encontraram um aumento significativo na produção de sedimentos de 

uma bacia hidrográfica após a construção de uma estrada, mesmo com a cobertura 

vegetal bem preservada.  

BRUINJZEEL (1990) e RIJSDIJK, et al.,(2007) apontam que, no caso das 

atividades agrícolas, a aplicação de medidas de controle da erosão, como manejo de 

pastagens, consórcio de pastagens e florestas, e cultivos com medidas apropriadas de 

conservação do solo – plantação em aléias, terraços, manutenção da cobertura morta no 

solo e medidas de cultivo mínimo
4
 – geralmente resultam em menores taxas de erosão. 

No caso da construção de estradas, apesar de estas representarem a principal fonte de 

sedimentos em muitos estudos de caso, não existem tantos programas e práticas 

estabelecidos para o controle da erosão, sendo necessário incluir mais esse componente 

nos programas de manejo de bacias hidrográficas orientados para a redução da carga de 

sedimentos (RIJSDIJK et al., 2007). 

Para concluir, BRUINJZEEL (1990) afirma acerca do funcionamento das bacias 

hidrográficas e do manejo da carga de sedimentos, que a presença ou ausência da 

vegetação é forte determinante da quantidade de sedimento produzido. No entanto, no 

caso de bacias caracterizadas por produção elevada de sedimentos como resultado de 

terrenos muito inclinados, alta taxas de precipitação e fatores geológicos propícios, 

medidas de intervenção e controle podem ter pouca ou nenhuma influência. Dessa 

forma, no geral, o efeito das mudanças no uso do solo sobre a produção e remoção de 

sedimentos em uma bacia serão fortemente determinados pelo tipo de processo de 

                                                           
 

 

4
 O cultivo mínimo, que é aquele onde o solo é preparado com pouca passagem de arado e grade e as 

entrelinhas são mantidas cobertas com vegetação, ajuda a reduzir a erosão. O preparo do solo e plantio 

são feitos ao mesmo tempo, em um menor número de operações possível, com  revolvimento mínimo do 

solo (Embrapa, 2004). 
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disponibilização e remoção de sedimentos de dentro e para fora da rede de drenagem 

sob condições naturais (DUNNE, 1984 apud BRUINJZEEL 1990, PEARCE, 1986 apud 

BRUINJZEEL 1990).  

CALDER (1995) complementa essa idéia, sugerindo que os benefícios 

associados à manutenção da cobertura vegetal serão dependentes da bacia e das técnicas 

de manejo empregadas. Em condições mais amenas, de menor taxa natural de erosão e 

sob condições geológicas mais estáveis, a degradação das bacias pode ser intensificada 

pelo desmatamento ou pode haver oportunidade para reverter a degradação por meio de 

medidas adequadas de reflorestamento. Nesse sentido, percebe-se que o efeito da 

floresta ao controle da erosão deve ser avaliado em função de um quadro mais 

complexo de interações que relacionem a cobertura vegetal, as espécies presentes, o 

estado de degradação e de suscetibilidade à erosão do solo, as práticas de uso do solo 

desenvolvidas em substituição à floresta.  

Outro aspecto importante da relação entre cobertura vegetal e funcionamento das 

bacias hidrográficas refere-se à interferência da cobertura vegetal, em especial, das 

matas ripárias sobre o aspecto morfológico dos canais fluviais. Estudos existentes 

documentam que as seções de mata ripária preservada apresentam canais mais largos 

quando comparados com áreas dominadas por gramíneas (SWEENEY, 1992, 

TRIMBLE, 1997, SWEENEY et al., 2004, ALLMENDINGER et al., 2005). Em 

trechos florestados, os canais são mais largos, e as margens menos erodíveis, 

provavelmente devido ao denso emaranhado de raízes que controla a erosão e a 

movimentação do canal por fluxos laterais (ALLMENDINGER et al., 2005). 

ALLMENDINGER et al., (2005) observaram ainda que a taxa de deposição de 

sedimentos mostrou-se cinco vezes maior nas áreas sob influência da vegetação de 

gramíneas e que, nessas áreas, as margens migraram três vezes mais.  

MCBRIDE et al., (2008) estudaram a influência de medidas de recuperação 

florestal em uma área reflorestada há 40 anos e encontraram resultados similares. Além 

de os trechos recuperados serem mais largos, eles eram também mais profundos. Os 

autores sugerem um modelo conceitual polifásico para descrever o processo de incisão, 

alargamento e recuperação após o reflorestamento de áreas desmatadas. 
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Como discutimos anteriormente, os usos humanos das bacias por meio de 

atividades produtivas e de desenvolvimento econômico são apontados como os 

principais fatores de perturbação desse equilíbrio. Resulta, em primeiro lugar, em 

prejuízos nas funções ecossistêmicas, e quando ultrapassa a capacidade de resiliência 

dos sistemas, reflete no comprometimento da qualidade e quantidade de água 

disponível. 

 

2.4.5  Vegetação e Proteção da Qualidade da Água  

2.4.5.1  A Importância das Matas Ciliares  

Além de intervir na regulação da água e dos sedimentos na bacia, outro papel 

importante da cobertura vegetal é a proteção dos corpos de água das interferências 

humanas localizadas na bacia. Nesse caso as matas ciliares têm função de destaque.  

As matas ciliares representam a vegetação que se desenvolve nas margens dos 

rios e atuam como um sistema de transição entre o solo seco e os corpos hídricos. 

Ocupando uma região chamada de zona de transição semiterrestre, ou zona de transição 

aquático terrestre – aquatic terrestrial transition zone (ATTZ) (JUNK et al., 1989).  Elas 

são regularmente influenciadas pela água, se estendendo dos limites dos corpos de água 

até os limites dos terrenos inclinados da bacia. Devido à sua posição espacial, elas 

intermediam as interações entre os ecossistemas terrestres e aquáticos. São sistemas 

dinâmicos caracterizados por regimes de alta variação de energia e alta diversidade de 

processos bioquímicos e ecológicos, além de alta diversidade de habitat e gradientes 

multidimensionais (NAIMAN et al., 2005).  

Essa zona de transição, também chamada de zona ripária, possui uma 

vegetação com algumas características adaptativas particulares, chamadas de estratégias 

de ciclo de vida, que provêem elementos identificadores e estruturadores dessa 

comunidade. Entre as adaptações da vegetação ripária, se destacam: a resistência a solos 

parcial ou permanentemente encharcados, que podem levar à anóxia do sedimento, 

como as raízes adventícias – raízes múltiplas, ramificada ou fasciculada –, 

desenvolvimento de aerênquima – tecido portador de ar – e pneumatóforos – raízes que 

crescem perpendicularmente acima do solo. Observa-se também a adaptação a solos 
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instáveis, como o desenvolvimento de troncos flexíveis, que suportam movimentos de 

cisalhamento e fluxo de detritos. Essas características resultam em uma vegetação que 

forma emaranhados densos e bem radicularizados
5
, que se comportam como uma 

barreira física. 

Esta barreira física limita a entrada de materiais, nutrientes e elementos 

químicos das áreas adjacentes. Esses materiais derivados das áreas de terra firme se 

acumulam nas zonas ripárias, sendo transferidos rio abaixo – no geral, até os estuários – 

ou voltando à atmosfera, por meio de processos bioquímicos (NAIMAN et al., 2005). 

No caso de nutrientes como os nitratos e fosfatos, o processo básico de interações 

químicas e biológicas é dominado por processos sequenciais de absorção biológica, 

remineralização e transformações mediadas pela fauna microbiológica.  

As formas dominantes do nitrogênio nesse sistema são NH4
+ 

(associado à 

matéria orgânica) e NO3
–
 (associado a condição aeróbica) e N2O, N2 (óxido nitroso, 

associado à condição anaeróbica). A absorção biológica do nitrogênio é quase sempre 

acompanhada por uma redução no estado de oxidação do elemento (NAIMAN et al., 

2005). 

Além de processos de fixação de nutrientes, a zona ripária também é marcada 

por processos intensos de decomposição de matéria orgânica, que são associados à 

dinâmica natural de depósitos de serrapilheira. Essa serrapilheira é acumulada e passa a 

constituir parte do solo localizado na faixa marginal ou, então, entra nos corpos de água, 

constituindo importante fonte de matéria orgânica para o metabolismo das comunidades 

aquáticas. Em rios de cabeceira, rios muito encachoeirados e na foz, constitui-se a 

principal fonte de energia primária para as cadeias alimentares. Já nos trechos 

                                                           
 

 

5
 Outras adaptações importantes da vegetação ciliar que merecem menção, pela especificidade de 

ocorrência, são a presença de espécies invasoras pioneiras, espécies resistentes a alagamentos, adaptadas 

a germinar após eventos extremos, como enchentes ou queimadas, em solos rasos ou inexistentes, às 

vezes, muito mineralizados, e em áreas de depósito de detritos e serrapilheira. Entre as adaptações 

reprodutivas, destacam-se a produção de sementes e frutos grandes, que germinam melhor sobre as 

camadas de serrapilheira, de sementes de longa vida e maior dormência, que formam banco de sementes e 

se desenvolvem quando as condições ambientais são propícias, de sementes com habilidade de ser 

dispersas lateralmente e de frutos que flutuam, sendo dispersos pela água e por animais aquáticos 

(hidrocoria). 
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intermediários, é complementada por fontes autóctones aquáticas, como algas e 

perifíton, que se desenvolvem sobre pedras e sobre a própria serrapilheira acumulada 

em piscinas (pools) e retida entre galhos e pedras. 

Os processos de decomposição que se dão na zona ripária dependem, no geral, 

da umidade, do tipo de matéria orgânica presente, da qualidade da serrapilheira, que, 

por sua vez, varia de acordo com a concentração de nutrientes e outros compostos 

orgânicos presentes nas plantas, da disponibilidade de nutrientes externos, da 

temperatura e da tensão de oxigênio (MELILLO et al., 1984, apud NAIMAN et al., 

2005). No geral, a taxa de decomposição diminui com o aumento da complexidade 

bioquímica do material e aumenta com o incremento na proporção de nutrientes, 

particularmente do nitrogênio (KAUSHIK e HYNES, 1971, apud NAIMAN et al., 

2005). Dessa forma, há uma relação próxima entre a concentração inicial de nitrogênio 

na serrapilheira e a sua taxa de decomposição. Experimentos mostram que a 

decomposição de matéria orgânica tratada com diferentes regimes de fertilização 

apresenta uma relação linear entre a taxa de decomposição e a concentração inicial de 

nitrogênio da matéria orgânica (MARINUCCI et al., 1983, apud NAIMAN et al., 

2005). Também influencia na taxa de decomposição a quantidade de lignina presente na 

matéria orgânica: quanto maior a concentração de lignina no material, menor a taxa de 

decomposição (MELILLO et al., 1984 apud NAIMAN et al., 2005). 

É possível constatar, então, que as matas ciliares funcionam como barreiras 

físicas e químicas para a contaminação dos corpos de água, tendo papel importante na 

filtragem de nutrientes, retenção de materiais particulados, decomposição da matéria 

orgânica, que, por sua vez, interferem na conservação de recursos hídricos. Os 

principais mecanismos que reduzem a entrada de poluentes são absorção pelas plantas, 

diluição e transformação química (OSBORNE e KOVACIC, 1993). Outras funções 

ecológicas importantes comentadas anteriormente são a proteção contra variações nos 

níveis da vazão, com consequente mitigação dos impactos de enchentes, estabilização 

das margens e prevenção de assoreamento dos corpos de água, oferta de habitat para 

biodiversidade, além das funções estéticas e recreativas. 

Existem centenas de trabalhos sobre a importância das matas ciliares na 

prevenção da contaminação de corpos de água, em especial, das fontes de poluição não 

pontual, como áreas agrícolas, escoamento de estradas, escoamento do solo urbano, 
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escoamento de poluentes atmosféricos depositados no solo e atividades espacialmente 

difusas que geram poluentes. 

Nos Estados Unidos, onde a agência ambiental aponta os sedimentos como os 

principais poluentes dos ecossistemas aquáticos, devido ao seu elevado e permanente 

impacto sobre os habitat aquáticos, existem algumas experiências avançadas de 

recuperação da mata ripária. POLYAKOV et al., (2005) fazem uma revisão dessas 

experiências, onde as faixas de mata ciliar são chamadas de “riparian buffers”, 

definidas como “áreas de vegetação permanente adjacentes aos corpos de água ou áreas 

alagadas, estabelecidas com o objetivo de remover poluentes presentes no escoamento 

superficial e nas águas subterrâneas” (MUSCUTT et al., 1993, apud POLYAKOV et 

al., 2005). 

No geral, os estudos de caso visam avaliar informações relativas a: (1) largura 

mínima das faixas para atingir o objetivo de proteção dos corpos de água; (2) tipo de 

composição da vegetação; e (3) fatores intervenientes na eficácia de retenção de 

sedimentos, nutrientes e poluentes, tais como os tipos de solos, área contribuinte, forma 

da bacia, natureza de escoamento e picos de vazão. Os autores sintetizam estudos sobre: 

retenção de sedimentos, absorção de nitrogênio e fósforo; influência das características 

das paisagens, como relevo, e comportamento do fluxo de água na bacia – infiltração e 

escoamento superficial. Foi desempenhado um esforço de síntese dessas informações 

com relação a sedimentos, nitrogênio e fósforo, que se encontra no Anexo 1, e podem 

ser uteis aos pesquisadores interessados em elaborar projetos de recuperação de mata 

ciliar no Brasil. 

A revisão permite, aos autores, chegar a conclusões interessantes no caso da 

implementação ou manejo de matas ciliares para fins de conservação dos corpos de 

água: 

 Apesar de ser comum o estabelecimento de faixas de vegetação 

uniformes, essa medida não é eficaz para atingir o máximo de benefícios 

de proteção para o ecossistema. Nesse sistema, as faixas estão sendo 

projetadas para uma situação de escoamento uniforme, tendo como base 

a máxima eficiência possível.  
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 Comumente as bacias não produzem fluxos uniformes, pois se observa 

a concentração de água em alguns pontos do terreno, o que reduz a 

eficiência de uma faixa uniforme
6
. Nesse caso, faixas de mata ciliar com 

larguras variáveis são mais eficientes.  

 Nesse sentido, é necessário desenvolver abordagens de precisão para 

definição de faixas de matas ciliares. Uma faixa de mata ripária definida 

por técnicas de precisão é criada de forma a alcançar objetivos 

específicos de controle da poluição não pontual, pela otimização de suas 

características, de acordo com a área da bacia contribuinte, a inclinação 

do terreno, o tipo de solo, o uso do solo e o clima naquela localização em 

particular.  

 Técnicas de precisão também envolvem a definição de áreas críticas  

da bacia, onde a implementação de técnicas de proteção resulta em 

elevados benefícios para alcançar a melhoria da qualidade da água e 

proteção dos habitat.  

Para os autores, é necessário empreender esforços de sistematização e métodos 

quantitativos que permitam avaliar o padrão de escoamento nas bacias e prever seus 

impactos sobre a eficácia das faixas marginais. Algumas abordagens existentes incluem 

o uso de um índice topográfico que calcula a razão entre o tamanho da área em terreno 

inclinado contribuinte com relação à largura da faixa marginal nas várias seções do rio, 

que tem o objetivo de identificar sítios com áreas contribuintes extensas e inclinações 

menores (BREN, 1998, apud POLYAKOV et al., 2005). Ou mais recentemente, a 

evolução dessa abordagem estática para um índice quase-dinâmico, que incorpora 

                                                           
 

 

6
 Para exemplificar essas variações, foi descrito um estudo de caso apresentado por POLYAKOV et 

al.,(2005), no qual, uma bacia de 20.000 ha com terreno irregular e elevação de até 30 m é avaliada por 

meio da abordagem de grids. Os resultados mostraram que 23% dos grids de mata ciliar avaliados não 

receberam nenhum escoamento durante as chuvas, 57% receberam escoamento de uma área contribuinte 

de, no máximo, 0,4 ha e apenas 6% receberam escoamento de uma área de mais de 10 ha (TOMER et 

al.,., 2003, apud POLYAKOV et al.,., 2005). 
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variáveis, como área inclinada, topografia e tempo de concentração da água na bacia 

(BARLING et al., 1994, apud POLYAKOV et al., 2005).  

Os autores concluem que, no entanto, ainda existem lacunas de conhecimento 

com relação à eficiência das faixas de proteção, pois os estudos de caso continuam 

sendo a principal fonte de informações para o desenho e a implementação de projetos de 

faixas de vegetação ripária, sendo que a variabilidade de parâmetros nas escalas de 

paisagens parece ser o principal fator determinante da eficácia das faixas de vegetação. 

 

2.4 5.2  Proteção de Matas Ciliares no Brasil  

No Brasil, as lacunas de conhecimento sobre a eficácia das matas ciliares na 

proteção dos recursos hídricos são ainda maiores na medida em que existem poucos 

estudos de caso, e a maior parte dos estudos existentes ainda não alcançou a fase de 

avaliação, já que essas pesquisas têm uma natureza temporal longa. No entanto, é 

importante partir do conhecimento acumulado em outros países, de forma a otimizar os 

esforços na direção de desenhar práticas de recuperação e manutenção de matas ciliares 

adequadas às realidades do país.  

Do ponto de vista normativo, as matas ciliares no Brasil são alvo de política 

específica tratada no Código Florestal implementado pela Lei n.º 4.771/65 (BRASIL, 

1965), complementada pela Resolução Conama n.º 303 de 2002 (BRASIL, 2002). 

Nessa lei, as áreas de mata ciliar são tratadas como áreas de preservação permanente 

(APPs), definidas no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso II. Selecionamos os trechos da lei 

que têm interface com a conservação de bacias hidrográficas no quadro abaixo. 

 Nota-se que são definidas faixas fixas mínimas de vegetação ciliar, cuja 

manutenção é obrigatória por lei, o que, pela experiência apresentada por POLYAKOV 

et al.,(2005), talvez não represente a abordagem mais eficaz de preservação dos corpos 

hídricos.  O que efetivamente é preocupante no entanto é o fato de que o atual código 

florestal está sendo reformulado, através de um longo e conflituoso debate na Câmara 

dos Deputados, podendo ser substituído pelo Projeto de Lei n.º 1.876/99. Uma leitura do 

atual projeto revela que foram mantidas as mesmas faixas mínimas, em vez de avançar 

na direção de uma proposta que incorpore novos elementos e subsídios de natureza 

técnica na definição das faixas.  
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A atual proposta, no entanto, retrocede em termos de alcançar resultados mais 

eficazes de conservação dos corpos de água como vemos no quadro abaixo (Quadro 

1.3), pois possibilita que as faixas de mata ciliar desmatadas até julho de 2008 sejam 

ocupadas por outros usos que não restritos a manutenção de vegetação protetora. Isso é 

previsto nas seguintes situações: utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto 

ambiental, atividades agrossilvopastoris, ecoturismo e turismo rural. Outras atividades 

permitidas em áreas rurais consolidadas são manutenção de atividades florestais, 

culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo e pastoreio extensivo, bem 

como a infra-estrutura física associada ao desenvolvimento dessas atividades, vedada a 

conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 

Lamentavelmente, observa-se no novo projeto a opção por um caminho 

antagônico às formas mais modernas de gestão ambiental orientadas para a conservação 

de ecossistemas e de biodiversidade. Observa-se também um distânciamento na nova 

proposta, das orientações de regularização do uso e preservação de matas ciliares 

baseadas no acúmulo de conhecimento técnico e científico já alcançado em outros 

países.  

Esse acúmulo de conhecimento aponta que, para serem eficazes na 

conservação das bacias hidrográficas, as medidas de proteção e recuperação das matas 

ciliares, devem se basear em intensidade e qualidade da informação cientifica. Desta 

forma o processo de tomada de decisão e definição de parâmetros mínimos para as 

matas ciliares privilegiaria a função protetora das margens e não seus usos econômicos. 

Esta é uma medida justamente contrária á proposta do novo Projeto de Lei, que não faz 

nenhuma menção a importância de propor faixas variáveis de proteção, de acordo com 

as condições específicas das bacias, como retrocede do ponto de vista ambiental, ao 

possibilitar a implementação de atividades econômicas nas áreas ripárias como 

pastagens, atividades agrossilvopastoris e ecoturismo. 
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Quadro 2.1 – Trechos da Lei n.º 4.771/65 que regulam a criação de Áreas de Proteção 

Permanente  (BRASIL, 1965) 

“Art. 1º, § 2º – Para os efeitos deste Código, entende-se por: 

II – área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

Art. 2º – Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será:  

1- de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura;  

2- de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;  

4- de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei n.º 7.803 de 18/7/1989) 

5- de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros.  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100% na 

linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 
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Quadro 2.2 – Trechos do Projeto de Lei 1.876/9, que regulam a criação de Áreas de 

Proteção Permanente, em discussão para substituir o atual código florestal brasileiro. 

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida 

conservada pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física, 

ou jurídica, de direito público ou privado. 

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente, o proprietário da Área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado 

a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos 

nesta Lei. 

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso 

de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 

2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto 

não cumpridas as obrigações previstas no § 1º. 

Art. 8º A intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente e a 

manutenção de atividades consolidadas até 22 de julho de 2008 (sic) ocorrerão nas hipóteses 

de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas em lei, bem 

como nas atividades agrossilvopastoris, ecoturismo e turismo rural, observado o disposto no 

§ 3º. 

§ 1º A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no Cadastro 

Ambiental Rural para fins de monitoramento, sendo exigida nestes casos a adoção de 

técnicas de conservação do solo e da água que visem a mitigação dos eventuais 

impactos. 

§ 2° Antes mesmo da disponibilização do Cadastro Ambiental Rural de que trata o § 

1°, no caso das intervenções já existentes, fica o proprietário ou possuidor responsável 

pela conservação do solo e da água, conforme determinação agronômica. 

 § 3º O Programa de Regularização Ambiental - PRA previsto nesta Lei, atendidas 

peculiaridades locais, estabelecerá outras atividades não previstas no caput, para fins 

de regularização e manutenção, desde que não estejam em área de risco e sejam 

observados critérios técnicos de conservação de solo e água. 

§ 4º O PRA regularizará a manutenção de outras atividades consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente, vedada a expansão das áreas ocupadas, ressalvados os casos 

em que haja recomendação técnica de recuperação da referida Área. 

§ 5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, de dunas e de restingas 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 6º A intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente de que trata o inciso VI do art. 4º poderá ser autorizada 

excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja 

comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas 

em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas 

consolidadas ocupadas por população de baixa renda  

Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para 

obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental, na forma do 



65 

 

regulamento. 

Art. 10. Nas áreas rurais consolidadas localizadas nos locais de que tratam os incisos VII, 

VIII e IX do art. 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de 

espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo e pastoreio extensivo), bem como a 

infraestrutura física associada ao desenvolvimento dessas atividades, vedada a 

conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. 

§ 1º O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de 

vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se 

o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.  

§ 2º A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput fica 

condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e das águas. 
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2.6  Conclusão 

Este capítulo foi elaborado de forma a apresentar o estado da arte e a evolução 

do conhecimento sobre o funcionamento de bacias hidrográficas de referência, ou seja 

não antropizadas, com ênfase na descrição e compreensão dos elementos que interagem 

nesta, e suas propriedades sinérgicas e dinâmicas ao longo do tempo. Relatamos que a 

formação de uma bacia hidrográfica resulta da interação de fatores que atuam em larga e 

pequena escala. Entre os fatores de larga escala destacam-se a geologia, geomorfologia 

e o clima. Entre os fatores de escala local e regional destacam-se a cobertura vegetal e a 

altitude. 

Apresentou-se o sistema de ordenamento das bacias hidrográficas. Destacou-se 

que o principal elemento modelador do canal é fluxo de água, sendo este responsável 

pelo “trabalho” de erosão e deposição de sedimentos, que caracteriza o sistema de 

equilíbrio dinâmico de um rio, em que sucedem-se trechos de erosão (correnteza ) e 

trechos de deposição (remanso). Também relatamos que este equilíbrio se altera ao 

longo do gradiente de altitude do rio, sendo que as zonas de cabeceira são áreas onde os 

fluxos são mais intensos e os processos de erosão são predominantes, as zonas médias 

são caracterizadas pelas sucessões bem marcadas entre zonas de fluxo rápido e lento, 

com o inicio da formação de meandros. E por fim que os trechos de menor altitude, 

formam a planície de inundação, onde predominam os processos de deposição, e o 

movimento dos meandros.  

Mostramos também a importância das teorias da metaestabilidade e dos pulsos 

de inundação para a compreensão do comportamento das bacias hidrográficas no tempo. 

E destacamos o papel fundamental da manutenção das florestas para a conservação do 

ciclo hidrológico e do fluxo de sedimento na bacia, que em último caso resultam na 

conservação de recursos hídricos e dos ecossistemas de rios.  

De uma maneira geral conclui-se que os rios e bacias são então caracterizados 

em termos de sua vazão, largura, profundidade, velocidade de escoamento, tipo de 

substrato, sucessões entre ambientes de corredeiras (riffles) e remansos (pools) e pela 

configuração das margens e dos tipos de cobertura vegetal 
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Apresentamos a idéia de que água e floresta estabelecem uma relação de 

interdependência, e que uma é afetada na ausência da outra. Em relação a influência da 

cobertura vegetal no ciclo hidrológico a revisão revelou que a retirada da vegetação 

aumenta a vazão dos rios, e que as florestas funcionam mais como “bombas” que 

“esponjas”, ou seja retiram água do solo para a manutenção de suas atividades vitais e 

para a evapotranspiração, que é a perda de água por evaporação do solo e transpiração 

das plantas. Também revelou-se que a retirada da vegetação aumenta a compactação do 

solo, reduzindo a infiltração, contribuindo para o aumento da percolação superficial. 

Já em relação aos sedimentos, a revisão mostrou que a retirada da cobertura 

vegetal aumenta as taxas de entrada e deposição de sedimentos nos rios, sendo esta a 

principal causa de distúrbios nos ecossistemas hídricos que afetam a biota. Em regiões 

tropicais, este processo é potencializado pela retirada da serrapilheira que recobre o solo 

das florestas, tendo sido verificado um aumento médio de 56 vezes na produção de 

sedimentos com a retirada da cobertura de serrapilheira (litter). Também se demonstrou 

que a recuperação da cobertura vegetal pode ajudar a controlar a sedimentação, 

devendo-se no entanto observar aquelas bacias caracterizadas por produção elevada de 

sedimentos como resultado de terrenos muito inclinados, altas taxas de precipitação e 

fatores geológicos propícios. 

Por fim mostramos que a vegetação, em especial aquela localizada nas zonas 

ripárias, tem um papel fundamental para a preservação da qualidade da água dos rios. 

Isto decorre do fato de as comunidades vegetais ripárias desenvolverem estratégias 

adaptativas as condições ambientais limitantes que caracterizam a zona de transição 

entre a água e a terra, tais quais instabilidade do solo, anóxia e encharcamento 

permanente do solo, que se refletem em funções de proteção para os corpos de água. 

Entre estas adaptações destacam-se o desenvolvimento de galhos e troncos flexíveis, o 

desenvolvimento de raízes aéreas e pneumatóforos, que formam emaranhados de 

estruturas vegetais, que comportam-se como uma barreira física a entrada de materiais 

sólidos oriundos da parte terrestre da bacia. 

A mata ciliar também desempenha uma função de filtro químico de poluentes. 

Este processo resulta de um sistema biológico submetido ao encharcamento permanente 

e condições de anóxia, o que implica em que os nutrientes encontrados ali geralmente 

assumam a forma reduzida, o nitrogênio por exemplo é encontrado na forma de amônia 
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(NH4). A presença de microorganismos no solo, muitas vezes associados as raízes, 

auxiliam na transformação biológica de NH4 em sua forma oxidada NO3, que é a forma 

química preferencialmente absorvida pelas plantas. Estas associações de 

microrganismos e o acúmulo de material detrítico (devido a barreira física) originam um 

sistema onde predominam processos bioquímicos de decomposição, desempenhando a 

função de filtro químico, contra a entrada de poluentes, em especial fertilizantes, na 

forma dissolvida, que são absorvidos pelas plantas, ao invés de alcançarem a água. 

Esta última seção constata a importância mas matas ciliares para a proteção da 

qualidade da água, encontrando então suporte bibliográfico à nossa argumentação da 

necessidade de preservação das matas ciliares como fundamental para a conservação 

das águas e dos ecossistemas hídricos.  

Concluímos o capitulo apresentando as medidas governamentais atualmente 

existentes no país para a proteção das matas ciliares, instituídas pelo atual código 

florestal brasileiro (BRASIL, 1965), que define a obrigatoriedade da preservação de 

áreas de preservação permanente – APPs, com destaque para as faixas de vegetação 

marginal localizada ao longo do curso dos rios.  

Apresentou-se por fim a nova proposta do código florestal (PL 1.876/99), em 

especial os trechos relativos á regularização do uso de APPs e mostramos que o mesmo 

representa um retrocesso, tanto do ponto de vista dos paradigmas de gestão ambiental 

atuais, que conforme veremos ao longo dos próximos capítulos estão cada vez mais 

orientados para a conservação dos ecossistemas ameaçados e da biodiversidade, quanto 

em relação ao acúmulo de conhecimento científico que aponta como fundamental o 

papel das matas ciliares na conservação de recursos hídricos. 
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Capítulo 3 – Evolução Temporal das Abordagens de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 

 

3.1  Bacia Hidrográfica, Uso do Solo e Planejamento 

Sabe-se que os rios são importantes elementos que determinam a ocupação do 

espaço. Formas primitivas de organização política se estruturaram sobre bacias 

hidrográficas e acompanharam as redes fluviais, de forma a ter acesso a água, alimento 

irrigação e pesca, recreação e transporte, assim como o uso da água como fonte de 

eletricidade também tornou as primeiras sociedades industriais dependentes da 

localização dos vales (COOKE e DOORNKAMP, 1974). 

No caso do Brasil, os rios representaram os eixos de expansão da ocupação do 

interior do país. Em Minas Gerais, orientaram a ocupação do território durante o 

período de exploração de ouro, no século XVIII; no Planalto Meridional orientaram a 

ocupação do território a partir do rio Tietê e do rio Paraná, nos séculos XVIII e XIX; e a 

ocupação humana da bacia Amazônica, que perdura até os dias de hoje fortemente 

relacionada às margens dos rios, que também são o principal meio de locomoção na 

região. 

No entanto, a exceção das palafitas na Amazônia, o padrão de ocupação e o uso 

do solo raramente observa o comportamento ambiental das bacias hidrográficas e de sua 

dinâmica, caracterizando-se mesmo por certa indiferença.  A relação da sociedade com 

o ambiente é certamente antagônica. Citando COOKE e DOORNKAMP (1974), “a 

sociedade despeja nos rios os seus resíduos e espera que eles sejam removidos sem 

muita dificuldade e sem conseqüências para si próprias. Os rios sofrem com o 

lançamento de lixo, esgoto e efluentes, e com os impactos associados à ocupação das 

margens, à retirada da vegetação ciliar, à impermeabilização do solo, à construção de 

infraestrutura, representando um conjunto de processos que não observam as relações 

entre o compartimento terrestre e aquático na bacia”. 
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Os resultados são uma série de perturbações, como a poluição e as modificações 

da qualidade química da água, que levam à contaminação dos lençóis freáticos, a riscos 

à saúde pública e as ameaças à conservação da biodiversidade. Por outro lado, 

observam-se modificações do equilíbrio hídrico, com aumento das vazões, da 

velocidade de escoamento e dos riscos de enchentes, aumento dos processos erosivos e 

dos riscos de deslizamentos e, ainda, interferência nos processos de recarga dos lençóis 

freáticos pela redução da infiltração (SILVA, 1998). 

Existe um ponto comum entre os diferentes impactos que afetam as bacias 

hidrográficas: são reflexos ou são intensificados por um modelo de ocupação do espaço 

e da produção que não incorpora a variável ambiental no seu processo de planejamento 

e estabelecimento.  

Em uma perspectiva temporal e espacial, o acúmulo desses processos no tempo e 

na amplitude de áreas do globo afetadas tem levado alguns pesquisadores a afirmar que 

estamos definindo uma nova era geológica intitulada Antropoceno – do inglês 

Anthropocene – (MEYBECK, 2003, SYVITSKI et al., 2005, DUDGEON, 2011).  

Para MEYBECK (2003), as interferências humanas alcançaram um grau de 

impacto sobre os ecossistemas de águas continentais que esses não podem mais ser 

considerados como sendo controlados por processos naturais. O maior problema talvez 

esteja associado à modificação que está ocorrendo em sistemas-chave de regulação dos 

ciclos terrestres, tais como sedimentos, ciclo hidrológico e ciclos de nutrientes, que 

estão perdendo a sua capacidade de autorregulação e homeostase. 

Esse conceito foi antecipado pelo trabalho de RIABCHIKOV (1976), que 

apresenta o termo “tecnógeno, em que as modificação do meio natural pela influência 

da produção estão ocorrendo de maneira muito mais rápida e intensa do que nos ciclos 

naturais de autorregulação, e assim o fator tecnógeno passa a se tornar preponderante. 

Esta constatação é complementada pela idéia de que dentro do campo de pesquisa 

contemporâneo da gestão ambiental, a maior parte dos problemas ambientais atuais está 

relacionada com a interação entre homem, terra e água, apresentada pelos 

geomorfólogos COOKE e DOORNKAMP (1974). 

Essa afirmação coloca diante dos gestores em recursos hídricos um desafio 

importante: como propiciar um processo de ocupação do espaço e de desenvolvimento 
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de atividades produtivas menos impactante e que possibilite uma convivência mais 

harmônica entre o homem e o meio ambiente do entorno. Considerando-se o estágio 

atual de desenvolvimento técnico-científico da sociedade, com significativo montante 

de recursos aplicados à exploração e modificação do meio natural, é fundamental 

desenvolver insistentemente esforços para também utilizar a natureza de forma racional 

e mitigar as conseqüências da atividade humana em escalas local e global 

(RIABCHIKOV, 1976). 

O planejamento do uso do solo ou a aplicação de medidas de ordenamento do 

espaço representa uma tentativa de conciliar o desenvolvimento de atividades 

produtivas e a ocupação do espaço com medidas de conservação dos ecossistemas por 

meio do estudo do comportamento natural dos sistemas e utilização dessa informação 

no processo de organização do uso do espaço.  

Para SANTOS (2007), o planejamento ambiental surgiu, nas últimas três 

décadas, em razão da intensificação da degradação dos ecossistemas face à competição 

por terras, água e outros recursos naturais. Isso gerou a necessidade de organizar o uso 

da terra, de compatibilizar esse uso com a proteção de ambientes ameaçados e de 

melhorar a qualidade de vida das populações. A autora conclui que o planejamento 

ambiental surge, então, como uma solução aos conflitos que se estabelecem entre 

medidas de promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico e as metas de 

conservação ambiental. 

Para a autora as experiências desenvolvidas durante a década de 1980 indicam 

que o planejamento ambiental evoluiu das experiências de planejamento regional e 

baseou-se na integração de informações, diagnóstico do ambiente, previsão de ações e 

normatização de uso do espaço através de uma linha ética de desenvolvimento, o que 

remete à incorporação dos conceitos de sustentabilidade e multidisciplinaridade 

(SANTOS, 2004). 

O planejamento ambiental é uma área fortemente interdisciplinar onde interagem 

especialistas de diversas áreas, como engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos, 

geomorfólogos, hidrólogos, sociólogos, economistas, advogados, entre outros. Essa 

diversidade de especialidades deve-se à complexidade de fatores e elementos que 

interagem em um sistema natural. Uma compreensão completa dos processos naturais 
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talvez nunca seja possível, mas não pode inibir os estudos que buscam compreender a 

totalidade pelo funcionamento de suas partes componentes (COOKE e DOORNKAMP, 

1974). 

O planejamento do uso do solo na base territorial das bacias hidrográficas é 

particularmente interessante. Por um lado, os rios são os ecossistemas mais afetados 

pelas atividades antrópicas, assim o ordenamento do uso do solo pode ter reflexos 

diretos no controle da poluição. Por outro lado, é na base territorial da bacia 

hidrográfica que se estabelecem as dinâmicas de trocas entre os sistemas humanos e 

naturais (COOKE e DOORNKAMP, 1974). 

Para GORDON et al., (1992), no caso de estudos aplicados às bacias 

hidrográficas, a solução de um número de problemas como a reabilitação de rios, o 

desenvolvimento e a implementação de medidas para melhoria da qualidade e 

quantidade da água, a construção de reservatórios ambientalmente mais orientados e a 

redução de problemas relativos a enchentes, passam por medidas desenvolvidas na 

interface dos conhecimentos de geomorfólogos, biólogos e engenheiros, na área 

interdisciplinar da hidrologia dos rios, que aqui adaptou-se para hidrologia ecológica. O 

desafio, segundo a autora, está em melhorar a compreensão mútua dessas três 

disciplinas, estimulando uma melhor comunicação e cooperação em esforços 

interdisciplinares.  

Já HICKIN (1983) observa que existe uma diversidade de escala espacial na 

atuação das diferentes especialidades. Avalia que a contribuição dos geomorfólogos ao 

conhecimento das bacias hidrográficas está associada à escala de tempo que esses 

pesquisadores utilizam em suas pesquisas, propondo a seguinte organização de 

categorias temporais: 

 Geólogos – 1.000.000 anos 

 Geomorfólogos – 100 a 100.000 anos 

 Engenheiros – 100 anos 

A Figura 3.1 é proposta por NEWSON (1986) para mostrar a diferenciação das 

escalas espaciais de atuação de diferentes disciplinas, indo desde pesquisas em pequena 

escala – transporte de sedimentos, dinâmica de fluidos – até as pesquisas de maior 

escala, com foco na morfometria das bacias ou na sua geologia. 



73 

 

 

Figura 3.1 – Representação das escalas espaciais de investigação das diversas 

disciplinas aplicadas à pesquisa em recursos hídricos. Fonte: adaptada de NEWSON 

(1986). 

Entretanto, nenhuma visão é superior à outra, e cada uma representa uma parte 

do “todo”, do amplo conhecimento sobre o funcionamento de um rio e de sua bacia. A 

interação interdisciplinar, segundo GORDON et al., (1992), “oferece uma oportunidade 

para a fusão da informação contida em diferentes pontos de vista em uma visão mais 

completa”. Além disso, a autora aponta que é “na interface entre disciplinas, de fato, 

que novas idéias são geradas e avanços alcançados”. 

CLAYTON (1971) complementa essa idéia indicando que o conhecimento 

apenas do componente fisíco/biológico de uma área dificilmente é suficiente para a 

compreensão do funcionamento daquele sistema quando isolado das condições sociais, 

culturais e econômicas das pessoas nessa área. A interação entre homem e ambiente 

envolve aspectos tanto das ciências físicas quanto sociais, e uma abordagem baseada em 

apenas uma área é insuficiente (CLAYTON, 1971, apud COOKE e DOORNKAMP, 

1974). 

 

3.2  Evolução das Abordagens de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

As bacias hidrográficas representam o principal espaço para o estabelecimento 

humano e para o desenvolvimento da civilização (DOWNS et al., 1991), e é onde se dá 
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o desenvolvimento de processos econômicos e ambientais (NEWSON, 1992). Os vales 

e as planícies representaram e continuarão a representar um importante espaço ocupado 

pela civilização (AMBROGGI, 1980, apud DOWNS et al., 1991). Nesse sentido, é 

necessário que a ocupação das bacias hidrográficas e o uso da água sejam 

empreendidoss de forma a respeitar o funcionamento das bacias. 

MOSTERT (1999) diferencia o gerenciamento da bacia hidrográfica de seu uso. 

Para o autor, o uso da água está associado exclusivamente a um benefício que alguém 

pode auferir de uma derivação da água da bacia. Enquanto isso, o gerenciamento 

representa garantir a manutenção dos diferentes usos e funções da bacia hidrográfica.  

O autor também alerta que o gerenciamento de bacias hidrográficas é diferente 

do gerenciamento da água. O que caracteriza uma área enquanto uma bacia hidrográfica 

é a existência de limites definidos pelo sistema hídrico, forte conexão entre os seus 

elementos constituintes: solo e água, água superficial e subterrânea, montante e jusante, 

quantidade e qualidade (LUNDQVIST et al., 1985, apud MOSTERT, 1999). O 

gerenciamento de bacia hidrográfica consiste, assim, no desenvolvimento de atividades 

que permitam alcançar o equilíbrio entre os aspectos qualitativos e quantitativos, a 

equalização entre os usos e a capacidade de suporte, e o desenvolvimento de atividades 

que permitam o melhor funcionamento da bacia, englobando a relação entre o solo e a 

água (MOSTERT, 1999).  

NEWSON (1992) reforça a diferenciação entre gerenciamento da água e o 

gerenciamento da bacia hidrográfica. Em uma avaliação histórica, o autor indica que as 

primeiras civilizações, como os egípcios, mesopotâmios, chineses e hindus, chamadas 

de sociedades hidráulicas (entre 5000 a.C. e 100 anos), usavam a água manipulando-a 

em sistemas de irrigação, distribuição de água e controle de cheias. Isso permitia o 

desenvolvimento de agricultura, o fornecimento de água às vilas e evitava inundações. 

Os romanos avançaram na engenharia da distribuição da água e também na coleta e 

drenagem urbana, construindo longos aquedutos e canais superficiais de drenagem. 

Para o autor, as primeiras experiências de gerenciamento de recursos hídricos 

ocorrem na Inglaterra, com a Revolução Industrial, quando os usos das águas são 

diversificados, passando à atender ao abastecimento humano, à atividade industrial, à 

geração de energia elétrica e à movimentação de moinhos. Nesse momento proliferam a 
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construção de pequenos reservatórios e derivações múltiplas e se agravam os problemas 

relativos à poluição da água, em especial, os problemas de saúde pública associados à 

água contaminada (NEWSON, 1992). 

Para NEWSON (1992), esse momento é digno de atenção em uma perspectiva 

histórica, devido ao rápido desenvolvimento do arcabouço legal relativo à poluição das 

águas. Houve também um grande avanço em soluções que separassem a água de 

abastecimento – que era originária das nascentes – da água que recebia os efluentes das 

cidades, de pequenas e grandes fábricas e de outras atividades econômicas. A poluição 

das águas se torna um problema grave, e muitas leis são elaboradas nesse período
7
 

(NEWSON, 1992).  

Junto com a elaboração de leis, também são estruturados conselhos municipais – 

county councils –, que contratavam serviços de terceiros para a operacionalização de 

medidas de tratamento de esgotos. Para NEWSON (1992), cabe destacar que essa 

prática marca o início da formação da tecnocracia e da transformação da água em 

commodity, em detrimento do elemento democrático de tomada de decisão. 

É apenas no fim dos anos 1960 que as questões ambientais começam a participar 

da agenda de preocupações em torno do gerenciamento de recursos hídricos. 

HEATHCOTE (2009) aponta a publicação do livro Primavera Silenciosa (Silent Spring) 

(1962), como um marco nesse momento, capaz de chamar atenção para a gravidade dos 

problemas ambientais associados à vida moderna.  

Para HEATHCOTE (2009) o rápido desenvolvimento econômico observado em 

alguns países ao longo dos séculos XIX e XX, ocorreu às custas da gestão 

ambientalmente adequada da água. A utilização e difusão de tecnologias, tais quais a 

construção de represas e reservatórios, o tratamento de efluentes e irrigação, estava 

longe de refletir alguma preocupação com os seus efeitos sobre o meio ambiente, e a 

poluição era vista como uma consequência do desenvolvimento. 

                                                           
 

 

7
 Public Healh Act (1848); The Principle of Riparian Rights (1859); Salmon Fisheries Act (1861); Rivers 

Pollution Act (1876); The Chemical and Physical Principles for Pollution Control prepared by Royal 

Comissiono on Sewage Disposal (1912); e Land Drainage Act (1930). 
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Até o fim dos anos 1970, a maior parte das soluções relativas à gestão da água 

tinha uma natureza localizada e não levava em consideração os impactos de seus efeitos 

sobre os elementos biofísicos, econômicos e sociais que compreendem uma bacia 

hidrográfica. Nesse cenário, a persistência de problemas relacionados à gestão 

inadequada de recursos hídricos orienta para a necessidade de uma nova perspectiva de 

gerenciamento de bacias hidrográficas.  

Nesse sentido, “era necessária uma nova perspectiva em gerenciamento de 

recursos hídricos que reconhecesse a importância do equilíbrio entre aspectos 

ecológicos, econômicos e sociais, dentro de uma abordagem de longo prazo sustentável 

e que incorporasse os usos da bacia”. A solução, segundo NAIMAN (1992), seria o 

“desenvolvimento de uma abordagem integrada de pesquisa e tratamento das 

informações que incorporasse adequadamente os fatores que atuam na escala da bacia”  

 

3.3  A Abordagem de Gerenciamento Integrado de Bacias 

hidrográficas 

O gerenciamento integrado de bacias hidrográficas – Integrated Watershed 

Management (IWM) – surge como um conceito após a reunião Cúpula da Terra, 

realizada em 1992. É definido como um processo que promove o gerenciamento 

coordenado de recursos hídricos, recursos terrestres e outros relacionados, maximizando 

os resultados sociais e econômicos, sem comprometer a sustentabilidade de 

ecossistemas vitais GWP ( 2000) apud MITCHELL (2005). 

O gerenciamento integrado de bacias hidrográficas surge da aproximação de 

estudos da dinâmica da mudança do uso do solo com estudos de gestão de recursos 

hídricos (MITCHELL, 2005). O autor ressalta que gerenciamento da água, para ser 

efetivo, demanda uma abordagem holística em que o recurso hídrico não pode ser 

tratado isoladamente, mas em função das características do solo, do uso do solo e do 

planejamento deste. Deve relacionar os usos dos recursos hídricos com os usos atuais e 

previstos do solo e possibilitar integrar o desenvolvimento social e econômico com a 

proteção dos ecossistemas naturais.  
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MANCE et al., (2002) sugere que o gerenciamento integrado de bacias 

hidrográficas se consolida como abordagem estratégica na medida em que as respostas 

baseadas no conhecimento tradicional de engenharia, que não considera 

apropriadamente os processos fluviais e o funcionamento dos ecossistemas de rios, 

falham na solução de eventos extremos, como enchentes e secas, e às vezes até 

aumentam a severidade de suas consequências. 

Assim ao longo da década de 1990 e do ano 2000, a abordagem de 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas se consolida como tema importante no 

debate acadêmico e entre governos. Em 1989, foi tema da publicação Guidelines for 

Integration Relative to Water Management, da Organização Econômica para 

Cooperação e Desenvolvimento (OCDE, 1989, apud MITCHELL, 2005). Em 1998, 

Isobel Heathcote publicou um importante trabalho de revisão dedicado ao assunto, o 

que auxilia na divulgação das discussões sobre o tema. 

Para HEATHCOTE (2009) e outros autores (LEE, 1992, BISWAS, 1992 apud 

BISWAS, 2004), o marco referencial para as bases do gerenciamento integrado de 

bacias hidrográficas se dá antes da Rio 92, na Conferência da Água de 1977, realizada 

pela ONU, em Mar del Plata, Argentina. A Conferência resultou em um “plano de 

ações” que incluíam recomendações para o alcance de objetivos associados a 

saneamento e segurança da água usada para abastecimento humano. “Esta conferência 

faz referência explícita ao fato de que os recursos hídricos tenderão a ser, no futuro, o 

foco da agenda ambiental, na medida em que tende a se intensificar o conflito entre o 

crescimento econômico e a proteção do meio ambiente”. 

A autora, então, sumariza as principais recomendações para os países no que diz 

respeito à gestão de recursos hídricos, oriundas da referida conferência:  

a) Cada país deve formular uma política geral que relacione o uso, a gestão e 

conservação de água como princípios gerais de seus planos de 

gerenciamento de recursos hídricos e desenvolvimento econômico. Além 

disso, os planos nacionais devem ser explícitos no que diz respeito aos 

principais objetivos da política de uso da água. 

b) Arranjos institucionais adotados por cada país devem assegurar que a gestão 

de recursos hídricos ocorra no contexto do planejamento nacional e que haja 
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efetiva e real coordenação entre os órgãos responsáveis pela pesquisa e 

gestão da água e por planos de desenvolvimento.  

c) Cada país deve examinar e manter em avaliação constante a legislação e as 

estruturas administrativas existentes relacionadas à gestão da água e, quando 

apropriado, deve produzir normas que propiciem uma abordagem 

coordenada para o planejamento dos recursos hídricos. É desejável que 

essas normas acerca do gerenciamento, da proteção e do controle da 

poluição de recursos hídricos sejam coordenados em um instrumento legal 

único. A legislação deve definir regras para a titularidade pública da água e 

de grandes obras, assim como definir medidas para orientar a titularidade da 

terra e prover orientações em casos de litígios acerca desse tema. A 

legislação deve ser flexível para acomodar mudanças nas prioridades e 

perspectivas. 

d) Países devem empreender os esforços necessários para possibilitar a 

participação social efetiva, em especial, de usuários e autoridades diversas 

nos processos de planejamento e tomada de decisão a respeito do uso e 

planejamento dos recursos hídricos. Essa participação pode influenciar 

construtivamente as escolhas entre políticas, planos e programas e suas 

alternativas. Se necessário, a legislação deve prever mecanismos que 

garantam tal participação como uma parte integrante dos processos de 

planejamento, programação, implementação e avaliação. 

Nota-se nessas recomendações uma orientação geral para questões legais, 

institucionais, litigiosas e relativas à participação social nos processos decisórios. 

Orienta os países para que tenham um compromisso nacional com o gerenciamento da 

água, ancorado em uma norma única, o que facilita sua aplicação, transparência e 

compreensão, e gerido por instituições adequadas que incluam a sociedade no processo 

de tomada de decisão, sendo essa participação tratada dentro do processo de 

planejamento. Assim um dos principais avanços após a Conferência de Mar del Plata foi 

a criação de políticas, planos e programas específicamente voltados para o 

gerenciamento da água em diversos países, dentre os quais, iremos ver mais adiante, o 

próprio Brasil.  
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Nessa perspectiva histórica, HEATHCOTE (2009) e LEE (1992) sugerem que a 

conferência também estimulou a criação de um espaço de debate e massa crítica em 

torno da temática da água, que junto com as temáticas de biodiversidade, proteção de 

ecossistemas e clima, vão ocupar as principais discussões da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 

1992. Para HEATHCOTE (2009), o fato de esses assuntos começarem a ser tratados 

conjuntamente revela a necessidade de se pensar no gerenciamento dos sistemas inteiros 

e não apenas de seus sub-componentes, o que favorece a assunção de que o 

gerenciamento da água tem de ser empreendido em escala territorial e complementa a 

idéia afirmando que a escala mais adequada seria a bacia hidrográfica. 

BISWAS (2004) aponta, no entanto, que ocorreram poucos progressos práticos 

desde a Rio 92 até recentemente. Entre as razões para tal fato, o autor destaca a própria 

complexidade da temática e o aumento do grau de incerteza no conhecimento dos 

processos ambientais. 

 “Enquanto os primeiros anos do gerenciamento de recursos hídricos foram 

caracterizados por uma ênfase no tratamento de fontes pontuais e definições para 

administração governamental, a prática atual deve explorar uma gama maior de fontes, 

impactos e abordagens de gerenciamento, refletindo as novas formas de ocupação das 

bacias hidrográficas caracterizadas por um crescimento populacional e urbanização 

massivos.” Aponta, também, para a importância de se incorporar novas formas de 

comunicação e de gerenciamento das informações, que são complexas e, ainda, um 

desafio desconhecido para as experiências de gerenciamento de recursos hídricos 

(BISWAS, 2004). 

HEATHCOTE (2009) elenca que os desafios para gerenciamento da água nos 

dias atuais são relativos às questões que continuam não adequadamente solucionadas: 

a) Tensão crescente entre medidas de desenvolvimento econômico e de 

manutenção da qualidade ambiental, refletidas negativamente na 

transformação da água em bem de consumo (commodity), tratada como um 

bem comercial. E a falha em tratar problemas críticos relacionados com a 

propriedade público-privada da água e com conflitos de alocação. 
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b) A importância de se construir capacidade social e institucional para o geren-

ciamento adequado da água, incluindo o tratamento das questões 

relacionadas às secas. 

c) As mudanças no papel do Estado e a crescente participação de parceiros não 

governamentais em atividades de monitoramento, análise e administração de 

informações relativas ao gerenciamento.  

A autora, então, conclui que o gerenciamento das bacias hidrográficas pode ser 

adequado e efetivo quando possibilitar: 

a) Uma oferta adequada e sustentável de água em médio e longo prazos. 

b) A manutenção da qualidade da água nos níveis desejados pelas normas 

governamentais e necessidades da sociedade, protegendo as funções 

ecológicas principais. 

c) A conciliação entre a proteção dos ecossistemas e o desenvolvimento 

econômico. 

Destacamos, no entanto, que, em muitas situações, conciliar os usos econômicos 

e ambientais não será possível e que, nesses casos, a decisão sobre os usos 

preponderantes da água na bacia pode se basear na avaliação de suas características de 

qualidade, comprometimento ambiental atual e utilização para abastecimento e usos 

ecológicos, assim como nas possibilidades de utilização de outras fontes de água para 

atender às demandas existentes. 

 

3.4  Experiências de Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas  

Ao longo da década de 2000, é possível observar, em todo o mundo um 

movimento de evolução dos programas de gerenciamento de água em direção ao 

gerenciamento integrado de bacias de hidrográficas. Dessa forma, encontramos, na 
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literatura, centenas de trabalhos
8
 que relatam experiências de implementação dessa 

abordagem e testam sua eficácia. As pesquisas se diferenciam com relação à escala, 

indo desde pequenas bacias a países inteiros, e com relação às diferenças nacionais, que 

se refletem em contextos culturais, geográficos e ambientais específicos. 

Recentemente a UNESCO produziu um documento contendo orientações para 

implementação do gerenciamento integrado de recursos hídricos – The Integrated Water 

Resource Management Guidelines - IWRM Guidelines (UNESCO, 2009), que sintetiza, 

de maneira simples, algumas orientações práticas para implementação do gerenciamento 

integrado de recursos hídricos (GIRH).  

O gerenciamento integrado de recursos hídricos é encarado por alguns 

pesquisadores como outra denominação para o gerenciamento integrado de bacias 

hidrográficas (MITCHELL, 2005). Apesar das diferenças conceituais, que já apontamos 

anteriormente, iremos manter esta compreensão neste trabalho, abrangendo as propostas 

teóricas e pesquisas empíricas desenvolvidas sob as duas denominações, evitando assim 

a perda de informações relevantes. 

O guia da UNESCO foi elaborado em seqüência à divulgação do relatório da 

Organização das Nações Unidas sobre o estado de implementação do GIRH no mundo 

(UN-WATER, 2008). Segundo o relatório, esse processo varia significativamente entre 

países. A falta de avanços foi associada principalmente a: 

a) Necessidade de melhorar a divulgação, a atenção pública e os problemas  

de hierarquia nos órgãos político-administrativos, com sobreposição de 

funções das instituições de gerenciamento. 

b) Condições locais específicas associadas a diferentes capacidades técnicas, 

vontade política e níveis de compreensão dos conceitos do GIRH e de sua 

implementação. 

                                                           
 

 

8
 Apenas para exemplificar, uma pesquisa bibliográfica na base Hub que executa pesquisas avançadas  

nas bases SciVerse, ScienceDirect e SciVerse Scopus, com as palavras “watershed mangamente”e 

“integrated” resultou em 718 artigos. 
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c) A existência de interpretações diversificadas entre os países acerca dos 

processos de planejamento e gerenciamento, e sistemas de informações. 

O relatório aponta que a infraestrutura institucional adequada é o primeiro pré-

requisito para a implementação do GIRH, mas é insuficiente do ponto de vista da 

execução prática de um gerenciamento da água eficiente. Alerta para o fato de que é no 

território da bacia hidrográfica que se dão os acordos, as cooperações, os esforços 

coletivos e os processos de coordenação. Em alguns casos a cooperação resultou no 

estabelecimento de estruturas institucionais com os quais o governo interage 

regularmente para o alcance de metas de gerenciamento. No entanto, arranjos 

institucionais não surgem espontaneamente, pois exigem um elevado grau de 

comprometimento, participação, iniciativa e preocupação dos atores (UNESCO, 2009). 

O documento da UNESCO propõe um modelo de gerenciamento integrado de 

recursos hídricos que funciona conceitualmente como um processo em espiral. Nesse 

modelo, esquematizado na figura 3.2,  o desenvolvimento dos recursos hídricos na bacia 

evolui ao longo do tempo junto com os princípios e objetivos, assim como as novas 

demandas e necessidades emergem, exigindo novas soluções, que são incluídas em cada 

estágio.  

O modelo em espiral baseia-se na idéia de que toda bacia hidrográfica tem um 

desenvolvimento evolutivo. Nesse processo, que pode ser marcado ao longo do tempo 

por enchentes, secas, catástrofes ambientais ou falhas nos sistemas de proteção 

ambiental e de saneamento, esses eventos servem como oportunidade para introduzir 

novas políticas, programas e projetos mais compatíveis com a idéia do gerenciamento 

integrado e do desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2009). 
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Figura 3.2 – Modelo conceitual em espiral de gerenciamento integrado de recursos 

hídricos, com base no paradigma da melhoria contínua. Fonte: UNESCO (2009). 

 

3.4.1 Fases do Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos  

A fase inicial do modelo proposto em espiral começa com o reconheci-

mento/identificação da necessidade de se adotar o GIRH na bacia/região. Nesse 

momento, é necessário ter uma idéia geral do estado da bacia, começando pela 

informação já existente sobre a mesma.  

A segunda fase se inicia como resultado da revisão dos atuais sistemas de 

gerenciamento de recursos hídricos, identificação de atores e instituições atuantes e 

identificação das falhas ou necessidades de melhoria de medidas de gerenciamento. O 

movimento da espiral ou seja a mudança de nível ocorre quando se constata a 

necessidade de uma renovação ou revisão do GIRH. Os planos e programas devem 

evoluir para que, então, o GIRH esteja em consonância e responda às mudanças 
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ocorridas na bacia. Mudanças podem incluir aumento populacional, novas atividades 

econômicas, aumento de recursos a serem destinados à conservação etc. Os estágios 

mais avançados tendem a requerer uma coordenação mais efetiva e mais complexa, 

proporcional ao aumento da participação dos atores, necessidades socioeconômicas e 

prioridades. O processo tem uma natureza dinâmica em que as mudanças ou problemas 

da bacia agem como forças motrizes para a revisão contínua das medidas aplicadas ao 

gerenciamento da bacia, que são então orientadas pelo paradigma da melhoria contínua. 

Por fim, o guia preparado pela UNESCO ressalta que os maiores desafios 

tendem a estar na construção de consenso, que demanda tempo, mas pode ser facilitado 

quando se antecipa o início das ações a serem desenvolvidas na bacia. Estudos de caso e 

outras experiências podem ajudar a prever como se dará o funcionamento do processo, a 

possível origem de obstáculos e como foram as experiências bem-sucedidas. 

 

3.4.2  Estudos de Caso 

De forma a retratar os resultados de algumas experiências de gerenciamento 

integrado de bacias hidrográficas, e avançar do marco teórico ao marco empírico, foram 

selecionados alguns estudos de caso baseados na aplicação de princípios do 

gerenciamento integrado. Os estudos foram selecionados de forma a mostrar as 

diferenças de escala e a influência de aspectos econômicos, institucionais e 

socioculturais nesse processo. Inicialmente tinha-se a intenção de mostrar dois casos de 

países em desenvolvimento e dois de países desenvolvidos. No entanto, o modelo 

americano revelou-se bastante interessante do ponto de vista de contextualização de 

elementos culturais e econômicos e foi incluído, assim serão mostrados trabalhos 

desenvolvidos no Japão, Canadá, Estados Unidos e China. 

 

3.4.2.1  Japão  

O Japão tem um papel importante no debate internacional do gerenciamento 

integrado de bacias hidrográficas. O governo do Japão, através do Ministério do 

Interior, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Turismo e da Agência de 

Água, forneceu apoio para o projeto da UNESCO de publicação de Orientações para o 
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Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (UNESCO, 2009). Assim em nível 

institucional e político, o tratamento dessa temática está avançado no país. 

No artigo intitulado “Water Quality Management in Japan: Recent 

Developments and Challenges for Integration”, KATAOKA (2011) faz um esforço de 

apresentar o estado de implementação de medidas de GIRH no Japão. O autor 

compreende o gerenciamento integrado como o reconhecimento da necessidade de 

controlar a poluição e promover a conservação ambiental das bacias hidrográficas e de 

seus serviços ambientais. Dessa forma, comenta o autor: “o gerenciamento da qualidade 

água no Japão está aos poucos se transformando no gerenciamento dos ambientes 

aquáticos em sua forma ampla”. 

O autor apresenta, então, o arcabouço legal e institucional que interfere, em nível 

nacional, com o gerenciamento de recursos hídricos e informações sobre o 

monitoramento da qualidade da água desde 1970.  

Cinco ministérios têm responsabilidades relacionadas aos recursos hídricos: 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Interior, Ministério da Infraestrutura, 

Ministério do Transporte, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde, Ministério do 

Trabalho, Ministério do Bem-Estar, Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca e 

Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Observa-se um tímido nível de 

coordenação interna, que busca articular essa estrutura institucional fragmentada. As 

medidas de implementação são desenvolvidas pelos governos locais, que têm autonomia 

para definir normas ambientais mais restritas, conduzir inspeções em unidades 

industriais e prover orientações para o cumprimento de padrões ambientais e de 

efluentes, sendo também responsáveis pelo monitoramento da qualidade da água e 

operação de unidades de tratamento de esgoto. A participação da sociedade é encorajada 

e institucionalizada nos processo de avaliação de impacto ambiental e gerenciamento da 

qualidade de água dos lagos. 

São apresentados os dados de monitoramento da qualidade da água de rios, lagos 

e reservatórios, mar e costa, desde o ano de 1975 até o ano de 2005. O estado da 

qualidade da água é medida de acordo com o cumprimento dos padrões de qualidade do 

país, ou seja, a porcentagem de estações de amostragem apresentando padrões de 

qualidade de água melhores que os níveis permitidos pelas normas ambientais. Os rios 
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são medidos pelos seus níveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), e os lagos, 

o mar e a costa, pelos seus níveis de Demanda Química de Oxigênio (DQO). Dados da 

qualidade de água subterrânea são apresentados de 1989 até 2005, sendo utilizada uma 

lista maior de parâmetros: Chumbo, Tricloroetileno, Arsênico, Flúor, Nitrato e Nitrito.  

No geral, os rios apresentaram o melhor resultado com relação ao cumprimento 

das normas ambientais, com 83,4% das estações apresentando parâmetros dentro das 

exigências legais, refletindo uma significativa melhora dos anos 1970 para cá. Lagos e 

reservatórios apresentaram um nível menor de cumprimento das normas ambientais, 

equivalente a 50%. Águas costeiras apresentaram um nível de 70% de cumprimento, 

praticamente não variando de 1970 para cá. Das amostras de águas subterrâneas, 6,3% 

dos poços amostrados estavam em desacordo com as normas de qualidade ambiental 

(KATAOKA, 2011). 

O autor aponta então que, em termos de cumprimento das normas ambientais, a 

prioridade era promover a melhoria das águas de lagos e reservatórios, além das zonas 

costeiras. Como parte dos resultados de sua pesquisa, o autor revela que áreas alagadas 

por maré e banco de algas sofreram uma redução nos últimos anos, o que é bastante 

preocupante na medida em que esses ecossistemas têm um papel importante tanto na 

qualidade da água quanto da proteção da biodiversidade. 

O autor então sintetiza algumas medidas adotadas pelo governo para promover a 

melhoria da qualidade de águas de rios e lagos e da costa, dentro de uma perspectiva 

mais próxima do gerenciamento integrado. Dentre essas, destaca a revisão, em 2005, da 

Lei de Proteção de Lagos – Clean Lake Law – e a revisão do Sistema de Controle de 

Carga de Poluição Total – Total Pollution Load Control System (TPLC). Tais revisões 

resultaram em medidas voltadas para a redução da carga de nitrogênio e fósforo, 

oriundas de fontes pontuais e difusas, por meio de inclusão de novas categorias de 

unidades industriais – com relação à tamanho e tipo – nos sistemas de controle de carga 

de poluição e definição de novas áreas onde o controle intensivo de fontes não pontuais 

se fazia necessário (KATAOKA, 2011).  

Essas revisões incorporaram também elementos relativos à gestão local, 

permitindo, aos governos locais, desenvolver planos de longo prazo para atingir as 

novas metas de conservação, observando as respectivas condições locais de qualidade 
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da água e estratégias de gerenciamento. Audiências públicas acompanham o processo 

para promover a participação da sociedade. 

Por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Interior, do 

Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Transporte, do Ministério do Turismo e 

do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca, foi desenvolvido um pacote de medidas 

defensivas contra fontes de poluição não pontual, apresentado para a sociedade como 

um guia, intitulado “o conceito básico do gerenciamento de bacias para a conservação 

da qualidade da água de lagos”, sendo esse voltado para atores e tomadores de decisão 

locais, apresentando iniciativas sobre como planejar e rever medidas contra a poluição 

não pontual. Incluiu-se também uma nova abordagem de gerenciamento da qualidade de 

água que possibilitava a prefeituras designar áreas a serem destinadas ao plantio de 

vegetação e floresta, com o objetivo de restaurar serviços ambientais, tais como filtro 

contra poluentes, e instaurar zonas para a proteção de lagos (KATAOKA, 2011). 

Outras medidas são a inclusão de elementos do funcionamento dos ecossistemas 

em projetos hidráulicos – represas, canais etc. – e inclusão de novos parâmetros 

indicadores de qualidade de água nas normas nacionais, usando também como base a 

percepção da sociedade com relação aos indicadores de qualidade de água. Para os 

ambientes costeiros, por exemplo, foram incluídos parâmetros como transparência, cor, 

odor e resíduos sólidos em suspensão. Outras propostas podem ser consultadas em 

KATAOKA (2011). 

O autor então conclui que, no Japão, as mudanças socioeconômicas e a melhoria 

nos níveis de renda e educação da população levaram a um aumento da preocupação 

com as questões ambientais. Nesse cenário, as atenções da sociedade para com o 

gerenciamento da água também se ampliaram. Não apenas a melhoria da qualidade da 

água se tornou uma questão importante, mas também o gerenciamento dos ambientes 

aquáticos e a conservação de serviços ecológicos dos mesmos. Nesse sentido, o 

gerenciamento integrado de recursos hídricos é, ao mesmo tempo, uma meta e um 

processo em implementação, mas cujos princípios já foram incorporados à gestão, e as 

primeiras atividades já foram iniciadas. 

 

3.4.2.2  Canadá – Província de Quebec 
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BARIL et al., (2006) publicaram o trabalho: “Integrated Watershed 

Management in Quebec: A Participatory Approach Centred on Local Solidarity”, no 

qual apresentam a experiência de implementação de medidas de GIRH na província de 

Quebec, no Canadá.  

Os autores referem-se ao gerenciamento integrado como uma abordagem cujos 

princípios são relativamente similares, baseado em elementos territoriais, científicos e 

integrados, mas cuja forma de implementação varia, podendo dar-se por meio de 

inúmeros arranjos de organização e gestão. 

Na província de Quebec, a água é considerada um bem público, e o governo tem 

a responsabilidade de definir políticas orientando o tipo de governança a ser 

implementada. Nesse sentido, o governo de Quebec, em adição às leis que regulam o 

abastecimento e tratamento de água, criou a política de gerenciamento integrado de 

bacias hidrográficas – Integrated Watershed Management (IWM) –, baseada em uma 

abordagem participativa, inaugurando um modelo de gestão híbrido, que se dá por meio 

de colaboração entre o governo e a sociedade. 

Essa abordagem é baseada em estruturas participativas e descentralizadas, que 

são mantidas e supervisionadas pelo governo, sem disposições legais separadas, 

conhecidas como Organizações de Bacias. Tais órgãos operam com base na cooperação 

entre atores públicos e privados dentro de uma bacia particular e coordenam as ações 

para proteção, restauração e desenvolvimento dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica (BARIL et al., 2006).  

As ações que compõem a política de GIRH foram anunciadas na Política de 

Águas de Quebec, lançada em 2002. Esta política foi construída com base na 

organização de simpósios da comunidade científica e em um extenso processo de 

consulta pública organizado pelo Departamento de Audiências Públicas. As consultas 

levaram à publicação, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente de Quebec, de 

recomendações, tendo como princípio orientador: “um compromisso com a qualidade 

ambiental e com os usos sustentáveis dos recursos naturais”.  

A Política de Água de Quebec baseou-se em cinco estratégias principais: (1) 

Reforma da governança da água; (2) Gerenciamento integrado da bacia do rio Saint 

Lawrence; (3) Proteção da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos; (4) Melhoria 
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contínua das medidas de tratamento e fornecimento de água; (5) Promoção de atividades 

de recreação e turismo associadas à água. Dois compromissos marcam essa política: a 

introdução gradual do gerenciamento integrado de bacias e o financiamento e apoio 

técnico do governo para a operação das Organizações de Bacias (BARIL et al., 2006).  

Para BARIL et al.,(2006), a experiência pode ser chamada de “O Modelo de 

Gerenciamento Integrado de Bacias de Quebec”. Como primeiro componente, os 

autores citam a delimitação das bacias hidrográficas prioritárias, que atualmente são 

representadas por 33 bacias. O segundo componente é a definição de mecanismos de 

suporte do governo, na forma de financiamento e assistência técnica, para subsidiar a 

atuação da sociedade. Entre as medidas tomadas, foi definido um orçamento anual, 

dentro do governo de Quebec, para manter as operações de 33 Organizações de Bacias 

($ 65.000 total). Em termos de suporte técnico, o governo, via Ministério do 

Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e de Parques, criou uma estrutura de 

suporte científico para auxiliar as Organizações de Bacia a atingir seus mandatos. 

Também distribuiu um atlas e kits de ferramentas baseadas em sistemas de informação 

geográfica, para viabilizar a fase de análise espacial das bacias.  

O terceiro componente é a formação das Organizações de Bacias, que devem ser 

compostas por número equivalente de representantes da sociedade, governo e setores 

econômicos, de forma a garantir a construção de consensos representativos. O quarto 

componente é um sistema para implementação das ações, caracterizado por uma 

natureza flexível, desenvolvido pelo governo e orientado para resultados. O governo 

não impõe métodos e dá autonomia para as Organizações de Bacias delimitarem as 

atividades a serem desenvolvidas. Essa flexibilidade possibilita a emergência de novas 

idéias e propicia um amplo espaço para a inovação e formação do acervo de 

conhecimento da bacia, compondo um processo de gerenciamento adaptativo. O 

modelo esquemático na figura 3.3 orienta os passos do gerenciamento integrado de 

forma que a abordagem seja implementada consistentemente dentro das bacias 

prioritárias. 

Como conclusão, os autores refletem que o sistema de gerenciamento integrado 

de Quebec foi desenvolvido para ser superposto à instrumentos já existentes de política 

do governo, como programas e regulamentos. “É uma abordagem desenhada para ser 

não regulatória, flexível, participativa e colaborativa, que vai exigir mudança na forma 
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de agir de usuários de água e da administração do governo”. No entanto a aplicação 

dessa abordagem é recente, e somente daqui a alguns anos será possível chegar a uma 

decisão sobre se,  por exemplo, é necessário desenvolver instrumentos regulatórios, se 

os recortes territoriais de bacias são adequados ou se será necessário combinar algumas 

regiões de bacias e se será necessário expandir a implementação do programa para 

outras regiões de Quebec. Nesse sentido, os autores sugerem manter a avaliação dos 

esforços empreendidos no âmbito da proposta de gerenciamento integrado de bacias, de 

forma a monitorar seus resultados e avaliar as necessidades de adequação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Desenho esquemático da abordagem do gerenciamento integrado de bacias 

hidrográficas em Quebec. Fonte: BARIL et al.,(2006). 
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3.4.2.3  Estados Unidos da América - Massachusetts –Bacia de Ipswich  

Este estudo de caso é apresentado no artigo Integrated Watershed Management 

Modeling: Generic Optimization Model Applied to the Ipswich River Basin, de 

ZOLTAY et al., 2010. O trabalho utiliza o conceito de gerenciamento integrado de 

bacias adotado pela Parceria Global pela Água, a saber: “um processo que promove o 

desenvolvimento e gerenciamento coordenado entre água, território e recursos 

relacionados, de forma a maximizar o bem-estar econômico e social, sem comprometer 

a sustentabilidade de ecossistemas vitais” (GWP, 2009 apud ZOLTAY, et al.,2010 ).  

Tradicionalmente os modelos de gerenciamento de recursos hídricos têm como 

referência o funcionamento de um único componente do sistema da bacia hidrográfica 

(exemplo: operação de um reservatório ou sistema de distribuição de água). O 

desenvolvimento de modelos de GIRH oferecem a vantagem de simular o 

funcionamento simultâneo de diversos componentes dos sistemas hidrológicos naturais 

junto aos componentes de infraestrutura, técnicos e políticos dos sistemas antropizados 

(ZOLTAY et al., 2010). 

Para os autores tais modelos permitem evoluir do gerenciamento de um único 

problema/solução, para a consideração de soluções simultâneas, para problemas 

múltiplos que afetam o funcionamento da bacia. Por exemplo, o gerenciamento do 

escoamento de água de chuvas intensas, através de aumento da infiltração, não apenas 

atenua os picos de cheia e melhora a qualidade da água de rios, mas também pode 

aumentar a oferta de água para a recarga de aqüíferos.  

Essa abordagem integrada de planejamento se dá preferencialmente na escala da 

bacia e necessita de modelos específicamente desenvolvidos. Tais modelos são 

chamados de Integrated Watershed Management Models (IWMMs) –, sendo definidos 

pelos autores como adequados para: (1) testar alternativas de gerenciamento de bacias 

com o objetivo de compreender a implementação de novas decisões no sistema, de 

forma a dar suporte a essas decisões e negociações entre atores; (2) integrar 

componentes relevantes naturais da bacia hidrográfica com a infraestrutura humana 

construída e ferramentas de gerenciamento; (3) oferecer possibilidade de otimização 

para ajudar na seleção de estratégias de gerenciamento combinadas. 
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Entre as alternativas de modelos já publicados, ZOLTAY e colaboradores (2010) 

destacam os modelos: WEAP – Water Evaluation and Planning (YATES et al., 2005); 

WaterWare (JAMIESON e FEDRA, 1996); MODSIM (LABADIE et al., 2000); 

RiverWare (ZAGONA et al., 2001); HSPF (DONIGIAN e IMHOFF, 2002) e MULINO 

DSS (MYSIAK et al., 2005, MULINO DSS, 2007). Dentre essas propostas, a que mais 

se aproximava das necessidades do estudo, com base em considerações técnicas e 

econômicas, era o WEAP, no entanto, o mesmo não oferecia ferramentas de otimização 

variadas, apresentando apenas a otimização dos aspectos relativos ao reservatório de 

abastecimento. Nesse sentido, os autores desenvolveram um modelo genérico para 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas – GIBH - com ferramentas de 

otimização, possibilitando testar uma ampla gama de variáveis, como quantidade, 

qualidade, caminho, tempo e uso da água na bacia. São consideradas 16 possibilidades 

de gerenciamento simultâneas, e tais opções podem ser testadas independentemente pela 

agência da bacia. O objetivo é demonstrar que a utilização dos modelos pode aumentar 

a eficiência e efetividade dos recursos investidos em gerenciamento de recursos hídricos 

na bacia hidrográfica. 

O modelo desenvolvido acopla elementos do ciclo hidrológico natural da bacia e 

da infraestrutura humana e assume alocações mensais de água nos componentes do 

sistema, que podem ser ajustadas para operações semanais e diárias. A primeira versão 

foi desenvolvida para um intervalo de um ano e tem como premissa que os níveis de 

água subterrâneos e superficiais sejam os mesmos no início e ao fim desse intervalo de 

tempo. O modelo foi desenvolvido em Excel para facilitar a aplicação generalizada e 

possíveis ajustes posteriores. A figura 3.4, apresentada a seguir, representa 

esquematicamente o modelo. 
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Figura 3.4 – Proposta esquemática do modelo GIBH para a Bacia Ipswich - 

Massachusetts (EUA). Fonte: ZOLTAY et al., (2010).  

Nota: Figura esquemática do modelo de otimização do gerenciamento integrado de 

bacia. Legenda: BMP´s - best management practices/melhores práticas de manejo; SW - 

surface water/águas superficiais, GW - groundwater/águas subterrâneas; WTP - water 

treatment plant/ estação de tratamento de água; P use - potable water use/uso de água 

potável; NP use - nonpotable water use/água não potável; ASR - aquifer storage and 

recharge/armazenamento e recarga de aqüífero e WWTP - wastewater treatment 

plant/estação de tratamento de águas residuais 
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Para maiores detalhes do funcionamento do modelo, sugere-se recorrer ao 

trabalho original
9
. O modelo foi formulado por programação linear, sendo o objetivo da 

otimização maximizar o benefício líquido de utilização da água na bacia, atendendo a 

restrições específicas, como demanda do uso humano, gerenciamento dos limites para 

usos humanos, níveis mínimos de vazão do rio, restrições de uso do solo, capacidade do 

volume das instalações e fluxos subterrâneos e superficiais para fora da bacia. 

O modelo foi avaliado no trecho superior da bacia hidrográfica do rio Ipswich, 

no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, que experimenta eventos 

de baixo ou nenhum fluxo durante os meses de verão, devido à utilização intensiva da 

água subterrânea e superficial. A bacia compreende 14 cidades, sendo que quatro 

utilizam o rio Ipswich para seu abastecimento, principalmente por meio da utilização da 

água subterrânea. Essas cidades descartam suas águas residuais fora da bacia, reduzindo 

a carga de água que flui para recarregar o aqüífero. O lençol freático está sendo 

sobreutilizado, afetando a vazão mínima do rio, com interrupção do fluxo entre junho e 

agosto. 

Quatro cenários de gerenciamento foram testados de maneira a avaliar os custos 

de alternativas de gerenciamento e seus benefícios do ponto de vista ambiental e 

humano. Os resultados da otimização revelaram, por exemplo, que alcançar uma taxa de 

70% das metas de vazão mínima de água no rio, no verão, poderia resultar em um 

aumento de 3% nos custos originais e em uma redução de 25% do benefício líquido. 

Mas que, acima de 70%, os custos ficavam bem maiores, pois exigiam a instalação de 

uma unidade de recarga de aquífero e unidades de biorretenção (ZOLTAY et al., 2010). 

Mais detalhes acerca dos cenários podem ser encontrados no próprio trabalho. 

                                                           
 

 

9
 O Trabalho de ZOLTAY et al., (2010)  apresenta descrição detalhada das relações entre os 

componentes hidrológicos na bacia hidrográfica que incluem uso do solo, escoamento superficial, águas 

superficiais e subterrâneas, regime de chuvas, temperatura, entre outros, e os componentes da 

infraestrutura humana, como reservatórios, planta de tratamento e sistema de distribuição de água potável, 

planta de tratamento e sistema de coleta de esgotos, unidade de reuso de água, sistema de distribuição de 

água não potável, sistemas sépticos, unidades de recarga de aqüífero, usuários de água potável e não 

potável, transferência de água e de águas residuais entre bacias e fontes de poluição pontual de águas 

superficiais e subterrâneas. 
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O interessante, segundo os autores, é que a aplicação do modelo revelou 

informações novas sobre o comportamento da bacia, como por exemplo, que com uma 

diversidade crescente de opções, os benefícios líquidos do gerenciamento podem 

aumentar. Os resultados também revelaram uma relação altamente não linear ou uma 

fronteira de Pareto, entre os benefícios do gerenciamento ótimo da bacia e o nível de 

atendimento das metas de vazão mínima do rio. Isso pode ser uma informação valiosa, 

por exemplo, para motivar o gerenciamento de forma a atingir, pelo menos, o nível de 

70% da exigência de vazão do rio. Outras recomendações são para o reparo de falhas e 

vazamentos de água nos sistemas de abastecimento e sistemas coletores e para a 

avaliação da implementação de uma unidade de recarga de aqüífero e unidades de 

biorretenção, no entanto, estas devem ser pensadas em longo prazo, devido ao seu alto 

impacto nas receitas e conseqüentemente no processo de tomada de decisão (ZOLTAY 

et al., 2010). 

 

3.4.2.4  China – Fujian - Bacia Hidrográfica de Min 

Um estudo de caso foi selecionado para representar a experiência de 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas (GIBH) na China. O trabalho 

escolhido, Integrated Watershed Management: China-Wide Analysis and a Case Study 

in the Min River Basin, Fujian, China, é a tese de doutorado de GUANGYU WANG 

(2009). 

O conceito de GIBH utilizado é “a integração interdisciplinar das ciências 

físicas, biológicas, químicas, sociais, econômicas e políticas para organizar e orientar o 

uso do solo, água e recursos naturais na bacia hidrográfica”. Seu objetivo é prover bens 

e serviços enquanto mitiga o impacto sobre o solo e outros recursos da bacia 

hidrográfica (WANG, 2009). 

O autor cita que “abordagens de gerenciamento de bacias têm sido adotadas sob 

uma ampla gama de circunstâncias, e embora existam similaridades na pesquisa e no 

gerenciamento de bacias no mundo, existem diferenças fundamentais, como as forças 

motrizes por trás de tais processos e os traços culturais. Na China, as forças motrizes 

são primeiramente associadas a conflitos sobre o uso da água e à intensificação do uso 

da terra, a perdas financeiras e agitação social decorrentes de inundações devastadoras, 
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à poluição e à degradação dos solos”. Assim conclui o autor: “as pressões surgem de 

preocupações e ameaças à segurança da vida das pessoas e bens” (WANG, 2009).  

O estudo de caso avaliado trata de uma pesquisa regional realizada pelo autor, 

no sudeste da China, intitulada “Estudo do Gerenciamento Sustentável da Bacia 

Hidrográfica do Rio Min, na Província de Fujian”. O objetivo era prover conhecimento 

sobre técnicas e princípios de gerenciamento de bacias hidrográficas para o governo da 

província, de forma a possibilitar alcançar a meta de transformar Fujian em uma eco-

província. 

“O desenvolvimento sustentável de uma bacia é um problema complexo que 

envolve muitas facetas diferentes, incluindo as características e necessidades sociais, 

econômicas, ambientais e culturais de uma determinada área. Em grande parte da China, 

as florestas representam um recurso natural chave no desenvolvimento da bacia. O 

manejo florestal sustentável é necessário não apenas para estabilizar ecossistemas 

regionais mas também para prover habitat para a vida selvagem, oferta de alimento, 

água, madeira e outros serviços e promover o desenvolvimento social, econômico e 

cultural de comunidades. No entanto, estes objetivos somente serão alcançados se o 

manejo florestal sustentável for implementado de forma adequada” (WANG, 2009). 

Percebe-se, nesse estudo de caso, que a abordagem do autor baseia-se fortemente  

no tratamento integrado dos recursos florestais e da água. WANG (2009) se ampara nos 

Princípios do Processo de Montreal, para enunciar que “o gerenciamento da floresta é 

um elemento-chave para o gerenciamento dos recursos hídricos, tendo efeitos 

consideráveis sobre a oferta de água, a proteção contra erosão e conservação dos 

recursos de solo e água”. Em seu trabalho, o autor investiga  o papel da atividade de 

plantio de florestas em políticas de gerenciamento de bacias hidrográficas. 

Em um esforço de sintetizar o trabalho desenvolvido pelo autor, observa-se que 

ele parte de uma caracterização geral da bacia, incluindo análise das mudanças recentes 

no uso do solo, extensão de áreas afetadas por erosão e sua relação com o 

desenvolvimento de infraestrutura na bacia. Faz uma avaliação, por método de 

questionário, da percepção dos cidadãos com relação ao estado de integridade da 

mesma. E por fim, propõe uma estratégia para alcançar o desenvolvimento sustentável 

na bacia hidrográfica. 
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O rio Min é um dos dez maiores rios da China e o maior da província de Fujian, 

no sudeste da China. As cabeceiras do rio Min estão localizadas em uma elevação 

média de 2.115 m, sendo que o rio principal – após a confluência com os tributários 

principais – tem um comprimento de 560 km. A bacia é caracterizada por uma grande 

área de cabeceiras e trechos médios e baixos ocupando menores áreas, sendo 

profundamente inciso.  

Mais de 12 milhões de pessoas vivem na bacia, sendo que 65% são fazendeiros 

ou trabalham em atividades relacionadas com a agricultura, e 35% trabalham para a 

indústria. A região apresentou um crescimento populacional intensivo nos últimos anos, 

exigindo construção de infraestrutura urbana e de transportes.  

A área da bacia – 60.992 km – engloba 37 condados,cidades e distritos, onde as 

águas do rio Min são usadas para: hidroeletricidade (29 unidades hidrelétricas de larga 

escala e uma unidade em construção de 1,4 milhão de kW/ano), para irrigação de 

culturas, para manutenção de florestas naturais e comerciais, para o abastecimento 

urbano e industrial, navegação, recreação, pesca e conservação da vida selvagem.  

A exploração de florestas na região é uma atividade econômica importante, 

tendo produzido, de 1950 até 1980, quase 10% da oferta  

de madeira da China (Fujian Statistical Bureau, 2002 apud WANG, 2002). Além disso, 

o rio Min recebe os efluentes sem tratamento de duas das principais indústrias de papéis 

e celulose da China. Com relação ao restante da China, a bacia do rio Min se destaca 

pela boa disponibilidade de água, com um coeficiente de escoamento superficial de 53% 

a 60%, e uma descarga anual de 6,21 x 10
10

 m
3 

(WANG, 2009). 

 

Foi empreendido um diagnóstico da mudança de uso do solo com base na 

comparação de imagens de satélite de 1986, 1990, 2000 e 2003
10

. O estudo de erosão da 

                                                           
 

 

10
 A comparação das imagens obtidas entre 1983 e 2003 mostrou :  (1) redução das áreas florestadas 

naturais equivalente a 427.000 ha; (2) aumento das florestas plantadas, principalmente coníferas, de 1,29 

milhão para 2,18 milhões de hectares; (3) aumento de 6% para 13% de área destinada à atividade de 

pomares e hortas; (4) redução de área de pradarias e gramíneas naturais equivalente a 387.000 ha (= 
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bacia foi desenvolvido com base em um experimento de meso-escala controlado, 

simulando as condições de erosão reais na bacia
11

. Além disso, foi avaliada a erosão 

associada à construção de grandes empreendimentos desenvolvidos na bacia. Os 

resultados derivam do acompanhamento de 90 empreendimentos de grande escala 

desenvolvidos na província.A erosão foi estimada com base em GPS e calhas de 

controle de erosão. A área ocupada pelos 90 projetos foi de 22.251 ha. Os resultados 

mostram que a erosão estimada nos projetos, por categoria e em ordem de impacto, foi: 

(1) mineração – 15.889 t/solo; (2) construções lineares – 9.539 t/solo; (3) hidrelétricas – 

6.496 t/solo; (4) termoelétricas – 2.131 t/solo; (5) controle de enchentes – 915,6 t/solo; 

(6) construção de diques – 36,1 t/solo; sendo um total de 35.006 t/solo erodidos. 

Com relação à percepção social, o autor inicia suas considerações com um 

retrato das dificuldades de mapear a opinião pública na China, citando entre as razões 

para tal: (1) o controle do governo sobre o fluxo de informações, que provoca uma falta 

de conhecimento e de interesse na população; (2) medo de perseguição política, que 

pode ou não ser justificado; (3) algumas questões afetam ou são alvo de interesses 

particulares, institucionais ou regionais, e assim há maior resistência à mudanças nesse 

quadro.  

Entre as muitas perguntas avaliadas, por meio de questionário enviado à 

residência de moradores, selecionamos duas. A primeira, foi quanto à percepção dos 

                                                                                                                                                                          
 

 

85%), associada à utilização antrópica das áreas de vegetação marginal e terras alagadas e à construção  

de represas e criação de animais; (5) construção de projetos de grande escala, como  estradas (46% de 

aumento) e de moradias (77% de aumento), seguindo o aumento massivo  de áreas urbanizadas; (6) 

desenvolvimento de hidrelétricas, que gradualmente aumentaram  a área coberta por água em 49%, com 

resultado sobre o aumento do nível do rio e a contri¬bui¬ção para eventos de enchentes nas cidades de 

sua influência; (7) redução da área sem  uso definido equivalente a 650.000 ha ou 90%, sendo que a maior 

parte era localizada em terrenos inclinados que foram florestados ou áreas rochosas que foram exploradas 

para construção civil. 

 
11

 O experimento de erosão foi feito comparando parcelas retangulares (5 x 6 m) delimitados por placas 

de concreto com inclinações de terrenos entre 15º e 20º, tendo o solo sido retirado de uma área afetada 

pela construção de uma estrada, em uma profundidade de 1 m e acomodado em uma altura de até 40 cm 

nas parcelas. Os resultados da análise foram estandardizados para t/ha/ano. Quatro tratamentos foram 

aplicados, e suas respectivas taxas de erosão são apresentadas: (1) cobertura de vegetação natural – 5.92 

t/ha/ano; (2) solo coberto com vegetação seca – 146.91 t/ha/ano; (3) solo exposto coberto por grama – 

106.61 t/ha/ano; (4) solo exposto sem cobertura de grama – 441.4 t/ha/ano; mostrando uma taxa de 

produção de sedimento na área sem cobertura vegetal, 7.500 vezes maior do que na área com cobertura de 

vegetação natural. 
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moradores sobre a integridade ambiental da bacia, em que a população apontou que os 

principais problemas eram, na seguinte ordem: poluição da água, enchentes, ameaça à 

vida selvagem, seca, e por último, disponibilidade de água para abastecimento e para 

irrigação.  

A segunda, foi relativa à percepção dos moradores sobre as práticas 

agrícolas/cultivo de florestas, revelando que, na região, é comum o uso de técnicas 

agrícolas/florestais antiquadas, como a queima de pasto, o uso de agrotóxicos, os 

grandes desmatamentos, o uso de herbicidas e pesticidas, e é incomum o usos de boas 

práticas de manejo, como recuperação das matas ripárias. Além disso, 78,9% das 

pessoas apontaram as florestas como fundamentais para a manutenção da qualidade da 

água, do ar e do solo, e 63% apontaram que as florestas contribuem para a conservação 

da biodiversidade e dos ecossistemas. Por fim, 70% dos entrevistados acreditavam que 

o governo não estava sendo bem-sucedido em suas medidas de proteção da bacia.  

A partir desse panorama, o autor busca criar uma proposta de avaliação 

estratégica da sustentabilidade do rio Min. Citando DAVENPORT (2003), WANG 

(2009) aponta que “o gerenciamento de recursos naturais na escala da bacia hidrográfica 

é abordagem primária para relacionar ciência, política e participação da sociedade, no 

gerenciamento da água”. Entretanto, na China, o sistema de governança adotado impede 

que esses três aspectos tenham pesos iguais, com forte prejuízo da participação social 

nos processos decisórios.  

Outra observação pertinente do autor diz respeito às dificuldades de se 

implementar medidas de sustentabilidade na China de hoje. “O conceito de 

sustentabilidade foi introduzido em 1992, após a Conferência da ONU, entretanto 

observam-se mais dificuldades que soluções com a adoção de sistemas de 

gerenciamentos ocidentais”. O autor aponta que “na realidade, é extremamente difícil 

balancear o uso sustentável de recursos naturais em uma realidade com altas e 

crescentes densidades populacionais e um desenvolvimento econômico acelerado”. 

Assim uma abordagem de Avaliação Regional de Desenvolvimento Sustentável 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Sustentável da Academia de 

Ciências da China foi usada para avaliar a sustentabilidade da bacia do rio Min. 
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Foi aplicado o Índice de Sustentabilidade de Sistemas – Sustainable Index 

Systems (SIS), que teve seus critérios revistos e adaptados por métodos de consultas a 

especialistas, para refletir elementos estruturais da bacia – 30 elementos – relativos ao 

nível de desenvolvimento, capacidade de recursos e capacidade ambiental, em uma 

análise temporal (1991-2002). Também foi realizada uma análise espacial comparando 

os trechos de cabeceiras, trechos médio e baixo do rio, com base na análise de outros 10 

parâmetros.  

A aplicação do índice revelou que a bacia como um todo apresentou um baixo 

índice de desenvolvimento sustentável. As principais atividades que comprometem a 

sustentabilidade da bacia são: a superexploração de florestas naturais, o uso intensivo do 

solo para agricultura e plantações, o uso indiscriminado de agroquímicos, o crescimento 

de atividades industriais, da população e da urbanização. 

A análise mostrou também que os trechos inferiores do vale apresentavam os 

menores índices de desenvolvimento sustentável, devido à alta pressão populacional e à 

depleção dos recursos florestais. Os trechos intermediários do vale também 

apresentavam baixos índices de desenvolvimento sustentável, influenciados por sua 

vulnerabilidade a variações de nível do rio. Os maiores índices de sustentabilidade são 

observados no trecho das cabeceiras – inferior e médio –, que se beneficiam de melhor 

estado de conservação ambiental das nascentes e de um melhor grau de 

desenvolvimento econômico. 

A análise mostrou que, ao longo da última década, o índice de sustentabilidade 

da bacia melhorou, apesar de em uma taxa muito lenta. O grau de conservação dos 

recursos naturais, econômicos e de conservação do meio ambiente é mais alto do que o 

de desenvolvimento, mostrando que há um espaço para explorar caminhos de 

desenvolvimento sustentável. Para o autor, a exploração dos recursos e a distribuição da 

população tem de ser incorporadas às estratégias de desenvolvimento. O autor conclui 

que o governo já iniciou esforços para reduzir os impactos ambientais negativos do 

desenvolvimento econômico na região da bacia, no entanto, mudanças fundamentais 

ainda são necessárias para que a bacia tenha um desenvolvimento efetivamente 

sustentável. 
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3.4.2.5  Avaliação Comparativa dos Estudos de Caso 

A avaliação comparativa de estudos de caso do Japão, Canadá, Estados Unidos 

e China acabou por representar um panorama diverso e interessante de experiências, 

cuja análise conjunta nos revela alguns elementos interessantes. No geral, é possível 

perceber que as narrativas, as concepções, os princípios e os resultados dos trabalhos 

avaliados refletem a influência clara das questões culturais e do estado de 

amadurecimento das práticas de governança em cada país.  

O estudo de caso do Japão, construído pelo autor em uma narrativa clara e 

linear, mostra uma experiência de GIBH originado e orientado pelo monitoramento 

sistemático da qualidade da água. O autor mostra um processo linear de gestão em que 

se observa a identificação do problema, a definição de soluções por meio de um 

processo técnico e científico, o envolvimento do governo no tratamento dos problemas 

identificados. As medidas implementadas foram voltadas para a redução da poluição 

dos corpos de água, para a inclusão de elementos naturais das bacias nos projetos de 

engenharia e melhoria na articulação institucional dos órgãos que lidam com a questão 

dos recursos hídricos no país. Mostra uma cultura política de gestão orientada para 

resultados e implementação de medidas práticas. 

O estudo de caso do Canadá mostra uma proposta de GIBH ancorado 

principalmente na participação da sociedade, em processos flexíveis, adaptáveis às 

realidades de cada bacia. Nessa experiência, a ênfase é dada  

à capacidade social de se envolver no processo político local, que inclui a identificação 

dos problemas das bacias e a definição das soluções. Ancora-se num modelo 

esquemático simples cujo ponto central são organismos de bacia, órgãos formados por 

representações igualitárias da sociedade civil, governo e representantes dos setores 

econômicos. Mostra uma cultura política de gestão centrada na participação da 

sociedade e na governança compartilhada, mas cujos resultados ainda não puderam ser 

avaliados. 

O estudo de caso americano é interessantíssimo na medida em que mostra 

claramente a influência das questões culturais no processo político. É o estudo de caso 

que mostra a maior influência dos processos artificiais de modelagem na tomada de 

decisão, que é intensivo em métodos computacionais e tecnológicos. Ao mesmo tempo, 
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a bacia estudada representa o ambiente mais comprometido do ponto de vista ambiental, 

sendo tão sobreutilizada que o rio seca durante os três meses de verão. As soluções 

propostas para o problema são analisadas por meio de métodos computacionais, sendo 

que a escolha entre uma delas é baseada na avaliação financeira e custo-efetividade das 

mesmas, além de ressaltar-se o fato de que todas as soluções propostas são baseadas em 

engenharia e inovação tecnológica.  

O estudo de caso mostra uma cultura política centrada em tomada de decisão 

com base em inovação tecnológica, mercantilização dos processos e avaliação de 

custos. Não são observadas menções à possibilidade de mudanças de hábitos ou ao 

paradigma de utilização da água na região, o que mostra dificuldade de enxergar o 

avançado grau de fragilidade dos sistemas naturais e a necessidade de estes serem os 

elementos prioritários no processo de tomada de decisão. 

Por fim, tem-se o estudo de caso da China. Dentre os estudos de caso 

apresentados, observa-se nesse uma maior similaridade com a realidade brasileira. As 

similaridades aparecem em diversos aspectos e parecem estar claramente relacionadas 

com o fato de que ambos são países emergentes, ou seja, com suas instituições e formas 

de governança ainda em processo de amadurecimento político e com dimensões 

continentais onde ainda há espaços do território ocupados por ecossistemas naturais.  

A experiência chinesa mostra uma narrativa focada no diagnóstico dos 

problemas da bacia em vez de análise das soluções propostas, o que revela um processo 

político incompleto, focado ainda na fase inicial do processo de gestão, que é a 

contextualização. Podemos perceber que a maior parte dos problemas ambientais parece 

ser fruto, por um lado, de elevadas taxas de crescimento populacional, desenvolvimento 

econômico, crescimento urbano e industrial e por outro lado, da incapacidade do 

governo de tratar adequadamente os desafios do desenvolvimento. O autor mostra uma 

cultura institucional e de gestão antiquada baseada em instituições que não interagem 

entre si nem com a sociedade, paradigmas de gestão arcaicos que não incorporam a 

participação social no processo decisório, um arcabouço legal voltado apenas para o 

desenvolvimento e formas de comunicação entre governo e sociedade insuficientes, que 

perpetuam o não envolvimento da sociedade nas escolhas e rumos do desenvolvimento 

econômico.  
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 Outra similaridade repousa sobre as sugestões do autor, que, em seu texto, 

indica ser justamente no tratamento dos recursos naturais que ainda restam no território, 

como as reservas florestais, e no planejamento do uso do solo e do território, que estão 

as soluções para possibilitar, no futuro, alcançar as metas de desenvolvimento 

sustentável.   

Por fim um esforço de síntese das principais características das quatro 

experiências apresentadas  foi empreendido refletindo-se na tabela 3.que apresenta 

algumas das características descritivas dos quatro estudos de caso. 

Tabela 3.1 - Tabela síntese da avaliação comparativa dos estudos de caso de 

gerenciamento integrado de recursos hidricos escolhidos: Japão, Canadá, Estados 

Unidos e China. 

País 
Escala e origem do 

processo de GIRH 

Instituições 

principais 

envolvidas 

Características do 

GIRH 
Estágio 

Japão 

Nacional/ 

Monitoramento. da 

Qualidade da Água 

Governos nas 

escalas nacional 

e local 

Baseado em medidas 

de tratamento de 

efluentes e recuperação 

de ecossistemas 

Implementado 

Canadá 

Regional/ Delimitação 

de Bacias Prioritárias/ 

Garantir a Participação 

Social no Processo de 

Gestão. 

Organizações de 

Bacia e Governo 

Nacional 

Flexível, ações 

implementadas 

definidas pelas 

organizações de bacia 

Em 

implementação 

Estados 

Unidos 

Bacia/ 

Rio seca no 

verão/melhorar a 

alocação dos usos 

Agências de 

água, e 

prestadores de 

serviços 

Modelagem e métodos 

computacionais, 

buscam encontrar 

cenário ótimo para 

abastecimento e vazão 

ecológica 

Modelos e 

Propostas 

China 

Provincia/ Melhorar os 

índices de 

sustentabilidade da 

bacia e da província. 

Governo 

Nacional e da 

Provincia 

Baseado no 

diagnóstico ambiental 

da bacia e em 

pesquisas qualitativas 

com os moradores 

Diagnóstico 

3.5  Evolução nas Abordagens de Pesquisa  

Apesar do reconhecimento da necessidade de experiências de gerenciamento 

integrado em escala de bacia hidrográfica, o conhecimento da base científica e a tomada 
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de decisão para o manejo integrado de solo e água na escala da bacia avançaram menos 

do que o esperado nos últimos anos (ALLAN et al., 1997).  

ALLAN et al., (1997) enumera algumas dificuldades para estudos dessa 

natureza:  

a) No geral, uma bacia hidrográfica, mesmo quando de meso-escala, tende a 

incluir o território de diversas unidades político-geográficas e a topografia 

de uma bacia hidrográfica não é refletida nas linhas e ângulos retos, que 

demarcam os limites políticos (DODGE et al., 1992, apud ALLAN et al., 

1997).  

b) O gerenciamento integrado de solo e água exige coordenação de atividades 

e informações que, às vezes, são espacialmente e temporalmente distantes e 

requer que diferentes especialistas e órgãos de governo trabalhem conjunta-

mente em novos tipos de parcerias. 

A essa lista, podemos acrescentar as dificuldades em identificar, quantificar e 

hierarquizar todos os impactos diretos e indiretos associados a atividades humanas, no 

âmbito da bacia, que afetam o funcionamento dos ecossistemas de rios, as dificuldades 

em monitorar adequadamente indicadores de impacto e, ainda, no caso dos países em 

desenvolvimento, os elevados custos de pesquisas abrangentes e multidisciplinares. 

Por fim, JOHNSON e GAGE (1997) complementam que só recentemente 

observou-se a popularização de ferramentas sofisticadas e mais acessíveis, inclusive, 

para não especialistas de quantificação de mudanças espaciais, em escalas como a bacia 

e a escala regional. Sistemas de Informação Geográfica, técnicas de processamento de 

imagens e técnicas de estatística espacial permitem integrar componentes da paisagem 

que interagem em diversas escalas espaciais e temporais e influenciam no 

funcionamento dos rios. Essa gama de ferramentas aumentou a capacidade de 

pesquisadores, em especial, ecólogos de rios, em avaliar as relações entre elementos do 

sistema e testar teorias em maiores escalas de análise e sistemas mais heterogêneos. 

WANG (2009) comenta que, em especial, países em desenvolvimento enfrentam 

maiores problemas para implementar a pesquisa e o gerenciamento em escala de bacia 

hidrográfica, uma vez que parte dos dados necessários para avaliações integradas 



105 

 

freqüentemente não existem ou são inacessíveis. Sem dados completos, é difícil 

identificar como se dão as interações e estabelecer planos efetivos de gerenciamento. 

 

3.6  Do Gerenciamento Integrado à Conservação de Bacias 

Hidrográficas  

Demonstramos, ao longo do texto, que a bacia se apresenta como uma unidade 

física integrada (LEOPOLD, WOLMAN e MILLER, 1964, CHISTOFOLETTI, 1981) e 

que as mudanças no uso do solo e nas práticas de manejo das bacias hidrográficas 

influenciam no sistema de transferência de sedimentos – erosão e sedimentação –, no 

comportamento do escoamento – runnoff – e na entrada de contaminantes nos corpos 

hídricos (NEWSON, 1992). Dessa forma, um dos princípios do gerenciamento 

integrado é incorporar o planejamento do uso do solo no gerenciamento da bacia 

(MITCHELL, 2005). 

É possível tentar mitigar os impactos indesejáveis das diferentes atividades 

humanas por meio das práticas de gestão, separando, nesse sentido, os conceitos de land 

use – uso do solo – e land management – gestão do solo. É necessário, para tanto, 

reconhecer que as atividades humanas têm impactos ecológicos importantes, tais como a 

geração de poluição por fontes não pontuais e pontuais, o assoreamento e alteração das 

formas de canais, a retirada da cobertura vegetal e das matas ciliares e a perda da 

biodiversidade (PRATO, 1999), e que os ecossistemas provêem serviços ambientais 

valiosos, como purificação do ar e da água, mitigação de enchentes e secas, 

detoxificação e decomposição de resíduos, geração e renovação do solo, manutenção da 

biodiversidade e estabilização do clima (DAILY, 1997). 

Nessa abordagem, evolui-se de uma perspectiva de gerenciamento para uma 

perspectiva de conservação de bacias hidrográficas, admitindo-se aí uma mudança das 

intervenções de engenharia em direção a uma abordagem de “intervenção suave” – 

engenharia soft. Implica em uma filosofia de conservação, com ênfase em formas 

indiretas de engenharia fluvial, como controle da erosão em locais de maior inclinação e 

nas planícies dos rios (NEWSON, 1992, p. 35). 
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O gerenciamento de ecossistemas trata de maiores escalas espaciais, maiores 

intervalos de tempo e mais variáveis – ecológicas, econômicas e sociais – do que 

comumente é observado em abordagens de gerenciamento existentes (THOMAS, 1997, 

apud PRATO, 1999). No gerenciamento de ecossistemas, as intervenções ocorrem no 

nível dos processos e de padrões que atuam na paisagem de uma forma holística e 

buscam alcançar um ecossistema sustentável e funcional, além de obter benefícios e 

bens para a sociedade (PRATO, 1999). 

Existe um “pool” de técnicas e abordagens que permitem melhorar o estado de 

conservação das bacias sob a perspectiva do gerenciamento de ecossistemas. Nos 

Estados Unidos, a abordagem mais comum de conservação de bacias hidrográficas é o 

desenvolvimento de melhores práticas de manejo – Best Management Practices (BMP) 

– ou boas práticas agrícolas (CHAIM et al., 2006), voltadas principalmente para a 

mitigação do impacto da agricultura. Essas práticas incluem: (1) recuperação de 

pastagens naturais; (2) estabilização das margens dos rios; (3) práticas de manejo de 

nutrientes; (4) eliminação do pastoreio em córregos; (5) manutenção de cobertura morta 

e sistemas de plantio direto; (6) estabelecimento de corredores de vegetação ao longo 

dos rios – buffers – de conservação; (7) caminhos de águas gramados; (8) terraços; e 

outras práticas de manejo do sistema ou dos plantios. 

PRATO (1999) aponta que essas atividades visam à conservação de solo e água 

e representam medidas estruturais na conservação de bacias, porque solo e água são 

elementos críticos dos ecossistemas e têm um papel e comportamento sistêmico. 

Gerenciar solo e água significa intervir em processos integrados que coordenam o 

padrão sustentado de funcionamento da bacia.  

Na Europa, desponta abordagem ainda mais avançada de tratamento de bacias 

hidrográficas em perspectiva ecossistêmica, legitimada pela Diretiva Européia da Água 

(Directive 2000/60/EC) (European Parliament and Council, 2000). Essa norma, que 

representa uma política integrada e única para proteção dos recursos hídricos na União 

Européia, tem como princípio básico a participação da sociedade consolidada no próprio 

título da Diretiva: “Water European Framework Directive – A Framework for 

Community action in the field of water policy”, sendo o objetivo primário - descrito no 

artigo 1- o estabelecimento de um arcabouço para a proteção das águas superficiais, 

costeiras e subterrâneas, que evite a deterioração futura, e proteja e melhore o estado de 
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conservação dos ecossistemas aquáticos, em especial, com relação às exigências de 

água desses ecossistemas, dos ecossistemas terrestres e de áreas alagadas que deles 

sejam dependentes. 

Objetiva ainda: (1) a redução progressiva de descargas, emissões e liberações de 

substâncias danosas e o encerramento de descargas, emissões e liberações de 

substâncias tóxicas; (2) assegurar a redução progressiva da poluição em águas 

subterrâneas, prevenindo sua poluição futura; (3) contribuir para mitigar os impactos de 

enchentes e secas (art. 1). 

A Diretiva prevê também o esforço a ser empreendido pelos governos para que 

os corpos de água retornem o máximo possível à sua condição natural – renaturalização 

de rios – orientando, quando possível, para a retirada de canais e represas. A norma 

deixa claro que a regularização dos rios (ex: reservatórios, diques, canalizações) devem 

ser mantidas apenas no caso em que a renaturalização tenha efeitos adversos sobre o 

ambiente, a navegação ou recreação, o abastecimento de água, irrigação ou geração de 

energia, a regulação de água, proteção de enchentes e drenagem. Ou então quando os 

benefícios obtidos pela modificação dos corpos de água não podem ser alcançados, seja 

devido a custos desproporcionais, inviabilidade técnica ou por meio de intervenções 

mais ambientalmente orientadas (art. 4). 

A norma prevê ainda que nos casos em que o corpo de água estiver muito 

alterado pela atividade humana, e que o alcance de um estado de integridade ambiental 

elevado seja inexeqüível ou desproporcionalmente caro, objetivos ambientais menos 

exigentes devem ser definidos com base em critérios transparentes, e medidas práticas 

devem ser elaboradas e empreendidas para prevenir deterioração futura do estado de dos 

corpos de água (art. 31). 

A Diretiva Européia da água representa assim uma das normas mais avançadas 

em termos de conservação de recursos hídricos, a medida que estabelece que a melhor 

condição para as bacias hidrográficas é a condição natural e não regularizada. Orienta 

que os estados membros devem empreender esforços para que as bacias hidrográficas 

alcancem ou retornem a esta condição, e se baseia no princípio da melhoria contínua, ou 

seja os estados membros devem empreender medidas contínuas para melhoria da 

qualidade da água e prevenção da poluição, usando metas e padrões progressivos de 



108 

 

melhoria da integridade das bacias hidrográficas. O grifo tem como objetivo ressaltar 

que o termo integridade de bacias hidrográficas inclui aspectos da qualidade da água e 

da conservação do ambiente aquático, ou seja das margens, leitos, áreas de vegetação 

ciliar e hábitats para biodiversidade.  

 

3.6.1  Espaço para o Rio  

A Diretiva Européia da Água, lançada em 2000, é o ápice de um movimento 

iniciado no fim da década de 1990 e no início dos anos 2000, em alguns países da 

Europa Ocidental, que empreendem uma mudança na estratégia de administrar as 

sucessivas inundações que afetavam seus territórios. Uma síntese dessa abordagem é 

encontrada em WERNER (2009), que anuncia que “durante muitos anos, vigorou na 

Europa uma estratégia de administrar as inundações que confinava o rio em diques, 

barragens e canais de concreto, de forma a direcionar as águas de enchentes para o mar 

o mais rápido possível. No entanto, uma reviravolta no pensamento ambiental gerou a 

compreensão de que os diques acarretavam problemas e não podiam ser erguidos 

continuamente (BECK, 1992, apud WERNER, 2009)”.  “Paralelo a isso, aumentaram as 

preocupações com os cenários climáticos que prevêem uma maior variação de 

precipitações e gelo derretido, evocando um cenário de desafios fluviais imprevisíveis. 

Em vez de erguer diques e canalizar os rios, decidiu-se por tentar dar mais espaço aos 

rios, para acomodar descargas fluviais extremas” (WERNER, 2009).  

Entre as experiências alternativas à regularização, destacam-se as margens 

“verdes” dos rios, com declividades mais suaves e estabilizadas por vegetação natural, 

diques submersíveis, desvios, bacias de retenção e inundação controlada. Os rios 

naturais, não domesticados, como o Allier, na Franca, serviram de exemplo para os 

planos de restauração dos rios holandeses, como o Mosa e o Wall. Outros projetos, 

como o da Grã Bretanha (Jubilee River), o da Alemanha (Integração do Reno) e o da 

França (Rio Loire), prometem, da mesma forma, dar mais espaço para os rios e 

aprimorar os valores naturais do ambiente fluvial, preservando as oportunidades 

econômicas e o potencial de qualidade de vida relativos às mudanças das margens dos 

rios (WERNER, 2009). 



109 

 

Também passou a ser comum na Europa basear as estratégias para o 

gerenciamento de inundações em uma abordagens de gerenciamento de risco.  Segundo 

KELLY et al,. (2007) apud CARNEIRO et al., (2010) “se durante muitos anos as 

políticas desenvolvidas contra enchentes foram baseadas na proteção e na criação de 

barreiras e desvios como método de defesa contra inundações,  a construção de barreiras 

e de estruturas de proteção tem sido substituída por uma nova abordagem focada no 

gerenciamento sustentável de inundações. Isto inclui “criar espaço para a água”, 

ampliando as áreas para acomodar as águas de cheias durante e após um evento 

extremo. Esta mudança na estratégia tem influenciado outras áreas, tais como 

planejamento urbano, métodos construtivos e projetos de conscientização social. 

Uma proposta de evolução conceitual das fases de gestão fluvial em quatro fases 

é proposta por GREEN e WERNER (1999). Na primeira fase, correspondente à pré-

modernidade, as comunidades enfrentavam sozinhas os problemas, e o governo não se 

envolvia nas soluções. Este momento representa o início do gerenciamento de recursos 

hídricos e remonta à Inglaterra e França da Revolução Industrial. A segunda fase 

corresponde à “fase moderna”, que procura manter o rio longe das pessoas por meio de 

obras de infraestrutura, citando como exemplo o rio Tamisa, transformado em canal de 

lixo e detritos, e cuja solução foi baseada em obras de canalização, e isolamento do rio 

da sua bacia. A terceira fase começa nos Estados Unidos, sob influência da Escola de 

Chicago de Geografia Humana, que mantém as pessoas longe da água por meio do 

zoneamento, dando mais espaço ao rio, mas criando mais problemas também, na 

medida em que as margens e planícies aluviais dos rios continuam sendo ocupadas de 

maneira irregular e ilegal, com as pessoas sendo atraídas pela beleza cênica, fertilidade 

do solo e planura do terreno. A última fase é marcada por uma combinação das 

estratégias anteriores, que tenta articular a ação do governo com a sociedade e 

harmonizar os aspectos naturais e de infraestrutura das bacias hidrográficas, chamada 

pelos autores de “paradigma integrado”. 

 

Tabela  3.2 – Proposta de evolução dos paradigmas governantes do gerenciamento de 

corpos hídricos. 

Fase Paradigma Fórmula Foco da gestão 
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1 
Autogestão  

(pré-moderna) 

Solucionar e/ou 

conviver com as 

inundações 

Enfrentamento 

2 
Proteção  

(moderna) 

Controlar o 

comportamento do rio 
Gestão de risco 

3 Zoneamento 
Ajustar o 

comportamento humano  
Gestão de pessoas 

4 
Integrado  

(pós-moderno) 

Adaptativo, combinar as 

fórmulas acima 
Gestão da incerteza 

Fonte: WERNER (2009). 

 

3.7  Gerenciamento de Bacias Hidrográficas sob a ótica da Gestão 

Integrada de Recursos Hídricos e Florestais 

Como se verificou até aqui, o gerenciamento de bacias hidrográficas pode ser 

desenvolvido de diferentes maneiras. As abordagens mais recentes apontam como 

práticas adequadas aquelas que priorizam a conservação de bacias hidrográficas sob 

uma visão ecossistêmica. No caso deste trabalho e para fins de orientação analítica, as 

práticas de gerenciamento que considerem a relação integrada entre floresta e água 

serão o foco.  

Essa interface foi escolhida porque constatamos por empiria (EGLER, 2001; 

EGLER et al., 2012) e por meio do extenso levantamento bibliográfico, que dentre os 

aspectos ambientais que caracterizam e influenciam o funcionamento de uma bacia, 

aquele que pode ser alvo de intervenção, e cuja gestão pode resultar em benefícios 

múltiplos para a integridade ambiental dos ecossistemas é a cobertura florestal.  

Isto decorre do fato de a cobertura vegetal ter papel fundamental na manutenção 

do ciclo hidrológico influenciando a evapotranspiração e a infiltração de água, e de 

funcionar como uma barreira física ao fluxo de sedimentos em uma bacia, associados 

aos processos erosivos resultantes das mudança no uso do solo (BRUINJZEEL, 1990; 

CALDER, 1995; MOTA, 1995; PRATO, 1999; BRAGA 2005,MCBRIDE et al.,2008) 

Além disso a destruição de ecossistemas e de hábitats é considerada uma ameaça 

crítica às populações animais e vegetais (TERBORG e WINTER, 1980; apud 
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PERROW e DAVY, 2002), em um nível tal que tem sido descrito como a principal 

causa das extinções das espécies (PERROW e DAVY, 2002). A destruição de hábitats 

está associada a perda e fragmentação dos habitats, causada pela mudança no uso do 

solo. Desta forma as principais formas de restauração de ecossistemas envolvem o 

aumento da conectividade de fragmentos na escala de paisagens. Para BENNET (1999) 

apud PERROW e DAVY (2002) existem quarto opções básicas em relação ao 

planejamento do usos do solo que tem efeitos benéficos paras as espécies animais: (1) 

expansão das áreas de proteção como as Unidades de Conservação; (2) maximizar a 

qualidade dos habitat existentes; (3) minimizar os impactos de atividades do entorno 

dos habitats; (4) promover a conectividade de ambientes naturais para conter os efeitos 

do isolamento. 

Para MOTA (1995), o planejamento territorial visando a conservação dos 

recursos hídricos, deve considerar todas as características ambientais da bacia 

hidrográfica, e a partir do conhecimento detalhado dos condicionantes naturais do meio, 

será possível disciplinar os usos e ocupações do solo, de forma a reduzir o impacto 

ambiental. Neste sentido ele sugere como medidas de conservação: o tratamento 

especial de áreas de encostas (manutenção da vegetação, preservação dos sistemas 

naturais de drenagem, e o controle dos movimentos de terra); as medidas de proteção da 

vegetação das margens, das áreas de drenagem e das áreas de valor ecológico ou 

paisagísticos; a manutenção da vegetação em áreas encharcadas das planícies; a 

proteção da vegetação em áreas de recarga de aquiferos. Como forma de alcançar estes 

objetivos propõe o disciplinamento do uso do solo, ou mesmo a desapropriação destas 

áreas. 

De acordo com BRAGA (2005), são consideradas práticas adequadas de 

gerenciamento das florestas para a preservação de recursos hídricos: a recuperação 

natural de florestas nativas que protegem os mananciais superficiais ou subterrâneos; o 

reflorestamento de áreas de cabeceiras, de drenagem e de nascentes; o reflorestamento 

de mata ciliar ao longo dos cursos de água e dos reservatórios e o manejo e práticas de 

conservação do solo em microbacias hidrográficas. 

O autor considera, então, algumas recomendações para os procedimentos de re-

cuperação florestal, dentre as quais, destaca-se que o reflorestamento deve ser 

empreendido com espécies nativas, conciliando espécies com diferentes padrões de 
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crescimento e de estágios sucessionais diferentes, entre pioneiras, secundárias e espécies 

de clímax, além de consorciar projetos de recuperação e regeneração natural com 

práticas como enriquecimento de espécies, proteção da área contra fogo e gado, controle 

de ervas daninhas e plantio seletivo (BRAGA, 2005). 

Em áreas desmatadas e ocupadas por atividades de agricultura e pastoreio, o 

autor destaca a necessidade de implementação de boas práticas, como terraceamento dos 

terrenos, caminhos de água gramados, proteção das faixas ciliares, rotação de culturas e 

de pasto, adubação verde e cobertura morta, além de plantio direto e curvas de nível 

(BRAGA, 2005).  

 

3.8  Conclusão 

Neste capítulo fizemos um esforço de apresentar um panorama da evolução e 

das abordagens de gerenciamento de recursos hídricos. Em uma perspectiva histórica foi 

possível constatar a evolução do gerenciamento da água enquanto recurso, para o 

gerenciamento integrado de bacias hidrográfica que considera principalmente as 

mudanças ocorridas na bacia e em seu território.  

Citando MITCHELL, 2005, o gerenciamento integrado de bacias hidrográficas 

surge da aproximação de estudos da dinâmica da mudança do uso do solo com estudos 

de gestão de recursos hídricos, onde o gerenciamento da água, para ser efetivo, demanda 

uma abordagem holística em que o recurso hídrico não pode ser tratado isoladamente, 

mas em função das características do solo, do uso do solo e do planejamento deste. 

Mostramos que o gerenciamento de bacias hidrográficas tem como ponto de 

partida o planejamento do uso do solo, que busca conciliar o desenvolvimento humano 

com a conservação dos recursos hídricos. Mostrou-se também que este campo é 

essencialmente interdisciplinar, e que a integração dos conhecimentos disciplinares, é 

uma forma de tratar adequadamente a complexidade de fatores que interagem na bacia 

hidrográfica 

Mostrou-se também que o gerenciamento integrado de bacias hidrográficas – 

GIBH, evoluiu de experiências de gerenciamento locais e de natureza uni disciplinar 
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para abordagens em escala de bacia e paisagem, e de abordagem multidisciplinar, 

representando o paradigma vigente da gestão de recursos hídricos nos anos 2000. As 

perspectivas futuras apontam para abordagens de gerenciamento de bacias baseadas na 

inclusão de elementos do funcionamento dos ecossistemas de rios, por meio de uma 

abordagem ecossistêmica, e também a sua renaturalização. 

Foi desenvolvido um esforço de pesquisa para retratar alguns estudos de caso de 

gerenciamento integrado de bacias hidrográficas, em que buscou-se comparar diferentes 

escalas, países e contextos geopolíticos e econômicos. A análise comparativa revelou a 

forte influência dos aspectos culturais e sociais na implementação das propostas de 

GIBH nos diferentes países. Indicou ainda que a mesma macroabordagem pode se 

consolidar por meio de práticas completamente diferentes, que não há uma única 

solução, e que a alcance da fase de implementação das políticas parece estar associado 

ao amadurecimento político e institucional dos países. 

Por fim, concluímos que dentre os aspectos ambientais que caracterizam o 

funcionamento de uma bacia, aquele que pode ser alvo de intervenção e cuja gestão 

pode resultar em benefícios múltiplos para a integridade ambiental dos ecossistemas 

aquáticos é a cobertura florestal. Razão pela qual sugerimos que o gerenciamento 

integrado de bacias hidrográficas seja desenvolvido com base em uma gestão integrada 

de florestas e da água. 
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Parte II  

Capítulo 4 – Políticas, Práticas e Instituições da Gestão de 

Recursos Hídricos e de Florestas no Brasil 

4.1  Introdução 

O próximo capítulo tem como objetivo prover um panorama das políticas, 

práticas e instituições voltadas para a gestão de recursos hídricos e florestas no país. 

Busca-se avaliar se o atual arcabouço de políticas públicas em seu aspecto amplo, 

voltadas para estas temáticas independentes, oferece condições de implementar 

programas de gerenciamento integrado. 

A metodologia para o alcance deste objetivo constou de levantamento das 

normas, políticas e programas existentes, descrição do quadro institucional, e 

levantamento de informações em relatórios oficiais do governo, e nos sítios da internet 

das instituições responsáveis pelas duas temáticas em questão. A análise crítica deste 

panorama foi construída com base em reflexões empíricas e literatura atualizada. 

 

4.2  Política e Legislação 

De maneira sintética dizemos que a Política, é um processo de tomada de 

decisão voltada para o coletivo, a ciência do ideal ou da doutrina a partir da qual o 

governo deve regrar suas ações (LAROUSSE, 1969). No âmbito governamental designa 

um conjunto de ações a serem implementadas pelo governo na administração do país, 

que refletem a agenda de política e iniciam o ciclo de decisão. A política, no geral é 

definida em nível setorial: política de meio ambiente, política de transportes, política de 

desenvolvimento econômico.  
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KINGDOM (1984) apud VIANA (1988) define Agenda como sendo constituída 

por uma lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e dos 

cidadãos que atuam junto do governo. Pode-se, ainda dizer que um assunto sai da 

Agenda Não Governamental (Agenda Sistêmica) para a Agenda Governamental Formal, 

quando (a) há eventos dramáticos ou crises, (b) é possível identificar indicadores, (c) há 

acúmulo de informações e experiências de especialistas. Estes três fatores levariam a 

ação governamental. 

Segundo o autor o processo político se daria da seguinte forma, o governo 

central, ou nacional, faz o exame ou reconhecimento dos problemas, a formação e 

redefinição de proposição de policias, e a política (KINGDOM, 1984 apud VIANA 

1988). Para esse autor, haveria então uma fase anterior a política, de seleção de idéias 

que ele chama “policy primeval soup”, ou sopa primordial de idéias, em que o processo 

de seleção é empreendido pelas comunidades políticas “policy communities”, que são 

grupos de especialistas em uma área política, que produzem e debatem listas de idéias. 

Dentre as propostas formuladas, algumas sobrevivem ao processo de seleção (VIANA, 

1988), e são expostas a outros grupos, em especial os legisladores e executores de 

políticas, sendo acatadas ou remodeladas ao satisfazerem estes grupos. A sobrevivência 

de uma idéia ocorreria em função de ser factível tecnicamente, ser aceitável dentro dos 

valores de especialistas, passar pelo critério público e formar consenso.  

A política em si, que representaria a terceira fase do processo, é definida pelo 

autor como um processo de curso próprio que irá depender das seguintes variáveis: 

prioridades nacionais, que o autor chama de “National Mood”, as forças organizadas 

(que são os grupos de pressão, a mobilização política e o comportamento das elites 

políticas) e mudanças administrativas. Destaca também que as “prioridades nacionais” e 

as “forças organizadas” possuem poder de provocar alterações na Agenda, e que o 

consenso da arena política é obtido através da barganha ou de negociação. Por fim o 

autor sugere que no meio deste processo podem ocorrer janelas políticas (policy 

windows), que se abrem, quando há mudança no curso da política (mudanças na 

administração, mudanças na distribuição de cadeiras no congresso, mudanças nas 

prioridades nacionais). Há o fechamento quando o quadro de mudança sai de cena (ou 

se torna rotina). O autor conclui que o ciclo problemas, proposição de políticas e curso 

da política é o eixo que dirige a “Ação Governamental”. 
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Seguindo este raciocínio sugerimos que a legislação é a divulgação deste 

processo, trazendo a público o resultado do consenso da negociação política. A 

legitimidade da legislação no entanto precisa da validade da ação social. O agir social 

envolve comportamentos diversos: ético, moral e estratégico, que resulta das 

preferências individuais, e o agir regulado por normas, acontece pela validade social das 

normas (EGLER, 2011b
 
). Neste sentido a legislação é um instrumento do processo 

político, e é o que discutiremos a seguir.  

 A implementação de políticas públicas ambientais passaram a ser exigidas, sob 

uma ótica jurídica sustentando-se no mundo dos fatos, em sua essência na degradação e 

poluição ambiental oriundas do processo de desenvolvimento quantitativos e 

qualitativos destrutivo dos recursos naturais e depredadores de valores 

socioeconômicos. Trata-se, assim de um desenvolvimento insustentável, que provocou 

uma reação universal a favor do meio ambiente, dando origem a uma política ambiental 

mundial D´ISEP (2009) apud FRANZ (2011a). 

Para O´RIORDAN (2000), o avanço e acúmulo de conhecimento científico é o 

que propiciou cenário para a criação do campo das políticas públicas ambientais. A 

ciência proveria fatos sobre a realidade que alimentariam a decisão política. O autor não 

ignora que alguns fatos científicos podem ser criados por forças políticas, e neste caso a 

ciência estaria sendo fundamentada por modismos e não por indagações genuínas.  

JORDAN e O´RIORDAN (2000), sugerem que as questões ambientais se 

tornam alvo da política – politizáveis – através do processo de formação de opinião, e 

usam a proposta do cientista político americano DOWNS (1972). Este propôs que as 

questões ambientais evoluíram no passado dentro de cultura de investigação científica, 

que antes era protegida dos holofotes, ocorria discretamente, e era imparcial. 

Atualmente se encontram em um paradigma de produção científica com atenção da 

mídia, comoção popular e ansiedade. Este paradigma resulta em alta pressão sobre as 

instituições políticas, pela ação de jornalistas e grupos de “formadores de opinião, onde 

a velocidade da informação obrigaria a respostas rápidas. A última fase seria um 

momento de avaliação da intervenção regulatória, e os possíveis impactos e ônus 

econômicos associados aos limites a exploração dos recursos ou poluição, que poderia 

se enquadrar em uma análise custo-benefício. Este processo seria retroalimentado pela 

ciência das catástrofes e crises ambientais, que teria um efeito amplificador sobre o 
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processo de inclusão das temáticas ambientais nas agendas políticas, amparado 

principalmente pela ação de Organizações Não Governamentais (ONGs) e da mídia.  

Esta leitura de JORDAN e O´RIORDAN (2000), apesar de crítica, é observada 

na realidade e trata do processo atual da definição de agendas de políticas ambientais. 

Não alerta para a dificuldade de mudança em alguns paradigmas de desenvolvimento, 

mesmo diante da intensificação da ocorrência de catástrofes, não apenas produzidas pela 

ciência, mas afetivamente mensuradas, como foi possível observar recentemente com 

eventos climáticos no mundo e no Brasil.  

Citando NEWBY (1993 apud JORDAN e O´RIORDAN, 2000) os autores 

sugerem que a política ambiental “midiática” não se aprofunda na questão mais 

conflituosa que envolve questionamentos sobre o tipo de sociedade que queremos criar 

no futuro. A política ambiental, complementa o autor, não deveria estar tão focada em 

tratar a dualidade entre liberdade individual e alocação planejada de recursos, ou justiça 

distribucional e a defesa dos direitos de propriedade, mas sim sobre os modelos de 

produção vigentes, e o mundo que gostaríamos de viver no futuro (NEWBY, 1993 apud 

JORDAN e O´RIORDAN 2000). 

 

4.3  Legislação e Instituições para a Gestão de Recursos Hídricos e de 

Florestas em Esfera Nacional 

De acordo com o que apresentamos anteriormente o processo político é uma 

ação governamental voltada para o coletivo, que se realiza por meio da elaboração de 

leis e da atuação de atores políticos, dentre os quais as instituições do estado. No geral 

as instituições e leis em um determinado país apresentam uma natureza hierárquica, que 

obedece a ordem da representação das escalas nacional, estadual e local (municipal). A 

maior parte das leis e instituições são inicialmente definidas na esfera nacional, 

orientando a criação de leis e instituições em níveis estaduais e municipais. 

 Com relação as normas que regem a politica ambiental em escala nacional, 

destaca-se em ordem hierárquica a Constituição Federal (BRASIL, 1988) que possui um 

capítulo específico de meio ambiente (Capítulo V – art. 225), e a Politica Nacional de 

Meio Ambiente, implementada pela Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981), que define 
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principios, diretrizes e instrumentos para a gestão ambiental pública no país, bem como 

constitui o SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente. O SISNAMA é formado 

pelo conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e dos Municípios, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental no pais.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) divide entre a União e os Estados o 

domínio da água, da seguinte forma: (1) são bens da União os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 

sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham (CF art. 20, inciso III); (2) são bens dos Estados as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União (CF, art. 26, inciso I). Assim a competência da Gestão de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos é da União e dos Estados, não sendo 

delimitadas responsabilidades aos municípios. 

No Brasil, tem-se observado uma prática de endereçamento da política ambiental 

de forma que as diretrizes e princípios são definidos em leis nacionais, mas a 

implementação ocorre por meio da ação dos governos estaduais e municipais, 

compondo no âmbito do SISNAMA (BRASIL, 1981).  

Coerente com este fato, neste item iremos examinar as leis, instituições e 

programas em nível nacional que estão relacionadas à gestão de recursos hídricos e 

florestas no pais. No capítulo seguinte examinaremos este arcabouço nos estados, ambas 

estas estruturas irão influenciar diretamente o alcance de medidas eficazes de 

gerenciamento integrado de recursos hídricos no nosso território 

 

4.3.1  Legislação  

Uma forma de classificar as diferentes categorias de questões ambientais a serem 

tratadas pela legislação é a divisão segundo “Agendas”. Define-se agenda verde aquela 

que se refere à assuntos como preservação de florestas e biodiversidade, agenda azul 

aquela que se refere à gestão de recursos hídricos e agenda marrom aquela que se refere 

às questões ambientais relacionadas à urbanização, a industrialização, ao crescimento 
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econômico, tais como a poluição do ar, da água e do solo, a coleta e reciclagem de lixo, 

o ordenamento urbano, a segurança química, etc. (IBAMA, 2011). 

Já existem algumas leis no nosso país que tratam parcialmente ou em sua 

totalidade da gestão de recursos hídricos e florestais e que podem dar suporte à 

conservação de recursos hídricos e florestais , inclusive de forma integrada e em base 

territorial. Na maior parte são normas incluídas no arcabouço da legislação ambiental, 

recursos hídricos, e ou na legislação de uso do solo, bem como na interface das duas. 

Neste tópico iremos apresentá-las de maneira sucinta, destacando os instrumentos e 

objetivos que tem maior relação com a temática enunciada.  

A Constituição Federal (BRASIL,1988), no art. 225 define uma série de 

obrigações do Poder Público relativas a conservação de florestas e ecossistemas. O 

artigo 225 enuncia que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações” 

Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público (parágrafo 

1, art. 225): 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 

a crueldade. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
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Nota-se neste artigo da Constituição Federal (BRASIL, 1988) a importância da 

preservação de florestas, ecossistemas e biomas para a promoção de um meio ambiente 

equilibrado, bem como e a designação de instrumentos, em especial de proteção, para o 

alcance destas metas. Observa-se neste sentido que a temática florestal tem destaque no 

que diz respeito a hierarquia de leis no pais. 

A Lei Federal 6.938/81 (BRASIL, 1981), cria a Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA, tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana.  

São definidos 13 instrumentos na Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º): 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental;  

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

federal, estadual e municipal; 

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

X - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes;  

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais.  

XIII - Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 

seguro ambiental e outros.  
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Assim observa-se que a Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981) define de maneira geral 

instrumentos a serem implementados nas agendas marrom, como o monitoramento e 

controle da poluição e avaliação de impactos ambientais, instrumentos da agenda verde, 

como a criação de reservas e áreas especialmente protegidas, instrumentos de apoio à 

gestão ambiental como os cadastros técnicos e sistema de informações ambientais, e por 

fim instrumentos de ordenamento territorial, que integram todas as agendas, como o 

zoneamento. 

A agenda azul foi tratada exclusivamente na Política Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH, definida pela Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997), e tem como objetivos 

(art. 2º) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos define entre seus instrumentos (art.5º): 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

 

Define como suas diretrizes gerais de ação (art. 3º): 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e 

com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e 

zonas costeiras. 
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Em relação a nossa temática, destacam-se os seguintes instrumentos e diretrizes 

da PNRH: os Planos de Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água 

segundo usos preponderantes, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental, uso do solo, e com o planejamento regional, estadual e nacional e a gestão de 

zonas costeiras. Percebe-se então que a gestão de recursos hídricos em base territorial é 

tratada de forma ampla na legislação e relaciona-se com outros aspectos da gestão 

ambiental e do território. 

Outras normas importantes que tratam da conservação de recursos hídricos em 

escala federal são as Resoluções CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 

2005a), que 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. A Resolução CONAMA Nº 396, de 07 de abril de 

2008 (BRASIL, 2008 a), que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.  

Observam-se também as Resoluções do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, como a Resolução nº 92, de 05 de novembro de 2008 (BRASIL, 2008 b), que 

estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e conservação das águas 

subterrâneas no território brasileiro; e a Resolução nº 17, de 29 de maio de 2001 

BRASIL,2001), que estabelece diretrizes para elaboração dos Planos de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

A agenda verde é tratada principalmente em três normas. O Código Florestal 

Brasileiro, definido pela Lei 4.771/65 (BRASIL, 1965) e complementado pela 

Resolução Conama nº 303 (BRASIL, 2002), a Lei que implementa o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC – Lei 9.985/00 (BRASIL, 2000 a); e a Lei de 

Gestão de Florestas Públicas e Concessão Florestal – Lei 11.284/06 (BRASIL, 2006a). 
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A Lei 4.771/65 (BRASIL, 1965), não define objetivos gerais mas tem como 

princípio que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as 

limitações que a legislação estabelece. 

O Código Florestal Brasileiro tem sido um dos principais instrumentos de 

conservação ambiental no pais, contribuindo diretamente para a proteção de florestas, 

biodiversidade e recursos hídricos. O texto enuncia de forma clara a importância da 

conservação de florestas para os recursos hídricos. A Lei não define instrumentos, mas 

podemos depreender alguns de seu texto, como a criação de Áreas de Preservação 

Permanente, Áreas de Reserva Legal, assim como as penalidades para o 

descumprimento de sua efetivação. 

São consideradas Áreas de Preservação Permanente – APPs (art. 1º inciso II), as 

áreas protegidas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. O texto define ainda que supressão total ou parcial de florestas de preservação 

permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, 

quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 

pública ou interesse social (art. 3º parágrafo 1º).  

Descreveu-se no Capitulo 1 (seção 1.2.5.2), todas as formas de APPs previstas 

na Lei 4.771/65 (BRASIL, 1965). Nesta seção destacaremos aquelas com relação direta 

com a conservação de recursos hídricos como as florestas situadas ao longo de rios e 

demais cursos de água, definidas faixas fixas de acordo com o tamanho das margens, ao 

redor de lagoas, lagos ou reservatórios e nascentes.  

Além de APPs a Lei também prevê a criação de Reserva Legal – RL (art. 1º 

inciso III), que representa uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 

recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação 

da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.  

São definidos como limites das áreas de Reserva Legal (art. 16 incisos I-IV):  
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I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na 

Amazônia Legal;  

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 

localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e 

quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada 

na mesma microbacia,  

III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas 

de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em 

qualquer região do País.  

É admitido o cômputo da vegetação nativa em área de preservação permanente 

no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique em conversão de 

novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área 

de preservação permanente e reserva legal exceder a: 80% da propriedade situada em 

área de floresta localizada na Amazônia Legal, 50% da propriedade rural localizada nas 

demais regiões do País; e 25% da pequena propriedade rural (art. 16 parágrafo 6).  

Por fim define-se ainda que a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo 

órgão ambiental competente, considerando-se os seguintes critérios e instrumentos (art. 

16 parágrafo 4): o plano de bacia hidrográfica (inciso I); o plano diretor municipal 

(inciso II); o zoneamento ecológico-econômico (inciso III); outras categorias de 

zoneamento ambiental (inciso IV); proximidade com outra RL, APP, unidade de 

conservação ou outra área legalmente protegida (inciso V).  

Este parágrafo é importante pois mostra que já existe na Lei 4.771/65 (BRASIL, 

1965), interação entre os instrumentos de proteção de florestas com instrumentos de 

ordenamento de uso do solo, inclusive os Planos de Bacia, indicando a existência de 

algum grau de integração entre as normas, que possibilitaria caminhar para o 

gerenciamento integrado de recursos hídricos em base territorial. 

A Lei 9.985/00 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC - (BRASIL, 2000 a). O SNUC tem como objetivos (art. 4º): 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
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III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-

as social e economicamente. 

Dentre estes objetivos destacam-se para a temática do presente estudo, os a 

preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, proteção e 

recuperação de recursos hídricos e edáficos e promoção da incorporação de princípios e 

práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. 

São previstas 12 categorias de Unidade de Conservação –UCs - que se dividem 

em Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável (art. 7º incisos I 

e II). A categoria de Proteção Integral admite apenas o uso indireto dos recursos 

naturais, enquanto a de Uso Sustentável prevê a compatibilização da conservação com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. As UCs podem ser federais, 

estaduais e municipais, tendo como órgãos executores e gestores: o Instituto Chico 

Mendes (ICMBIO) e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), em caráter supletivo, e os órgãos estaduais e municipais, nas 

respectivas esferas de atuação (art. 6º inciso III). 

Constituem o grupo das Unidades de Proteção Integral (art. 8º): a Estação 

Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida 
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Silvestre. E constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável (art. 14): a Área de 

Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

Por fim, tem-se a Lei 11.284/06 (BRASIL, 2006a) que dispõe sobre a gestão de 

florestas públicas para a produção sustentável e institui o Serviço Florestal Brasileiro – 

SFB, dentre outras providências. A Lei define as florestas públicas como: “florestas, 

naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o 

domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou das entidades 

da administração indireta (art. 3º inciso I)”. Define ainda que a gestão de florestas 

públicas para produção sustentável compreende (art.4º): a criação de florestas 

nacionais, estaduais e municipais, que é uma das categorias de UCs de Uso 

Sustentável; a destinação de florestas públicas às comunidades locais e a concessão 

florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas e as unidades de manejo das áreas 

protegidas. A concessão florestal terá como objeto a exploração de produtos e serviços 

florestais, contratualmente específicados, em unidade de manejo de floresta pública, 

com perímetro georreferenciado, registrada no respectivo cadastro de florestas públicas 

e incluída no lote de concessão florestal. 

Entre os instrumentos da Lei de Concessão Florestal estão o Cadastro Nacional 

de Florestas Públicas, que são  florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos 

biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do 

Distrito Federal ou das entidades da administração indireta e o Sistema Nacional de 

Informações Florestais integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 

Ambiente. 

Outro instrumento é o Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF, proposto pelo 

órgão gestor, que deverá conter a descrição de todas as florestas públicas a serem 

submetidas a processos de concessão no ano em que vigorar (art.10). O PAOF para 

concessão florestal considerará (art. 11, incisos I à IV): as políticas e o planejamento 

para o setor florestal, o meio ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento territorial e 

o desenvolvimento regional; o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE nacional e 

estadual e demais instrumentos que disciplinam o uso, a ocupação de recursos 

ambientais; exclusão das UCs de proteção integral, das reservas de desenvolvimento 
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sustentável, das reservas extrativistas, das reservas de fauna e das áreas de relevante 

interesse ecológico; e a exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por 

comunidades locais e das áreas de interesse para a criação de unidades de conservação 

de proteção integral. 

Novamente observa-se aspectos da gestão do território como critério orientador, 

neste caso, norteando a definição de áreas para exploração sustentável de florestas. No 

entanto faz-se necessário destacar que a Lei Federal 11.284/06 (BRASIL, 2006a) trata 

predominantemente de aspectos de regulação da exploração econômica das florestas 

públicas e de concessões florestais, representando desta forma, mais um regramento de 

natureza econômica do que propriamente uma legislação ambiental. Naturalmente, a 

medida que seus objetivos são atingidos os resultados indiretos são revertidos para 

conservação de recursos naturais, pois objetivam reduzir o desmatamento para fins de 

exploração de florestas, substituindo o mesmo pelo manejo florestal sustentável. 

BRAGA (2005), em um exercício temático propõe a divisão dos instrumentos 

das Leis Federais em três categorias: Ordenamento Territorial, Comando e Controle e 

Tomada de Decisão. O autor seleciona os instrumentos que teriam importância para a 

conservação e recuperação de recursos hídricos e florestais nas bacias hidrográficas, e 

os divide em quatro tipologias conforme observa-se no Quadro 3.1. 

Neste quadro, e para a nossa temática de gerenciamento de recursos hídricos 

baseada em gerenciamento integrado de água e território, cabe destacar a importância 

do Zoneamento Ecológico Econômico como um instrumento primordial para a gestão 

ambiental do território. Este instrumento baseia-se na coleta, sistematização e integração 

de informações a respeito de  aspectos ambientais e sócio-econômicos do território, que 

são tratadas e apresentadas de forma espacializada.  Desta forma é possível conhecer os 

usos do território, espacializar tais categorias de uso, identificar problemas e prioridades 

de ação, definir potenciais de uso futuro e visualizar cenários de desenvolvimento, uso e 

ocupação do solo.  Representa portanto  um importante instrumento de gestão ambiental 

e de promoção do desenvolvimento sustentável, quando esta é uma meta política. 

Quadro 4.1 – Quadro com proposta de categorização dos instrumentos potencialmente 

indutores de conservação e recuperação de recursos hídricos e florestais.  
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Categoria Instrumentos 

Ordenamento Territorial 

 O Zoneamento Ambiental (ZEE) 

 Criação de Espaços Territoriais Especialmente 

Protegidos – (UCs) 

 Planos de Recursos Hídricos 

 Criação de APPs e RLs 

 Enquadramento dos Corpos de Água 

 Planos Diretores Municipais 

 

Comando e Controle 

 Avaliação de Impactos Ambientais 

 Licenciamento Ambiental 

 O Estabelecimento de Padrões de Qualidade 

Ambiental 

 Outorga do Uso da Água 

Instrumentos Econômicos 

 Cobrança do Uso da água 

 Concessão Florestal, ou exploração de 

produtos e serviços florestais. 

Apoio à Tomada  

de Decisão 

 Monitoramento Ambiental e Publicação do 

Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

 Sistemas de Informação de Meio Ambiente e 

Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. 

 Instâncias de Decisão Colegiada 

 Sistema Nacional de Informações Florestais 

 Cadastro Nacional de Florestas Públicas 

 
Fonte: Adaptado de BRAGA, 2005 

O Zoneamento Ecológico Econômico foi tratado na Politica Nacional de Meio 

Ambiente (art. 9º),  regulamentado pelo Decreto nº 4297/2002, que estabelece critérios 

para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, e pelo Decreto Nº 

7.378/2010  que aprova o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal. 

De acordo com o Decreto nº 4.297, compete ao Poder Público Federal elaborar e 

executar os ZEE nacional e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou 

territórios abrangidos por planos e projetos prioritários do Governo Federal, e que o 

mesmo  poderá, mediante celebração de termo apropriado, elaborar e executar o ZEE 

em articulação e cooperação com os Estados. 

Do ponto de vista institucional, observa-se que este é o principal programa de 

uma das Secretarias do Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Extrativismo e 

Desenvolvimento Rural Sustentável), a qual executa algumas ações para a elaboração 

do ZEE em estados e regiões da federação.  Entre os estudos executados no âmbito 
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desta secretaria, destacam-se: o MacroZEE da Amazônia Legal, MacroZEE do 

Nordeste, ZEE da Bacia Hidrográfica do São Francisco, ZEE da Bacia Hidrográfica do 

Parnaíba, ZEE da Rodovia BR-163, ZEE da Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. 

Do ponto de vista de sua implementação, as potencialidades do instrumento não 

são aproveitadas, a medida que se trata de uma ferramenta de conhecimento e 

planejamento do território, e desta forma tem potencial para ser internalizada às 

instituições de planejamento e desenvolvimento econômico, representando um 

instrumento multi-disciplinar e multi-setorial para tomada de decisão, e não restrito à 

área de meio ambiente. 

 

4.3.2  Instituições  

Entre as deliberações da Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981) 

está a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), composto por 

instituições órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental (art. 6º).  

A Lei 6.938/81 propõe a seguinte estrutura institucional: um órgão consultivo e 

deliberativo representado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); um 

órgão central representado pelo Ministério do Meio Ambiente; o órgão executor que é o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

este recentemente foi dividido em dois órgãos dando origem ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) (Lei nº 11.516/07) (BRASIL,2007 a); os 

órgãos seccionais, que são os órgãos ou entidades estaduais com atuação na área 

ambiental, responsáveis pela execução de programas e pelo controle de atividades 

capazes de provocar a degradação ambiental, e por fim órgãos locais representados por 

órgãos ou entidades municipais, com atividades de controle e fiscalização dessas 

atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos define a criação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 33º), formado pelos:  

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH; 
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o Agência Nacional de Águas - ANA ;  

o Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal ; 

o Comitês de Bacia Hidrográfica;  

o Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos 

hídricos; 

o Agências de Água.  

Para fins de sistematização das informações descreve-se de forma sucinta a 

função e competência de cada um destes órgãos no quadro 4.2 . É interessante notar 

que, diferente das demais leis, a PNRH prevê do ponto de vista institucional a criação 

de um novo conjunto de órgãos voltados para gestão de recursos hídricos que é 

separado do SISNAMA. Neste sistema o órgão deliberativo central em escala federal é 

o CNRH, o órgão executor em nível federal é a Agência Nacional de Águas, e os órgãos 

deliberativos seccionais são os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e os Comitês 

de Bacia, por fim os órgãos executores locais são as Agências de Bacia.  

No caso da agenda verde, a Lei 9.985/00 (Brasil, 2000 a) define que o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, será gerido pelos seguintes órgãos: I – Órgão 

consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as 

atribuições de acompanhar a implementação do SNUC; II - Órgão central: o 

Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e III - Órgãos 

executores: o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade e o IBAMA, 

em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o 

SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação; 

 

Quadro 4.2 – Quadro-resumo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, e suas respectivas atribuições 

SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SINGREH 

 

Órgão consultivo: 

Conselho Nacional de 

* Analisa propostas de mudança na legislação de recursos hídricos; 

* Estabelece diretrizes complementares da Política Nacional Recursos 

Hídricos; 

* Estimula a inclusão dos recursos. hídricos dentro do planejamento 
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Recursos Hídricos nacional; 

* Arbitra conflitos de água em última instância; 

* Aprova a instituição de comitês de bacia; 

* Estabelece as diretrizes gerais p/ outorga de água; 

* Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídrico e acompanha sua 

execução. 

Órgão executor: 

Agência Nacional de 

Águas 

* Implementa a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

* Supervisiona o cumprimento da legislação; 

* Disciplina, através de normas, a implementação dos instrumentos da 

PNRH em relação aos rios da União; Implementar a cobrança em 

articulação com os comitês; 

* Fiscaliza o uso de recursos hídricos da união; 

* Concede a outorga em rios da união; 

Órgão Secccional - 

Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos 

* Concede a outorga de água local; 

 

Comitê de bacia 

* Promove o debate sobre questões relacionadas a recursos hídricos e 

articula entidades que tenham atividades correlatas ao tema; 

* Arbitra em primeira instância os conflitos pelo uso da água; 

* Aprova o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica e 

acompanha sua implementação, sugerindo providências para alcançar 

suas metas; 

* Estabelece os mecanismos de cobrança e sugere seus valores 

Agência de Água 

 

(Agência executiva do 

Comitê de Bacia. Que 

pode atuar em mais de 

um comitê. Depende 

para sua criação de 

existência do comitê e 

de viabilidade 

financeira assegurada 

pela cobrança de água) 

* Responsável pela implementação dos instrumentos da PNRH na esfera 

local, ou seja: 

*  
* Manutenção de informações sobre o balanço atualizado da 

disponibilidade hídrica da bacia e o cadastro de usuários de recursos 

hídricos; 

* Efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos, analisar e emitir 

parecer sobre projetos e obras financiadas com recursos de cobrança; 

acompanhar a administração dos recursos arrecadados, fazendo a 

gestão do sistema de recursos hídricos em sua área de atuação; 

* Celebrar convênios e financiamentos para execução de sua 

competência; 

* Elaborar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

* Promover estudos para o melhor gerenciamento dos recursos hídricos; 

* Propor ao Comitê o enquadramento dos corpos d água, e o valor a ser 

cobrado na cobrança; 

* Delimitar o plano financeiro de aplicação dos recursos e o rateio de 

custos de obras de uso múltiplo. 

 

 

A Lei 4.771/65 (BRASIL, 1965) designa os órgãos ambientais competentes do 

SISNAMA como executores das ações de controle da exploração de florestas e 

formações sucessoras, tanto de domínio público quanto privado (art. 19), além disso 

designa a União como responsável, diretamente, ou através de convênio com os estados 

e municípios pela fiscalização da aplicação das normas do Código (art. 22).  
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E por fim, mais recentemente foi criado na estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente o Serviço Florestal Brasileiro - SFB (Lei nº11.284/06) (BRASIL, 2006a), 

com algumas atribuições que contribuem de forma direta ou indireta para gestão 

integrada de recursos florestais e hídricos, entre estas:  

 órgão gestor da concessão de florestas e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal - FNDF;  

 criação e gestão de programas de capacitação, pesquisa e assistência 

técnica para a implementação de atividades florestais, incluindo manejo 

florestal, processamento de produtos florestais e exploração de serviços 

florestais; 

 estimular e fomentar a prática de atividades florestais sustentáveis 

madeireira, não madeireira e de serviços e  

 criar e manter o Sistema Nacional de Informações Florestais integrado ao 

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente e gerenciar o 

Cadastro Nacional de Florestas Públicas,  

 

No geral é possível perceber que o SISNAMA, tem atribuições consolidadas em 

lei, que abrangem atividades de gestão associadas às várias agendas ambientais. A única 

exceção é a agenda azul, tratada pela PNRH, na qual observamos todo um sistema de 

gestão independente. A maior parte das instituições novas criadas dentro do SISNAMA, 

foram na agenda florestal, mostrando que o tema vem ganhando importância na gestão 

ambiental do país, para além dos temas de controle da poluição ambiental e de avaliação 

de impactos ambientais, que dominaram a gestão ambiental nos anos 80 e 90. No geral 

estas novas instituições foram criadas com base na implementação de novos 

instrumentos, como o Cadastro de Florestas e o Sistema de Informações Florestais. 

 

 

Outro fato recente que mudou um pouco a estrutura do SISNAMA, foi a 

separação do IBAMA, pela então Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, em dois 

órgãos. O IBAMA, que antes era responsável por implementar em esfera federal as 

ações da Política Nacional de Meio Ambiente passou a ficar responsável por atividades 
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associadas principalmente à agenda marrom como licenciamento, e fiscalização de 

atividades poluidoras, e na agenda verde a fiscalização do desmatamento. E o ICMBIO 

– Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Lei 11.516/07) 

(BRASIL,2007 a),  recém criado,  e também vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente, teria responsabilidades exclusivas na gestão e implementação do SNUC. 

Esta medida foi alvo de intensos debates. Os mais críticos alertavam que 

representava um retrocesso em relação aos paradigmas de gestão ambiental integrada, 

pois fragmentava o acervo de informações e a capacidade de ação do IBAMA, 

fragilizando a sua atuação nas questões ambientais do pais, em especial em aspectos que 

se localizam nas interfaces das agendas.  

A criação de novas instituições ocorreu principalmente na escala do governo 

federal. No âmbito dos estados, observam-se duas tendências, uma de integração de 

órgãos responsáveis pelas diferentes agendas, em uma única instituição como no caso 

do Estado do Rio de Janeiro que recentemente uniu a Fundação Estadual de Engenharia 

e Meio Ambiente (Feema), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e o 

Instituto Estadual de Florestas (IEF), dando origem ao Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA). Outra situação é a de manutenção de diferentes instituições para tratar das 

agendas verde, marrom e azul, de maneira independente, como a experiência de Minas 

onde em que a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) é responsável pela 

qualidade ambiental no Estado, no que corresponde à agenda marrom, Instituto Estadual 

de Florestas (IEF) responsável pela agenda verde e Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM) que responde pela agenda azul. 

 

 

4.4  Marcos Teóricos e Tendências Futuras para a Gestão Ambiental 

Pública  

Uma análise do cenário político ambiental recente nos mostra a ocorrência de 

mudanças consideráveis nos temas tratados na gestão ambiental pública (LEROY e 

ARTS, 2006). A partir de meados dos anos 90 observa-se a introdução e incremento do 

uso de conceitos como sustentabilidade, biodiversidade, avaliação integrada, qualidade 
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ambiental, mostrando uma mudança discursiva em comparação com os momentos 

iniciais da agenda ambiental nas décadas de 70 e 80. 

Aos poucos a compreensão sobre os problemas ambientais consolidou a visão de 

sua natureza complexa com muitos elementos e camadas interagindo simultaneamente. 

De acordo com LEROY e ARTS (2006), cresce a constatação de que os problemas 

ambientais estão cada vez mais relacionados à outras questões da sociedade como 

crescimento econômico e desenvolvimento social e tecnológico, e suas soluções estam 

progressivamente associadas à outros domínios políticos como agricultura, infra-

estrutura, transportes, tecnologia, etc.  Além disso, apontam os autores, as soluções 

destes problemas passaram a depender não apenas dos departamentos e agências 

envolvidos na gestão ambiental, tornando-se gradualmente um campo 

multidimensional, que apela para responsabilidades compartilhadas entre diferentes 

campos políticos, levantando questões sobre coordenação política e integração política.  

Por fim indicam que esta mudança discursiva e suas implicações foram 

acompanhadas pela introdução de novas abordagens de gestão como gerenciamento 

integrado, co-produção, responsabilidade compartilhada, gestão participativa. Tais 

conceitos apontam para a necessidade da renovação dos papéis e responsabilidades 

entre as instituições e a necessidade de novas configurações e integrações entre elas, 

com mudanças qualitativas nas suas funções e na designação de suas responsabilidades.  

O estudo das instituições vem gradativamente sendo redescoberto no campo das 

ciências políticas, acrescendo-se ai política ambiental. Entre alguns autores que vem se 

debruçando sobre as mudanças institucionais e seu papel na eficácia das políticas 

públicas podemos destacar os trabalhos de SKOCPOL (1985); MARCH e OLSEN 

(1989); HOWLETT e RAMESH (1995); PUTNAM (1996).  

HOWLETT e RAMESH (1995) apontam as instituições e atores como sendo 

subsistemas políticos dentro do sistema político maior. As instituições são estruturas e 

organizações do estado, sociedade e do sistema internacional. Enquanto atores são 

indivíduos ou grupos que participam diretamente do processo político, como membros 

de redes políticas (policy networks); ou indiretamente pelas comunidades políticas 

(policy communities). Os autores dividem os atores políticos em 5 categorias: 

funcionários nomeados, funcionários empregados, grupos de interesse, organizações de 
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pesquisa, e mídia de massa. Os dois primeiros residem dentro do estado e os três 

últimos são organizações sociais. 

Conceitualmente, HOWLETT e RAMESH (1995) dividem as abordagens de 

políticas públicas de acordo com o papel dos atores e instituições como variáveis 

explicativas. As teorias do Bem Estar Econômico e Escolhas Políticas olham os 

indivíduos como agentes que moldam a política, enquanto a teorias do Pluralismo e 

Corporativismo atribuem primazia à grupos organizados. Similarmente Estadismo e 

Neo-Institucionalismo tratam o estado como o principal ator e explicam a política 

publica em termos de seus objetivos e capacidades.  

Para MARCH e OLSEN (1989) as instituições políticas definem o quadro no 

qual a política se desenvolve. Observações empíricas sugerem os autores, indicam que 

processos internos às instituições, mesmo que sendo despertados por eventos externos, 

afetam o fluxo da história. Programas adotados como compromissos políticos, ganham 

maior significado e força política quando são acompanhado de uma agência ou 

instituição para implementá-los.  

Na visão de HOWLETT e RAMESH (1995) tantos os atores quanto as 

instituições tem um papel fundamental no processo político. Indivíduos, grupos, classes 

e estados que participam no processo político tem seus interesses particulares, mas a 

maneira como elas são interpretadas e alcançam seus objetivos e os resultados de seus 

esforços são moldadas por fatores institucionais. 

Neste sentido o Neo-Institucionalismo nos parece uma abordagem adequada 

para dar suporte teórico à importância das instituições para o alcance e eficácia das 

políticas públicas de meio ambiente. Para além da teoria, sugerimos de maneira quase 

intuitiva que a tendência futura para as instituições de meio ambiente é a integração ou 

fusão organizacional.  

LEROY e ARTS (2006) em seu livro “Institutional Dynamics in Environmental 

Governance” fruto do programa de pesquisa “novos arranjos em políticas ambientais” 

desenvolvido na Universidade de Nijmegen (Holanda), pesquisam inovação e tradição 

em políticas ambientais e buscam interpretá-las a partir da perspectiva da dinâmica 

institucional. Como conclusão os autores observam três tipos de mudanças políticas ou 
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inovações: a) integração de arranjos políticos justapostos; b) a renovação organizacional 

de arranjos políticos existentes; c) a introdução de novos arranjos políticos.  

Os autores notam que existe uma tendência atual à integração de campos 

políticos adjacentes, e que casos de estudo como políticas de água, políticas de 

conservação da natureza, e políticas integradas regionais, dão suporte a esta tendência. 

Esta tendência seria contrária ao padrão observado nos primórdios da administração 

pública moderna de diferenciação funcional, que deu origem à problemas de co-

ordenação institucional. No entanto alertam os autores esta ambição é difícil de 

alcançar, mesmo em áreas onde a integração é o principal objetivo político, como no 

caso das políticas regionais onde a compartimentalização ainda é dominante. 

A nosso ver integração institucional seria fundamental para a eficácia da política 

pública ambiental devido as seguintes questões: a) os problemas ambientais tem uma 

natureza multi-setorial, composta de várias causas, que têm impactos simultâneos, 

denotando complexidade; b) neste sentido observa-se a falência das solução de 

problemas ambientais centradas em abordagens setoriais e disciplinares; c) a integração 

institucional permitiria a integração de acervo de informações e conhecimentos 

aumentando a capacidade de reação do órgão a problemas complexos; d) a integração 

institucional pode propiciar um caminho em direção ao processo de tomada de decisão 

com base na integração de informações no território. Neste sentido o território, e o 

acervo de informações sobre o seu funcionamento, e sobre as suas modificações, seriam 

a base do processo de gestão ambiental, evoluindo assim de uma perspectiva normativa 

e de intervenções pontuais da gestão ambiental para uma perspectiva espacial de 

avaliação do território. 

 

4.5  Programas Nacionais para a Gestão de Recursos Hídricos e de 

Florestas  

No Brasil a Constituição Federal (BRASIL, 1988) define como planos “as 

medidas nacionais e regionais de ordenamento do território e desenvolvimento 

econômico e social (Brasil, 1988)”. SADLER & VERHEEM (1996) definem planos 

como as ações coordenadas para alcançar objetivos previstos nas políticas, baseando-se 
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na definição de prioridades, mecanismos de implementação e medidas de alocação de 

recursos. Planos também podem ser definidos como um instrumento de atuação 

governamental com vistas ao enfrentamento de um problema, articulando ações 

orçamentárias ou não voltadas para objetivos setoriais/regionais, constituindo uma 

unidade básica de gestão. Surge de uma demanda social e representa uma resposta 

governamental (Decreto nº 5.233/04) (BRASIL,2004). 

O Plano Plurianual – PPA, é o mecanismo existente no país para estabelecer as 

medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou 

Municipal. A elaboração do PPA foi definida pela Constituição Federal (art. 165), e 

regulamentada pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 (BRASIL, 1998) e tem um 

período de quatro anos. 

Com a adoção do PPA, tornou-se obrigatório o Governo planejar todas as suas 

ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas, somente 

devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do PPA 

para o período vigente. Cada um dos planos (ou programas), é designado a uma unidade 

responsável competente, mesmo que durante a execução dos trabalhos várias unidades 

da esfera pública sejam envolvidas. Também será designado um gerente específico para 

cada ação prevista no Plano Plurianual, por determinação direta da Administração 

Pública Federal. O decreto que regulamentou o PPA prevê que sempre se deva buscar a 

integração das várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal), e também 

destas com o setor privado. 

Assim o Plano Plurianual – PPA, é um instrumento de planejamento que cuida 

da alocação de recursos para um período de quatro, aonde se inserem todas as ações de 

governo, que visam os objetivos dos programas. O primeiro Plano Plurianual foi 

elaborado para os anos de 1996-1999. De lá para cá foram elaborados 5 planos 

plurianuais. As informações sobre o PPA podem ser consultadas na internet. 

Para a agenda ambiental, o plano atual (2011-2014), define 8 temas no total que 

serão alvos de programas, dentro de três eixos distintos (BRASIL, 2011b): 

1) Eixo Políticas Sociais  

a) Resíduos  

2) Políticas e Temas Especiais  
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b) Mar, Zona Costeira e Antártica  

c) Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 

Solidária,  

3) Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Ambiental  

d) Biodiversidade; 

e) Mudanças Climáticas;  

f) Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos 

Incêndios;  

g) Licenciamento e Qualidade Ambiental;  

h) Conservação e Gestão de Recursos Hídricos 

O Plano anterior (BRASIL, 2007 b) apresentava os seguintes programas 

finalísticos, de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente: Combate à 

Desertificação; Comunidades Tradicionais; Conservação e Recuperação dos Biomas 

Brasileiros; Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos 

Genéticos; Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade; Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis; Programa Nacional de Florestas; Programa de 

Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais – Florescer; 

Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas; Qualidade Ambiental; Recursos 

Pesqueiros Sustentáveis; Resíduos Sólidos Urbanos; Revitalização de Bacias 

Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental; Zoneamento 

Ecológico-Econômico. 

Para o nosso recorte temático destaca-se a existência e continuidade, entre um 

plano e outro, de programas voltados a Conservação e Gestão de Recursos Hídricos, a 

Conservação de Florestas e a Gestão Territorial. Revela-se portanto que em termos de 

políticas o governo federal possui programas que, de acordo com a sua forma de 

implementação, poderiam propiciar a gestão integrada de recursos hídricos, com base na 

relação integrada entre água, floresta e território.  

 

4.5.1  Avaliação de Programas e Abordagem do Ciclo de Políticas Públicas  

HOWLETT e RAMESH (1995),  fazem uma proposta simples para a abordagem 

de ciclo de políticas públicas. Segundo estes autores, a análise de ciclo de políticas 
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públicas é uma das formas mais populares de simplificar o processo de avaliação de 

políticas, e se baseia na desagregação do processo em uma série de estágios e sub-

estágios discretos. A proposta do autores é relacionar as fases dos Ciclos de Políticas 

Públicas com fases de uma Abordagem Aplicada à Solução de Problemas (applied 

problem-solving approach). 

Quadro 4.3 - Cinco estágios do Ciclo de Política e sua relação com Abordagem 

Aplicada à Solução de Problemas.  

Abordagem de Solução de Problemas  

1) Reconhecimento do Problema 

2) Propostas de Soluções 

3) Escolha da Solução 

4) Colocando a Solução em Prática 

5) Monitorando os Resultados 

Estágios do Ciclo de Política 

1) Definição de Agendas 

2) Formulação de Políticas 

3) Tomada de Decisão 

4) Implementação das Políticas 

5) Avaliação das Políticas 

 

Do ponto de vista de Ciclo de Política Pública, o esforço de elaboração do PPA, 

permite alcançar a fase três que é a de Tomada de Decisão. O atual PPA propõe um 

Sistema de Monitoramento e Avaliação formado por instrumentos como: 1) painéis de 

evolução de metas e indicadores, relatórios gerenciais baseado em balanços periódicos e 

relatórios de status,  2) base de dados e indicadores de diferentes órgãos de governo, de 

forma adaptada e adequada à tomada de decisão; 3) desenvolvimento de medidas de 

comunicação dos diversos atores envolvidos implementação das políticas públicas 

setoriais, especialmente nos casos envolvendo temas transversais ou multi-setoriais.  

Em termos de pesquisas futuras caberia um esforço de avaliar o status da 

implementação deste sistema, e se ele permite alcançar as fases quatro e cinco do Ciclo 

de Políticas que são a Implementação e Avaliação das Políticas Públicas.  

Atualmente a consulta a bibliografia e sítios governamentais na internet 

permitem identificar alguns programas do governo federal já em estágio de 

implementação no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto estas informações encontram-se 

dispersas baseando-se na consulta a vários órgãos, relatórios e sítios da internet. 

 

Fonte: HOWLETT e RAMESH (1995). 
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4.5.2  Programas Nacionais de Gestão de Recursos Hídricos Implementados no Estado  

Em consonância com as competências definidas no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SGRH, cabe a Agência Nacional de Águas 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; e em rios da união disciplinar, 

através de normas, a implementação dos instrumentos da PNRH, entre eles a cobrança, 

e a fiscalização do uso de recursos hídricos. 

Neste sentido a ANA é responsável pela implementação de Programas nacionais 

voltados para o gerenciamento de recursos hídricos. No âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro observam-se ações nos seguintes programas e projetos em andamento (ANA, 

2011b): 

1. PRODES - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas. (ANA, 

2009b;) 

2. Programa Produtor de Água (ANA, 2009c) 

3. Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA (ANA, 

2012 b) 

O PRODES foi criado em 2001 para reduzir a descarga de esgotos não-tratados 

visando a recuperação da qualidade das águas. Indiretamente o programa visa contribuir 

para o fortalecimento do Sistema de Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SINGREH, e para a implementação dos instrumentos de gestão de águas. No que tange 

ao primeiro objetivo o Programa busca criar incentivos financeiros para a realização de 

novos investimentos em Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) ainda não 

implantadas, em fase de projeto ou de início de execução; ou empreendimentos para 

ampliação, complementação ou melhorias operacionais em Estação de Tratamento de 

Esgotos existentes, que representem aumento da carga poluidora tratada ou da eficiência 

do tratamento (ANA, 2009b).  

Os objetivos indiretos são alcançados a medida que o PRODES incorpora 

aspectos relativos à implementação dos sistemas e instrumentos de gerenciamento de 

recursos hídricos – em especial, os Comitês de Bacia Hidrográfica e a cobrança pelo uso 

da água – quando da seleção dos empreendimentos concorrentes aos recursos do 

Programa (ANA, 2009b). 
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Para garantir que os empreendimentos apoiados com recursos do Programa 

sejam efetivamente concluídos e bem gerenciados após o término das obras, o Programa 

se baseia em um sistema de premiação com base na comprovação de desempenho, 

representada neste caso pela remoção da carga poluente dos esgotos domésticos. Assim 

o Programa não financia obras ou equipamentos, nem realiza qualquer pagamento antes 

do início do funcionamento da Estações de Tratamento de Esgoto. Somente há 

pagamento pela redução comprovada da carga poluente dos esgotos domésticos em 

conformidade com metas de desempenho pré-estabelecidas em contrato. 

Um total de 42 empreendimentos foram contratados de 2001 até 2008
12

, sendo 

apenas um no Rio de Janeiro, a Estação de Tratamento de Aterrado, localizada no 

município de Volta Redonda, no Rio Paraíba do Sul (ANA, 2011a). 

O Programa Produtor de Água é o primeiro programa de âmbito nacional 

baseado na abordagem de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. Seu objetivo é 

financiar práticas e medidas conservacionistas e de melhoria da cobertura vegetal que 

tenham efeito sobre a redução da erosão e sedimentação, a proteção contra a poluição 

difusa, e o aumento da infiltração de água. Seguindo as tendências agro-ambientais mais 

recentes, o “Produtor de Água” foi concebido no ano de 2003, como um programa 

voluntário, flexível, de implantação descentralizada, que visa o controle da poluição 

difusa em mananciais estratégicos (ANA, 2009c). Ele parte da premissa que a melhoria 

ambiental auferida fora da propriedade pelo produtor participante é proporcional ao 

abatimento da erosão e, conseqüentemente da sedimentação, em resposta as 

modificações no uso e manejo do solo. 

As principais medidas conservacionistas apoiadas pelo programa são as práticas 

vegetativas (manutenção de áreas florestais, reflorestamento, plantio direto, recuperação 

de pastagens degradadas, sistemas agrosilvopatoris), e práticas mecânicas (bacia de 

                                                           
 

 

12
 Observamos uma redução entre 2001 e 2008 do número de projetos atendidos pelo Programa. O 

número de projetos por ano foi de: 17 projetos em 2001, 11 projetos em 2002 ; 6  projetos em 2003,  4 

projetos em 2004; 3 projetos em 2007, apenas 1 projeto em 2008. Dos 42 empreendimentos, 30 foram 

realizados no estado de São Paulo, 8 em Minas Gerais, 3 no Paraná,  e apenas 1 no Rio de Janeiro. 
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infiltração, readequação de estradas, recuperação física de áreas de erosão e voçorocas, 

terraceamento).  

Os pagamentos efetuados após a implantação do projeto são baseados em duas 

metodologias: o custo de oportunidade, equivalente ao valor arrendado da área objeto de 

reflorestamento, que representa um valor real pois retrata as condições de mercado. E 

avaliação de performance, que se baseia no impacto positivo proporcionado pela prática 

adotada.  

O programa foi idealizado pela ANA em 2001, e a primeira experiência prática 

se deu no ano de 2006. A principal dificuldade de implementação ao longo dos anos era 

a identificação de uma fonte de recursos financeiros capaz de garantir, pelo menos ao 

longo de cinco anos, o efetivo pagamento dos incentivos. Este obstáculo foi superado na 

experiência da cobrança de água na bacia do rio Piracicaba-Capivari-Jundiai (PCJ) e no 

Paraíba do Sul, que originou uma possibilidade de fonte de renda permanente. A bacia 

do rio Piracicaba-Capivari-Jundiai (PCJ), foi justamente a experiência piloto do 

programa (ANA, 2012a). 

Atualmente o Programa financia os seguinte Projetos: Extrema (MG); Projeto 

Piracicaba-Capivari-Jundiai (SP); Projeto Pipiripau (DF); Projeto Produtor (ES), Projeto 

Apucarana (PR), Projeto Guandu (RJ), Projeto Camboriú (SC) e Projeto Guariroba 

(MS). O Estado do Rio de Janeiro é contemplado, portanto, por uma experiência (ANA, 

2012a). 

O projeto intitulado Produtores de Águas e Florestas será implementado na 

Bacia do Guandú, mais específicamente na microbacia do rio das Pedras (5.227 ha) 

localizada na região do Alto Rio Piraí, no município de Rio Claro. Esta região foi 

selecionada por sua importância como afluente do rio Guandu que abastece 80% da 

região metropolitana, e por localizar-se em uma região ocupada pelo Corredor de 

Biodiversidade Tinguá – Bocaína cujo objetivo é a re-conecção de fragmentos florestas 

criando um Mosaicos de Unidades de Conservação entre a Serra dos Órgãos e da 

Bocaína (ANA, 2012a).  

São parceiros da iniciativa Secretaria Estadual do Ambiente, o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu, a Prefeitura Municipal de Rio Claro, a Organização Não 

Governamental The Nature Conservancy – TNC, e o Instituto Terra, representando o 
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Corredor de Biodiversidade Tinguá – Bocaína. Já foram levantadas as informações 

ambientais básicas, realizadas verificações de campo e construção de um projeto básico, 

contendo a proposta de cálculo, matriz de planejamento e cronograma. A área foi 

escolhida com base no critério de prioridade para a produção de água na bacia, 

importância para a biodiversidade e considerando a futura criação Área de Preservação 

Alto Piraí. O cronograma de trabalho previa o início do plantio das áreas escolhidas a 

partir de 2008 (ANA, 2012a).  

O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas – PNQA, é uma 

iniciativa que vem sendo desenvolvida pela ANA para agregar a qualidade da água à 

sua rede quantitativa (2.700 postos pluviométricos e 1.900 postos fluviométricos). 

Atualmente um total são 1.340 pontos em todo o país estão em atividade, nos quais são 

realizadass análises de 4 parâmetros básicos (pH, oxigênio dissolvido, condutividade e 

temperatura) durante as campanhas de medição de vazão. Todavia, somente esses 

parâmetros não permitem que se avalie adequadamente a evolução da qualidade das 

águas brasileiras, sendo necessários outros parâmetros que requerem coletas de 

amostras e análises laboratoriais (ANA, 2012 b). 

A proposta é que o PNQA oriente recursos da União para apoiar a implantação, 

ampliação, operação e manutenção das redes estaduais em pontos de monitoramento 

identificados como de interesse nacional, acordando com as entidade estaduais a 

freqüência e o conjunto mínimo de parâmetros a serem monitorados. Espera-se que, a 

partir de uma visão nacional estratégica da qualidade das águas no território nacional, 

promova-se a cooperação entre os operadores das redes de monitoramento, o que não 

somente poderá implicar em redução dos custos de implementação e operação, mas 

também facilitar a interpretação dos dados gerados (ANA, 2012b). 

Os resultados deste programa devem alimentar o Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH, e produzir informação para orientar o 

processo de tomada de decisão em relação às bacias com piores índices de qualidade da 

água, e prioridades na implantação de medidas de recuperação e conservação de 

recursos hídricos. Os resultados são consolidados em publicações e relatórios de 

qualidade água.  
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O Relatório Panorama da Qualidade da Água, publicado pela ANA em 2005 

(BRASIL, 2005b), com base em dados de monitoramento de 2002, é o primeiro 

relatório detalhado sobre qualidade da água no país. Forneceram informações para este 

documento, por meio de suas secretarias ou agências ambientais estaduais, os estados de 

Amapá, Bahia Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O Rio Janeiro não foi incluído nesta 

publicação, não sendo possível avaliar a qualidade da água no território, ou o ainda a 

participação do estado no Programa (BRASIL, 2005b). 

No relatório da Conjuntura de Recursos Hídricos, publicado em 2009 também 

não é possível identificar a participação do Rio de Janeiro. Somente foram publicadas 

informações sobre os trechos de rios com valores do índice de qualidade das águas 

(IQA)
13

 nas categorias péssima e ruim (BRASIL, 2009). As informações consultadas 

não permitem saber se o estado não possui trechos de rios nesta condição, ou se os 

trechos incluídos na análise não incluem áreas degradadas, ou mesmo se o estado 

forneceu dados para o relatório.  

 

4.5.3  Programas de Gestão de Florestas Implementados no Estado  

A criação de Unidades de Conservação é uma das principais políticas/programas 

nacionais para a conservação de florestas, que tem reflexos diretos sobre o ordenamento 

do território. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão central do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e mantém o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 

                                                           
 

 

13 O IQA é um índice desenvolvido em 1970 pelo Fundação Sanitária Nacional - National Sanitation 

Foundation (NSF), dos Estados Unidos que se baseia em análises de parâmetros de qualidade da água 

selecionados pela sua importância para a detecção da qualidade da água com base em inquéritos com 

especialistas. O IQA sofreu algumas adaptações pela CETESB, que produziu um índice onde os 

parâmetros avaliados são:  Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais, pH, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Temperatura, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez, Sólidos Totais em Suspensão 

Total (STS).  A concentração destes fatores nas análises são usados, para localizar em curvas especificas 

de concentração, a definição de valores de qualidade (qualidade da variável Qi), que por sua vez são 

elevados a potencia por um valor de peso (w) já previamente definido por ponderações e consultas a 

especialistas. O IQA final é calculado com base na multiplicação de cada um dos fatores. Para maiores 

informações sugerimos a consulta à publicação da ANA (ANA, 2005). 

 



145 

 

que centraliza as informações sobre as UCs criadas em todo o território, incluindo as 

UCs de instâncias municipais e estaduais.  

Mais recentemente a política de criação de UCs foi complementada pelo 

programa de criação de corredores ecológicos. Corredores ecológicos não são unidades 

políticas ou administrativas; são áreas onde se destacam ações coordenadas, com o 

objetivo de proteger a diversidade biológica na escala de biomas. Essas ações envolvem 

o fortalecimento, a expansão e a conexão de áreas protegidas dentro do corredor, 

incentivando usos de baixo impacto, como o manejo florestal e os sistemas agro-

florestais; além do desencorajamento de uso de alto impacto, como o desmatamento em 

larga escala (MMA, 2011a). 

Para o Manejo Florestal específicamente existe o Programa Nacional de 

Florestas (PNF), criado pelo Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000 (BRASIL, 2000 

b), com o objetivo de articular as políticas públicas setoriais para promover o 

desenvolvimento sustentável, conciliando o uso com a conservação das florestas 

brasileiras (MMA, 2012). 

Voltado para a conservação da biodiversidade tem-se o PROBIO, que é 

coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA (Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, este na qualidade de gestor administrativo, contratando os 

subprojetos e liberando recursos. O PROBIO é o mecanismo de auxílio técnico e 

financeiro na implementação do Programa Nacional da Diversidade Biológica - 

PRONABIO, criado por meio do Decreto 1.354, de 29 de dezembro de 1994 (BRASIL, 

1994), com o objetivo de implementação da Convenção de Diversidade Biológica no 

país. O objetivo do PROBIO é identificar ações prioritárias, estimulando subprojetos 

que promovam parcerias entre os setores públicos e privados, gerando e divulgando 

informações e conhecimentos no tema de conservação da biodiversidade do país. 

O Cadastro Nacional de Florestas Públicas é mantido pelo Serviço Florestal 

Brasileiro SFB, e juntamente com o Inventário Florestal Brasileiro, que está em 

elaboração,  representam programas/instrumentos voltados para o levantamento de 

informações relativas ao estado das florestas no pais.  
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E por fim observa-se o Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas 

Brasileiros por Satélite – (PMDBBS), lançado em 2008, com base em acordo de 

cooperação entre a Secretaria de Biodiversidade e Florestas (MMA), Diretoria de 

Proteção Ambiental (DIPRO/IBAMA), a Agência Brasileira de Cooperação - ABC e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. O projeto busca 

ampliar o sistema de monitoramento do desmatamento já bem consolidado na 

Amazônia por meio do PRODES (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na 

Amazônia Legal, INPE/IBAMA), para os biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa (PMDBBS, 2011). 

Com relação á criação de Unidades de Conservação, foi executada uma pesquisa 

no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, de forma a prover um panorama do 

status das Unidades de Conservação do estado (Quadros 3.4 e 3.5). A lista completa de 

UCs, com suas áreas e data de criação encontra-se no Anexo 2.  

Considerando-se a extensão do Estado do Rio de Janeiro, de aproximadamente 

4.378.020 ha (IBGE, 2011a), o quadro 3.4  revela que um total de 379.695 ha, ou seja 

8% do território, está protegidos na forma de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral e 1.265.293 ha, ou seja 29% do território, está sob alguma forma de 

ordenamento especial, representando a somas das UCs de Proteção Integral e Uso 

Sustentável. Cerca de 42,5% das UCs criadas no estado são federais. 

Avaliou-se também a criação de Unidades de Conservação ao longo do tempo, 

tendo como marcos os anos de 90 e 2000, conforme é consta do quadro 3.5. À exceção 

das UCs Federais, a maior parte das Unidades foi criada depois de 2000, ou seja depois 

da publicação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 

9.985/00) (BRASIL, 2000a). Respectivamente 67% e 82% das áreas das UCs Estaduais 

e Municipais foram criadas depois deste ano, e 57% das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural – RPPNs. 

Quadro  4.4 – Panorama da criação de Unidades de Conservação em relação à instância, 

e a sua categoria. 
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Unidades de 

Conservação 

Proteção 

 Integral 

Uso  

Sustentável 

RPPN Num. 

Total 

Área 

Total 

 nº ha nº ha nº ha nº ha 

UCs Federais 11 215.206 8 538.237
14

 62 5.681 81 538.237 

UCs Estaduais 13 152.636 12 199.726 46 1.039 72 353.401 

UCs Municipais 32 11.853 28 361.802 - - 60 373.655 

Total 56 379.695 49 1.300.682 108 6.720 213 1.265.293 

 

Quadro 4.5 – Panorama da criação de Unidades de Conservação no tempo.  

Unidades de 

Conservação 

Criadas antes 

de 1990 

Criadas entre 

1990-2000 

Criadas depois 

de 2000 

Num. 

Total 

Área 

Total 

 
nº ha nº ha nº ha nº ha 

UCs Federais 12 233.277 5 146.970 2 152.309 19 532.556 

RPPN Federais  - - 25 2.892 37 2.789 62 5.681 

UCs Estaduais 12 99.638 4 16.336 10 236.388 26 352.362 

RPPN Estaduais - - - - 46 1.039 46 1.039 

UCs Municipais 10 64.982 19 3.889 31 304.783 60 373.654 

Total 34 397.897 53 170.087 126 697.308 213 1.265.292 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (MMA, 2011b) 

                                                           
 

 

14
 Esta área refere-se ao somatório das UCs Federais de Uso Sustentável excluindo-se a Área de Proteção 

Ambiental da Serra da Mantiqueira, cuja extensão no estado d é muito pequena, restringindo-se 

praticamente aos limites do estado. A área total desta UC é 421.804 ha.  
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Outros programas com resultados para o Rio de Janeiro são o PROBIO e o 

PMDBBS. O PROBIO publicou no ano de 2000 o primeiro mapa das áreas prioritárias 

para conservação da biodiversidade do país, com o objetivo de definir áreas 

remanescentes com prioridade para conservação no pais, bem como avaliar as 

tendências atuais da ocupação humana do território brasileiro e seus condicionantes 

socioeconômicos, formulando as ações mais importantes para conservação dos nossos 

recursos naturais (MMA, 2000). Este mapa foi atualizado em 2006.  

A identificação de ações e áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade segue o mesmo princípio da definição de hotspots mundiais (MYERS, 

2000), que são tidos como as regiões mais ricas e ameaçadas do planeta. Representa 

assim uma estratégia consolidada para conservação da biodiversidade no Brasil e no 

Mundo. Tem como um de seus princípios a necessidade de priorizar esforços com base 

em análises de efetividade, de forma a otimizar e racionalizar os esforços de 

conservação, em um cenário de poucos recursos econômicos e dificuldade de rivalizar a 

proteção de ecossistemas com a contínua incorporação de áreas naturais para ocupação 

humana.  

A metodologia de trabalho adotada pelo PROBIO no Brasil foi elaborada para 

cada um dos biomas e consiste na sobreposição de informações espacializadas de 

biodiversidade (Flora; Invertebrados; Répteis e Anfíbios; Aves; Mamíferos; Peixes), 

cobertura remanescente da vegetação nativa
15

, áreas protegidas (Unidades de 

Conservação existentes), espacialização de medidas de ordenamento do território (ex. 

corredores ecológicos e APPs), variáveis abióticas regionais (análise de paisagem), 

pressão antrópica e um diagnóstico dos trabalhos de educação ambiental e 

conscientização pública. 

                                                           
 

 

15
 Até o lançamento do PROBIO, o principal projeto de monitoramento da cobertura vegetal do bioma 

Mata Atlântica era feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, que em parceria com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, elaborava o Atlas de Evolução dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas 

Associados no Domínio da Mata Atlântica. Desde 1985 a Fundação coordena este projeto por meio da  

interpretação visual de imagens de satélite do sistema Landsat TM, incluindo, além das fisionomias 

florestais, os ecossistemas associados, mangues e restingas.  Deve-se ressaltar, entretanto, que este 

mapeamento não considerava as manchas de vegetação com áreas inferiores a 25 ha. 
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Um dos primeiros resultados do projeto foi a definição de unidades territoriais 

homogêneas com relação a seus ecossistemas
16

, chamadas de grupos integradores. No 

caso da Mata Atlântica e os Campos Sulinos um total de 13 ecorregiões originais
17

 (a 

Mata Atlântica com 12, e os Campos Sulinos com uma), foram reagrupadas em seis 

grupos integradores ou unidades territoriais. O Rio de Janeiro foi incluído no Grupo 

Integrador IV, agrupando as Florestas da Serra do Mar e costeiras nos Estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e florestas do 

sudeste do Estado de Minas Gerais (Serra da Mantiqueira).  

Observando a metodologia descrita foram definidas 11 áreas prioritárias para 

conservação, a seguir listadas: Vale do Médio Rio Paraíba do Sul, Jurubatiba, Serra dos 

Órgãos, Poço das Antas, Serra da Mantiqueira, Niterói-Saquarema, Cabo Frio, Tijuca, 

Marambaia, Serra da Bocaína (SP, RJ), Ilha Grande (RJ).  A maior parte destas áreas foi 

caracterizada como de extrema importância biológica, que representa a categoria de 

maior importância.  

O programa enumera algumas ações estruturais agrupadas em cinco linhas de 

ação, pmas or não se tratar do foco principal do nosso trabalho, o detalhamento de todas 

as ações em cada uma das linhas de atuação segue no Anexo 3.   

                                                           
 

 

16
 Grupos Integradores/Unidades Territoriais Ecossitemicas:Grupo Integrador I - Florestas costeiras e 

interioranas da região Nordeste entre o Piauí e Alagoas, brejos nordestinos e florestas secas do Nordeste e 

do Estado de Minas Gerais;  Grupo Integrador II - Florestas de Sergipe, floresta semidecidual da Bahia, 

floresta costeira da Bahia, Estado do Espírito Santo, norte do Estado do Rio de Janeiro, parte da floresta 

semidecidual de Minas Gerais; Grupo Integrador III - Florestas estacionais semideciduais do sul de 

Minas Gerais, divisa dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do 

Sul (incluindo a serra da Bodoquena), florestas estacionais semideciduais dos Estados de São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Grupo Integrador IV - Florestas da serra do Mar e 

costeiras nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, e 

florestas do sudeste do Estado de Minas Gerais (serra da Mantiqueira); Grupo Integrador V - Florestas 

de araucária e campos sulinos abrangendo o sul do Estado de São Paulo, e os Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul; Grupo Integrador VI -Campos sulinos abrangendo o Estado do Rio 

Grande do Sul; 

 
17

 Uma ecorregião é definida como um conjunto de comunidades naturais geograficamente distintas que 

compartilham a grande maioria de suas espécies, dinâmica ecológica, e condições ambientais similares e 

que cujas interações ecológicas são essenciais para a sua persistência a longo prazo (Dinerstein et al., 

1995, apud MMA, 2000a).    
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Por fim tem-se o Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas 

Brasileiros por Satélite  – PMDBBS -  cujos resultados podem ser acompanhados 

através do web site do projeto
18

. Já estão publicados os dados de monitoramento do 

Bioma Mata Atlântica entre os anos de 2002 a 2008, realizado com base identificação 

de áreas antrópicas em imagens de satélites. Neste período verificou-se uma supressão, 

para todo o bioma, de 2.742 km² (0,25% do bioma), ou seja, uma taxa anual média de 

supressão de 457 km² (0,04%) para o período. A análise e detecção dos desmatamentos 

tiveram como área útil de trabalho, o Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas 

Brasileiros, escala 1:250.000, ano-base 2002, elaborado no âmbito do Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), 

considerado como “mapa de tempo zero” para início do monitoramento (PMDBBS, 

2011). 

No Rio de Janeiro, a expansão de áreas antrópicas neste período foi equivalente 

a 4.200 ha (42 km
2
), ou 0,10% da área do bioma no estado. Revelando assim uma taxa 

pequena, diferente da taxa de desmatamento verificada pelos programas de 

monitoramento nos últimos 20 anos. Segundo o Atlas de Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica, 1998 apud MMA, 2000b), houve 

intensa aceleração do processo de destruição da Mata Atlântica em período recente. 

Entre 1985 e 1995, mais de 1 milhão de hectares foram desmatados em dez estados 

dentro do domínio do bioma. Esse total significou o desflorestamento de mais de 11% 

dos remanescentes da Mata Atlântica, sendo que deste total o estado do Rio de Janeiro 

apresentou desmatamento de 30.579 ha entre 1985 e 1990, e de 140.372 ha entre 1990 e 

1995, ou seja, 170.951 ha em dez anos. 

 

                                                           
 

 

18
 O web site do projeto Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite 

(PMDBBS, 2011): http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/mataAtlântica/index.htm,  

http://siscom.ibama.gov.br/monitorabiomas/mataatlantica/index.htm
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4.5.4  Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Rio de Janeiro 

 A Lei Estadual no 5.067, aprovada em 09 de julho de 2007, regulamentou o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio de Janeiro e conferiu competência 

à Secretaria de Estado do Ambiente para coordenação da elaboração e implementação 

do projeto, em conjunto com as Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 

Indústria e Serviços, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de 

Estado de Obras (SEA RJ, 2012) 

 A referida Lei estabeleceu que o mesmo deveria contemplar as dez regiões 

hidrográficas do Estado, e determinou critérios para a implantação da atividade de 

silvicultura econômica no Estado do Rio de Janeiro. A Lei 5.067 foi regulamentada sob 

a forma do decreto 41.968 de 29 de julho de 2009, condicionando a regulamentação de 

atividades consideradas de grande impacto às indicações apresentadas pelo Zoneamento 

e a elaboração de EIA / RIMA  (SEA RJ, 2012). 

Foi contratada  junto ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, por intermédio da COPPETEC, a consultoria para o estudo (diagnóstico) 

Análise e Qualificação Sócio-Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (escala 1:100.000) 

- subsídios ao Zoneamento Ecológico-Econômico (SEA RJ, 2012).  Em seu relatório 

parcial a equipe da UFRJ defendeu que os limites jurídico-administrativos em geral se 

sobrepõem e cortam artificialmente elementos geográficos espacialmente contíguos. No 

estado do RJ, as grandes bacias hidrográficas têm nascentes localizadas em estados 

vizinhos, onde atividades socioeconômicas e interações socioambientais vinculam-se 

em graus diferenciados com o Rio de Janeiro. Assim, na medida em que essas relações 

de vizinhança com os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo podem 

interferir na qualidade sócio-ambiental do estado do Rio de Janeiro, foi estabelecido 

como produto intermediário, análises na escala 1:250.000 que consideraram os limites 

das bacias hidrográficas e os municípios desses estados com mais de 1/3 de seu 

território no interior da bacia (SEA RJ, 2012). 

O ZEE como produto final ainda não está consolidado, e partes do estudo 

contratado  podem ser encontrados no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro.  É necessário avançar na direção da consolidação dos estudos 
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em um documento mais sintético que possa ser compreendido por públicos diversos, e 

represente oreintações para a definição do Zoneamento Ecológico Econômico do 

Estado.  

 

4.5.5  Análise e Perspectivas Futuras para os Programas Implementados 

O panorama apresentado mostra uma ampla gama de iniciativas para a gestão de 

recursos hídricos e florestas com ações para o Estado do Rio de Janeiro. Na temática de 

recursos hídricos os programas incluem ações para controle da poluição (PRODES), 

monitoramento da qualidade da água (PNQA) e conservação de recursos hídricos, com 

base inclusive na recuperação da vegetação e mata ciliar (PRODUTOR DE ÁGUA). É 

possível perceber uma clara inter-relação entre estes programas, que se alinham ao 

macrotema do Plano Plurianual - Conservação e Gestão de Recursos Hídricos.  

O mesmo ocorre com relação aos programas para conservação de florestas, cujas 

ações e resultados são complementares e sinérgicas. É possível notar a inter-relação 

entre os programas de monitoramento do desmatamento, definição de áreas prioritárias 

para conservação da biodiversidade e criação da unidades territoriais protegidas.  

Assim como observam-se interrelações entre os instrumentos das duas agendas, 

como nas APPs, Planos de Recursos Hidricos, etc, e entre estes e o Zoneamento 

Ecológico Econômico.   

Por outro lado, notam-se também algumas lacunas importantes. Na esfera 

nacional, uma das principais lacunas é a não implementação de um programa específico 

para manejo florestal sustentável, em especial plantio e recuperação de florestas, que 

tenha como objetivo a recomposição da vegetação e a exploração econômica, em bases 

racionais, de madeiras nobres. Incluindo linhas de financiamento específicas, assessoria 

técnica, e capacitação de agricultores. Tal programa poderia ter efeitos diretos sobre a 

conservação de florestas, da biodiversidade e dos recursos hídricos. A única iniciativa 

próxima a esta é o programa produtor de água que fomenta o reflorestamento para a 

conservação de água.  

As lacunas em relação ao estado dizem respeito a sua baixa participação nos 

programas implementados pela Agência Nacional de Águas, tanto no que diz respeito à 
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redução da poluição quanto no que diz respeito ao provimento de informações sobre a 

qualidade de água no estado. Mais pesquisas seriam necessárias de forma a 

compreender os aspectos institucionais e políticos que influenciam neste resultado. 

Para concluir, com relação aos resultados dos programas, é possível acompanhar 

uma boa parte deles através dos portais dos vários órgãos de governo. Observa-se, no 

entanto dificuldades de empreender este acompanhamento com base na abordagem de 

ciclo de políticas públicas, relacionando-os aos custos e orçamento das ações, metas 

previstas, e resultados alcançados. Observa-se também a impossibiidade de desenvolver 

uma análise integrada dos resultados que possibilite avaliar seus efeitos sistêmicos.  

Apesar de bastante correlacionados, os programas internos à cada agenda, ou 

temática, são implementados e estruturados de maneira autóctone, mesmo tendo metas, 

resultados e ações complementares. O acompanhamento dos programas sob uma 

perspectiva sistêmica é praticamente impossível a medida que as informações quando 

existentes, são publicadas de forma independente, por instituições diferentes, em sites 

ou relatórios diversos, que não correlacionam suas informações.  

Assim temos a sensação de estar diante uma colcha de retalhos de ações, que não 

se comunicam, dificultando o acompanhamento de seus resultados, tanto independentes 

quanto sinergéticos. Neste caso, a integração das informações no território também 

incluindo seus aspectos temporais, torna-se uma proposta de melhorias na 

implementação e acompanhamento das ações existentes e aumento da sua eficácia. 

Sugere-se como forma de solucionar esta lacuna a integração das informações 

ambientais e políticas com base nos seus aspectos sob o território, o que alguns 

pesquisadores tem chamado de inteligência territorial (EGLER, 2011a). 

A inteligência territorial baseia-se na percepção de que a complexidade da 

gestão ambiental e de ordenamento do território para serem adequadamente tratadas no 

âmbito da promoção do desenvolvimento sustentável, deve se basear em consolidação 

do acervo de informações multidisciplinares sobre os territórios e sua dinâmica, na 

disseminação da informação territorial e difusão de seus métodos de análise com apoio 

das geotecnologias, e na promoção de um novo conceito de atuação do governo em 

relação ao território, chamado de governança territorial, com base em transparência e 

consenso negociado entre atores e agentes sociais (EGLER, 2011b). 
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Por fim nota-se que em referência a análise do ciclo de políticas públicas (public 

policy cycles), a ampla variedade de iniciativas, programas e políticas já existentes, já 

seria capaz de propiciar o alcance de melhores condições de conservação das florestas, 

dos recursos hídricos e biodiversidade. Faltam, no entanto melhores mecanismos de 

acompanhamento da implementação destas medidas, bem como mecanismos de 

cobrança e obrigatoriedade do cumprimento das propostas elaboradass pelo governo - 

policy enforcement - combatendo a lógica e cultura política mais baseada no discurso e 

na representação, do que na capacidade de atuação e execução. 

 

4.6  Os Problemas Atuais na Gestão de Recursos Hídricos do Ponto de 

Vista Institucional e Territorial e Perspectivas Futuras  

Ao longo dos capítulos 1 e 2 pudemos abordar a importância de considerar o 

território na gestão de recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

nº 9.433/97) (BRASIL, 1997), define a bacia hidrográfica como unidade de gestão, e 

entre as diretrizes orientadoras indica a necessidade de articulação do planejamento de 

recursos hídricos com os setores usuários, com os planejamentos regional, estadual e 

nacional (art. 3º inciso IV);  e com a gestão ambiental (art. 3º inciso III) e do uso do solo 

(art. 3º inciso V).  

Conforme comentamos a Constituição Federal (BRASIL, 1988) divide entre a 

União e os Estados o domínio da água, definindo os dominios da União como sendo os 

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um Estado (CF art. 20, inciso III); e domínio dos Estados as águas superficiais 

ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União (CF, art. 26, inciso I). Não observa-se assim menção a 

competência municipal, que é no entanto a instância em que os processos decisórios e 

práticas de transformação do território ocorrem.  

Nesse sentido, permanecem indefinições quanto ao papel do município, a 

medida que este é um importante  formulador e implementador de políticas espaciais e 

urbanas que tem impacto nos recursos hídricos, como os planos diretores, leis de uso e 

ocupação do solo, zoneamentos, códigos de obras, parcelamentos do solo, políticas de 
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regularização fundiária urbana, dentre outras (CARNEIRO et al., 2010). Por outro lado 

esta mesma instância não possui nenhum papel no âmbito da formulação e 

implementação de medidas relacionadas a Política Nacional de Recursos Hidricos, cuja 

competência de ação é dos estados e do governo federal.   

A ausência de menção à participação dos municípios no sistema de gestão, de 

recursos hídricos, e indefinição de um de espaço legal para execução de políticas 

públicas nesta esfera cria vazios institucionais e a sensação de estar diante de um 

“apagão” de ações. Este quadro é mais grave em regiões metropolitanas e grandes 

cidades que teriam recursos e instituições capazes de atuar no sistema, e não o fazem 

por conflitos institucionais e de competência. 

A impossibilidade legal dos municípios gerenciarem diretamente os recursos 

hídricos contidos em seus territórios, a não ser por repasses de algumas atribuições 

através de convênios de cooperação com estados ou a União, representam um sério 

obstáculo à melhores resultados na gestão da água (CARNEIRO et al., 2010), com 

fortes prejuízos para a execução das medidas de gerenciamento de recursos hídricos em 

uma perspectiva territorial. 

A nosso ver, outro problema de natureza institucional  está associado a natureza 

da composição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art. 33º). 

A Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) define o papel dos Poderes Executivos Estaduais na 

implementação da política de recursos hídricos em seu art. 30, a saber: outorgar os 

direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos (inciso I); 

realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica (inciso II); implantar e gerir o 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito 

Federal (inciso III); promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental (IV).  

As funções principais de implementação da política de recursos hídricos 

previstas pela Lei 9.433/97 (BRASIL), couberam as Agências de Águas e aos Comitês 

de Bacia Hidrográfica. Neste sentido, a lei inova por um lado ao criar um sistema 

próprio de gerenciamento de recursos hídricos que em teoria teria condições de 

implementar mais eficazmente o gerenciamento em escala de bacia, e por outro 

retrocede ao não incorporar as instituições responsáveis gestão ambiental no país. 
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Para fins de execução de uma abordagem de gerenciamento de recursos hídricos 

em base territorial, observa–se um descompasso entre a estrutura institucional de meio 

ambiente existente, que já é responsável ou é envolvida no desenvolvimento de medidas 

relacionadas a gestão ambiental do território
19

, como as secretarias estaduais e 

municipais de meio ambiente que tem acervo, pessoal, competência, orçamento e 

institucionalidade voltadas específicamente para as questões e problemas ambientais. 

Este descompasso gera lacunas e sobreposições de competências, que resultam na 

ineficácia da implementação de uma política de recursos hídricos de base territorial 

efetiva.  

Seria importante refletir em aperfeiçoamentos na Lei que vinculassem os 

comitês de bacia aos conselhos estaduais de recursos hídricos e instâncias oficiais no 

âmbito do governo. Este fato já ocorre na escala federal onde o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos é presidido pelo Ministro de Meio Ambiente e a Secretaria Executiva 

do CNRH é exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio 

Ambiente, responsável pela gestão dos recursos hídricos (art. 45). O Secretário 

Executivo do CNRH é o titular deste órgão, que atualmente é representado pela 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (art. 36, Lei 9.433/97) (BRASIL, 

1997). 

Outra dificuldade para a eficácia da gestão em base territorial decorre do fato 

que as bacias hidrográficas são unidades naturais da paisagem, com sistemas autóctones 

de interação e organização, que não são relacionados com limites políticos. Algumas 

bacias integram mais de um estado (Ex Paraíba do Sul, São Francisco, Amazonas), as 

vezes mais de um país (Ex: Rios Paraguai, Uruguai, Acre), enquanto outras abrangem 

apenas um município (principalmente rios das bacias litorâneas, ou sub-bacias de rios 

maiores). A Política Nacional de Recursos Hídricos não trata de aspectos de escala, 

definindo, independente do tamanho, a bacia como unidade de gestão. 

                                                           
 

 

19
 Observam-se seja em escala municipal (planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, zoneamentos, 

parcelamentos do solo; conservação de rios municipais) e escala estadual (licenciamento de obras de infra 

estrutura e unidades de produção, zoneamento estadual, desenvolvimento e acompanhamento de obras de 

saneamento, monitoramento da qualidade ambiental, etc). 
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Na escala estadual uma abordagem que busca relacionar os aspectos ambientais 

das bacias, com os limites políticos dos municípios, e características das diferentes 

paisagens é o recorte em Região Hidrográfica. Alguns estados já definiram o 

gerenciamento com base em Regiões Hidrográficas, entre eles, São Paulo, Minas 

Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro possui 10 regiões 

hidrográficas, e observa-se uma tendência em utilizar estas como base do planejamento 

estadual para medidas de desenvolvimento econômico (INEA, 2012). 

A Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) foi elaborada com base no modelo francês de 

gestão de recursos hídricos. A Lei tem avanços significativos ao priorizar a gestão 

integrada dos aspectos quantitativos e qualitativos da água, e a integração da gestão de 

recursos hídricos com outras medidas de ordenamento do território. No entanto outras 

orientações como a definição do comitê de bacias hidrográficas como instância 

decisória principal da gestão de bacia hidrográfica, e a definição apenas da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento, independente de sua escala e de sua 

natureza geopolítica, se mostraram de difícil implementação à realidade brasileira. 

Isto decorre da cultura brasileira de participação em colegiados e instâncias 

participativas ser ainda muito incipiente. Este tema é bastante extenso, e poderia ser 

alvo de uma outra nova tese, por tanto nosso objetivo é apresentar uma breve reflexão. 

Existe uma grande expectativa em torno da participação social, e alguns autores 

defendem que a eficácia das ações do governo se dá em função da capacidade de incluir 

a sociedade no processo decisório, dentro da abordagem “capital social” (COLEMAN, 

1988), cujo recente expoente é PUTNAM (1996). Segundo este autor a cooperação e 

participação voluntarias, dependeriam do capital social, que diz respeito “a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” 

(PUTNAM, 1996). Já a comunidade não-cívica levariam a desconfiança, a omissão, a 

exploração, o isolamento e a estagnação. 

Desde a Constituição de 1988, esforços vem sendo empreendidos para legitimar 

a participação da sociedade nos processos decisórios. No entanto a consolidação dos 

espaços de democracia participativa foi tímida (ROCHA, 2011). Nossa percepção 

sugere que duas situações alternam-se para contribuir para este quadro. Em uma delas as 

decisões políticas continuam sendo autoritárias e centralizadas, orientadas para o 
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benefício de alguns atores específicos e não legitimando os diversos interesses da 

sociedade (ex. a dificuldade nos avanços das políticas de combate as emissões de GEE , 

a elaboração do novo código florestal brasileiro, audiências públicas no processo final 

da Avaliação de Impactos Ambientais, a política energética do Brasil). Na outra ponta, 

sugere-se que a cultura da sociedade não é suficientemente ativa, comprometida e 

implicada nos processos coletivos, ou sequer percebe a relação entre suas ações, o 

coletivo, e o ambiente que as cerca (ex. falências nos projetos de coleta seletiva, baixa 

aderência a meios de transporte coletivos,  baixa participação e falta de interesse dos 

indivíduos nas associações de bairro, reuniões de classe, experiências de orçamento 

participativo e comitês de bacia hidrográfica.) 

Neste sentido a proposta dos comitês de bacia hidrográfica que está muito bem 

consolidada na França, não se adequa tão bem a nossa realidade. A sugestão que demos 

anteriormente é vincular os comitês de bacia, às instituições executoras do SISNAMA, 

ou seja as secretarias e agências ambientais estaduais e municipais, dando poderes 

deliberativos aos comitês e mantendo dos poderes de execução e administração nos 

órgãos oficiais. 

Por fim com relação a questão do domínio territorial da gestão, o Brasil, possui 

características de rede de drenagem bastante diversas das francesas, que dificultam a 

gestão somente por bacia hidrográfica. Na França a densidade da drenagem é menor, e a 

dominialidade das águas pode ser tratada no âmbito das bacias hidrográficas. No Brasil 

as redes de drenagem são densas e algumas bacias tem dimensões continentais, assim a 

lei poderia prever outras alternativas à unidade de planejamento da bacia, incluindo 

desde sub-bacias à regiões hidrográficas, dependendo dos arranjos políticos e da ordem 

de grandeza das bacias. As regiões hidrográficas tem uma vantagem que é respeitarem 

limites municipais, e terem características geo-ambientais similares, alem de serem 

unidades territoriais com boa aderência à gestão em nível estadual. 
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4.7  Conclusão 

O presente capítulo teve como objetivo apresentar um panorama das políticas, 

instituições e programas associados à gestão de recursos hídricos e florestas no país. 

Buscou-se através deste panorama mostrar avanços e lacunas para a gestão integrada de 

recursos hídricos em base territorial.  

Mostramos que as leis que tratam tematicamente das agendas verde e azul já 

dialogam entre si, constatando condições normativas para a gestão integrada. Mostrou-

se também que o governo já possui programas e desenvolve atividades independentes 

nestas duas agendas que tem reflexos para conservação integrada de recursos hídricos. 

No entanto faltam mecanismos de acompanhamento dos seus resultados tanto de forma 

independente quanto com relação a seus efeitos sinérgicos. Por exemplo, é sabido da 

influência das Unidades de Conservação sobre a proteção das florestas, mas existem 

poucas informações sobre a seus efeitos na proteção da qualidade da água, ou o quanto 

das medidas empreendidas para a melhoria da qualidade da água, influenciam na 

recuperação da biodiversidade. 

Usou-se o termo colcha de retalhos, para designar os inúmeros programas das 

agendas verde e azul que não se comunicam entre si, e que não possuem mecanismos de 

monitoramento. Sugeriu-se como forma de solucionar esta lacuna a integração das 

informações dos programas com base no território, o que alguns pesquisadores tem 

chamado de inteligência territorial (EGLER, 2011a). 

Do ponto de vista de políticas públicas, usamos as teorias do Neo-

Institucionalismo e do capital social para mostrar que instituições bem consolidadas ou 

seja com experiência acumulada, acervo técnico e recursos humanos especializados são 

importantes para o alcance das metas da gestão ambiental e que existe uma tendência a 

integração das instituições, principalmente na temática ambiental. Já o capital social 

designaria a capacidade da sociedade atuar proativamente na arena política, colaborando 

com as instituições públicas. No entanto, o grau de participação efetivamente verificado 

no nosso pais está aquém do desejado para a consolidação deste modelo, com poucas 

experiência bem sucedidas. 
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Também dedicamos uma parte extensa do capítulo a discutir os três principais 

problemas que tem sido encontrados na implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, baseada no modelo Francês. O primeiro de natureza institucional 

está associado à definição de muitas atribuições decisórias e executivas no âmbito da 

gestão de recursos hídricos nos comitês de bacia, que são órgãos colegiados, que 

dependem de capital social para seu efetivo funcionamento. Neste caso sugere-se a 

maior participação dos órgãos de meio ambiente já definidos no SISNAMA, no sistema 

de gestão. O segundo problema está associado à não inclusão em âmbito constitucional 

das esferas municipais na gestão de recursos hídricos, embora elas tenham outras 

responsabilidades na gestão do território, e neste caso, sugerimos, em consonância com 

a literatura a inclusão e definição de responsabilidades das esferas municipais neste 

sistema. O terceiro refere-se à dificuldade, no caso brasileiro, de restringir a unidade de 

planejamento da gestão de recursos hídricos, às bacias hidrográficas, sugerindo-se a 

reflexão a cerca da inclusão de outras unidades, dependendo das características 

territoriais, tais como as regiões hidrográficas e as sub-bacias, observando-se as ordens 

de magnitude, o tamanho e a densidade de drenagem da bacia 
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Capítulo 5 – Políticas, Práticas e Instituições para a Gestão de 

Recursos Hídricos e de Florestas no Estado do Rio de Janeiro  

 

5.1  Gestão de Recursos Hídricos e de Florestas no Estado do Rio de 

Janeiro 

5.1.1 Introdução 

Coerente com a orientação do nosso trabalho, no próximo capítulo 

apresentaremos as leis, instituições e programas que compreendem a gestão de recursos 

hídricos e de florestas no Estado do Rio de Janeiro.  

O objetivo deste capítulo é prover uma panorama das políticas, práticas e 

instituições existentes que tratam da gestão de recursos hídricos e florestas, na esfera 

estadual. Busca-se avaliar as condições políticas, em termos amplos, para implementar 

ações dentro da ótica do gerenciamento integrado de recursos hídricos e florestas. 

A metodologia utilizada constou de levantamento de informações por meio de 

consultas à bibliografia especializada, consultas aos sítios na internet do órgão 

responsável pela gestão ambiental no estado (INEA), e entrevistas a técnicos deste 

órgão. As análises foram desenvolvidas com base em literatura para avaliação de 

aspectos históricos da evolução do cenário político ambiental do estado, e aspectos  

teóricos das tendências futuras de gestão ambiental. 

 

5.1.2  Legislação  

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 1989),  

possui assim como a Constituição Federal (BRASIL, 1988), um capítulo orientado para 

a proteção do Meio Ambiente (capítulo VIII – arts. 261-282). Apresenta em seu texto 

instrumentos de gestão relativos tanto aos recursos hídricos, como as florestas e áreas 

protegidas.  
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Entre os instrumentos para a gestão de recursos hídricos destaca-se: a 

promoção, respeitada a competência da União, do gerenciamento integrado dos recursos 

hídricos, na forma da lei, com base nos seguintes princípios (art. 261, parágrafo 1, 

inciso VII): 

i) adoção das áreas das bacias e sub-bacias hidrográficas como unidades de 

planejamento e execução de planos, programas e projetos; 

ii) unidade na administração da quantidade e da qualidade das águas; 

iii) compatibilização entre os usos múltiplos, efetivos e potenciais; 

iv) participação dos usuários no gerenciamento e obrigatoriedade de 

contribuição para recuperação e manutenção da qualidade em função do 

tipo e da intensidade do uso; 

v)  ênfase no desenvolvimento e no emprego de métodos e critérios biológicos 

de avaliação da qualidade das águas: 

vi) proibição do despejo nas águas de caldas ou vinhotos, bem como de 

resíduos ou dejetos capazes de torná-las impróprias, ainda que 

temporariamente, para o consumo e a utilização normais ou para a 

sobrevivência das espécies; 

A Política Estadual de Recursos Hídricos – PERH - foi definida através da Lei 

Estadual 3.239/99 (RIO DE JANEIRO, 1999), que institui, nos moldes da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) (BRASIL, 1997), a bacia ou região 

hidrográfica como unidade básica de gerenciamento. Os Instrumentos da Política 

Estadual de Recursos Hídricos são os mesmos previstos na Lei Federal, acrescidos do 

Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos 

(PROHIDRO). A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo promover a 

harmonização entre os múltiplos e competitivos usos da água, e a limitada e aleatória 

disponibilidade, temporal e espacial, da mesma. Entre as diretrizes da PERH (art. 4º) 

destacam-se para a nossa temática: 
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I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas; 

IV - a integração e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos 

hídricos, com as de preservação e conservação ambientais, controle 

ambiental, recuperação de áreas degradadas e meteorologia; 

V - articulação do planejamento do uso e preservação dos recursos hídricos 

com os congêneres nacional e municipais;  

VI - a consideração, na gestão dos recursos hídricos, dos planejamentos 

regional, estadual e municipais, e dos usuários;  

X - o zoneamento das áreas inundáveis; 

XI - a prevenção da erosão do solo, nas áreas urbanas e rurais, com vistas à 

proteção contra o assoreamento dos corpos de água; 

XIII - a utilização adequada das terras marginais aos rios, lagoas e lagunas 

estaduais, e a articulação, com a União, para promover a demarcação das 

correspondentes áreas marginais federais e dos terrenos de marinha; 

A Lei Estadual nº 3.239/99 (RIO DE JANEIRO, 1999) também define o 

conteúdo dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH's)
20

 que devem orientar a elaboração 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) (art. 12). Já o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos é estabelecido no art. 43, e também reproduz o 

modelo da PNRH, sendo composto pelos:  

 

                                                           
 

 

20
 Foram selecionadas abaixo algumas das informações que segundo orientação da Lei Estadual nº 

3.239/99, deverão constar da construção dos Planos Estaduais de Bacias, a saber: as caracterizações 

sócio-econômica e ambiental da bacia e da zona estuarina;  os diagnósticos dos recursos hídricos e dos 

ecossistemas aquáticos e aqüíferos; o cadastro de usuários, inclusive de poços tubulares; o diagnóstico 

institucional dos Municípios e de suas capacidades econômico financeiras; a avaliação econômico-

financeira dos setores de saneamento básico e de resíduos sólidos urbanos; as projeções de demanda e de 

disponibilidade de água, em distintos cenários de planejamento;   o balanço hídrico global e de cada sub-

bacia; os objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento não inferiores aos 

estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos  a análise das alternativas de tratamento de 

efluentes para atendimento de objetivos de qualidade da água; os programas das intervenções, estruturais 

ou não, com estimativas de custo; e os esquemas de financiamentos dos programas referidos no inciso 

anterior. Alem disso, todos os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH's) deverão estabelecer as vazões 

mínimas a serem garantidas em diversas seções e estirões dos rios, capazes de assegurar a manutenção da 

biodiversidade aquática e ribeirinha, em qualquer fase do regime. 
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I - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI); 

II - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI); 

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH's); 

IV - as Agências de Água; e 

V - os organismos dos poderes públicos federal, estadual e municipais cujas 

competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos 

Por fim destaca-se na Lei, e para a temática deste trabalho, a criação do 

Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos 

(PROHIDRO), e a definição de instrumentos específicos para a proteção de corpos de 

água e de aqüíferos, que estão descritos nos quadros abaixos (Quadros 5.1 e 5.2). Neste 

sentido é possível identificar que a Lei Estadual avança em mais elementos para a 

conservação de recursos hídricos do que a Lei Federal, estabelecendo a implementação 

de um programa específico para esta questão, e definindo no corpo da própria lei 

medidas específicas de proteção de corpos de água e de aqüíferos 

 

Quadro 5.1 – Instrumentos da Lei nº 3.239/99 (RIO DE JANEIRO, 1999) para a 

proteção das águas superficiais 

As margens e leitos de rio, lagoas e lagunas serão protegidos por (art. 33): 

1. Projeto de Alinhamento
21

 de Rio (PAR); 

2. Projeto de Alinhamento de Orla de Lagoa ou Laguna (PAOL); 

3. Projeto de Faixa Marginal de Proteção (FMP)
22

; 

4. Delimitação da orla e da FMP; e 

5. Determinação do uso e ocupação permitidos para a FMP.  

 

                                                           
 

 

21
 A Lei nº 3.239/99 não apresenta a definição para Projeto de Alinhamento de Rio, mas depreende-se 

que o sentido deve abranger a definição de um traçado que acompanhe o curso do rio. 
22

 A definição de Faixa Marginal de Proteção objetiva estabelecer um perímetro nas de proteção dos 

corpos de água, consolidando as normas legais de proteção que incidem sobre as áreas marginais.  
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Quadro 5.2 – Instrumentos da Lei nº 3.239/99 (RIO DE JANEIRO, 1999) para a 

proteção das águas subterrâneas 

São definidas as seguintes categorias de áreas de proteção de aqüíferos (art. 39): 

1. Área de Proteção Máxima (APM) - todo ou em parte, das zonas de recarga de 

aqüíferos altamente vulneráveis à poluição e que se constituam em depósitos de 

águas essenciais para o abastecimento público; 

2. Área de Restrição e Controle (ARC) – caracteriza-se pelo disciplinamento das 

extrações, controle máximo das fontes poluidoras já implantadas e restrição a 

novas atividades potencialmente poluidoras;  

3. Área de Proteção de Poços e Outras Captações (APPOC) - inclui a distância 

mínima entre poços e outras captações, e o respectivo perímetro de proteção. 

 Com relação a legislação que trata da agenda verde no estado destacam-se a 

Constituição Estadual (RIO DE JANEIRO, 1989) e a Lei Estadual nº 1.315, de 07 de 

junho de 1988 (RIO DE JANEIRO, 1988), que implementa a Política Florestal do 

Estado do Rio de Janeiro. No texto da Constituição, entre as obrigações do poder 

público para a proteção de florestas e ecossistemas do estado destacam-se (art. 261, 

parágrafo 1, inciso II-V): 

II - proteger e restaurar a diversidade e a integridade do, patrimônio genético, 

biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico; 

III - implantar sistema de unidades de conservação representativo dos 

ecossistemas originais do espaço territorial do Estado vedada qualquer 

utilização ou atividade que comprometa seus atributos essenciais; 

IV - proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção 

as vulneráveis e raras, vedadas as práticas que submetam os animais à 

crueldade, por ação direta do homem sobre os mesmos; 

V - estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, 

objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, a 

consecução de índices mínimos de cobertura vegetal, o reflorestamento 

econômico em áreas ecologicamente adequadas, visando suprir a demanda de 

matéria-prima de origem florestal e a preservação das florestas nativas; 
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Já a principal disposição da Lei 1.315/88 (RIO DE JANEIRO, 1988) é 

transformação do Instituto Estadual de Florestas (IEF), criado pela Lei nº 1.071/86 (RIO 

DE JANEIRO, 1986), em Fundação, entidade de personalidade jurídica de direito 

privado, assumindo a função de órgão técnico e executor da Política Florestal do Estado 

do Rio de Janeiro, tendo como principais objetivos: 

I - realizar, promover, assistir e fomentar pesquisas e experimentação dos 

recursos florestais; 

II - promover, orientar, assistir e fomentar o reflorestamento econômico, o de 

fins ecológicos e o de proteção, a utilização racional da flora e da fauna e 

colaborar na proteção do solo e dos recursos hídricos; 

III - produzir sementes e mudas de essências florestais; 

IV - propor a criação e administrar as unidades de conservação do Estado do 

Rio de Janeiro; 

V - fiscalizar, por delegação ou convênio, a utilização dos recursos da flora e da 

fauna, incluindo a reposição, exploração, consumo e circulação de matéria-

prima florestal, de seus produtos e de exemplares da fauna em todo o território 

do Estado. 

VI - promover atividades educativas vinculadas à conservação da natureza; e 

VII - prestar serviços na área de seu conhecimento em todo o território nacional 

e no exterior, desde que as expensas do órgão ou instituição solicitante quando 

se tratar de serviços fora do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Não se observa uma política específica para as Unidades de Conservação do 

Estado, apenas um Decreto Estadual de nº 40.909/2007 (RIO DE JANEIRO, 2007a), 

que altera a categorização das Reservas de Proteção do Patrimônio Natural, quando 

criadas no âmbito do governo estadual deverão ser consideradas como unidades de 

proteção integral, e não como de uso sustentável, conforme prevê a Lei Federal 

9.985/00 (BRASIL, 2000a). 
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5.1.3  Instituições  

No final dos anos 2000, o governo do Rio de Janeiro inovou na sua forma de 

tratar a gestão ambiental no estado, implementando um novo desenho para as 

instituições atuantes na área. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) instalado em 

janeiro de 2009, e criado pela Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007 (RIO DE 

JANEIRO, 2007b), unificou os três órgãos ambientais vinculados à Secretaria de Estado 

do Ambiente (SEA): a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA) 

responsável pelas atividades da agenda marrom, a Superintendência Estadual de Rios e 

Lagoas (Serla) responsável pela agenda azul e o Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

responsável pela agenda verde. 

O órgão conta com diretorias de Licenciamento Ambiental, Informação e 

Monitoramento Ambiental, Biodiversidade e Áreas Protegidas, Gestão das Águas e do 

Território, Recuperação Ambiental, Administração e Financias. O novo desenho 

organizacional parece buscar responder a necessidade de adequar a instituição aos 

desafios da gestão ambiental, destinando uma seção para a gestão da informação, uma 

seção para gestão integrada de águas e território, biodiversidade e florestas, e 

recuperação ambiental.  

A Lei nº 5.101/07 (RIO DE JANEIRO, 2007b) define que o Instituto integrará o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SNGRH, Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SEGRH e Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

(art. 3). Define também a transferência ao Instituto de todas as atribuições e 

competências anteriormente exercidas pelas fundações agrupadas (art. 4 parágrafo 1, 

inciso iv), e que cabe ao Instituto implementar, em sua esfera de atribuições a política 

estadual de meio ambiente e de recursos hídricos. 

É importante contextualizar a criação do INEA em relação à história recente da 

gestão ambiental no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi marcado 

ao longo dos últimos 30 anos por um cenário político empobrecido em diversos campos 

de atuação do governo (saneamento, segurança, educação, saúde). Com a área ambiental 

não foi diferente, e as décadas de 80, 90 e 2000, foram caracterizadas por um processo 

de enfraquecimento dos órgãos de meio ambiente e de sua atuação.  
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O histórico deste processo é extenso e poderia ser tema de outra tese, nesse 

sentido é nosso objetivo apenas contextualizar brevemente o cenário pregresso de forma 

a compreender o quadro atual. Um bom relato pode ser encontrado em MARGULIS e 

GUSMÃO (1997), que no trabalho intitulado “Problemas da Gestão Ambiental na Vida 

Real: A Experiência do Rio de Janeiro” narram seus esforços à frente da gestão da 

FEEMA durante os anos de 1995-1996, atuando respectivamente como Presidente do 

órgão e Diretor de Planejamento Ambiental.  

 

5.2  Breve Histórico da Gestão Ambiental Pública no Rio de Janeiro 

 

Quando da sua fundação, em 1975, a FEEMA logo assumiu um papel de 

referência entre as agências ambientais no pas. Neste mesmo período estava sendo 

estruturado o sistema de gestão ambiental em nível federal, com a criação da SEMA 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente) em 1972, e outras agências estaduais 

ambientais como a CETESB. Durante alguns anos a FEEMA foi uma agência ambiental 

que se destacou no âmbito nacional, tendo sido objeto de reconhecimento internacional 

pelos trabalhos que desenvolveu no campo da gestão ambiental (MARGULIS e 

GUSMÃO, 1997). 

Neste momento, a estrutura de meio ambiente no estado era centralizada na 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), que possuía quatro instituições a ela 

vinculadas: a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), a 

Fundação Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), agência responsável pela gestão 

quantitativa dos recursos hídricos; o Instituto Estadual de Florestas (IEF), responsável 

pela agenda verde; e o Departamento de Recursos Minerais (DRM), envolvida com a 

regulação e o controle das atividades de mineração, que depois foi incorporada pela 

FEEMA. No entanto a agência ambiental acabou por assumir papel de destaque 

centralizando as atividades relevantes da gestão ambiental como licenciamento, 

fiscalização e monitoramento ambiental. 

Ao longo dos anos a FEEMA, foi sofrendo um processo de enfraquecimento, em 

especial através de uma pratica de desvalorização dos técnicos e corpo de funcionários, 
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e de desemparelhamento institucional. Os autores sintetizam o cenário que caracterizou 

a FEEMA e demais instituições ambientais nacionais, estaduais e municipais de países 

em desenvolvimento, a partir de meados da década de 80, como sendo fruto da soma de 

um apoio político insuficiente, equipes desmotivadas e mal remuneradas e infraestrutura 

operacional deficiente. 

No cenário político, existem poucas temática que dependem tanto de 

conhecimento técnico e científico, e do preparo e experiência dos técnicos, quanto a 

área ambiental. Isso decorre da complexidade temática e interdisciplinaridade das 

questões ambientais (O´RIORDAN, 1995) e dos interesses em jogo,  que colocam de 

um lado os empreendimentos econômicos baseado no uso dos recursos naturais, com 

um forte apelo político; e os interesses que defendem o uso racional e sustentável de 

recursos naturais, que se atendidos resultam no geral aumento no tempo e custo de 

implementação dos projetos econômicos. 

Soma-se a este quadro, alertam os autores, o fato de ao longo dos anos, a agência 

ter preservado uma prática institucional baseada na aplicação de instrumentos de 

comando e controle, reproduzindo o paradigma vigente á época de sua criação. O que 

sugeria a necessidade “de uma profunda revisão do modelo adotado visando sua 

adequação às mudanças nos paradigmas da gestão ambiental” e melhor enfrentamento 

dos problemas ambientais, que tem uma natureza dinâmica e se transformam ao longo 

do tempo, tanto em resposta à própria aplicação das normas (controle das emissões), 

seja pela modernização das tecnologias empregadas. 

Recuperando a abordagem do Neo-Institucionalismo, em que o estado é tido 

como o principal ator do processo político, e a implementação de políticas públicas são 

explicadas em função dos objetivos e capacidades do estado (HOWLETT e RAMESH, 

1995; MARCH e OLSEN, 1989), naturalmente que este cenário se refletiu em uma 

atuação ambiental enfraquecida, e tratamento inadequado dos problemas ambientais 

existentes. 

Com a agenda ambiental relegada a segundo plano e falta de apoio político aos 

órgãos de meio ambiente existentes, os problemas ambientais que deveriam ter sido 

tratados ao longo dos últimos anos se acumularam. A maior parte deles está associada 

agenda de infra-estrutura e saneamento e incluem a melhoria do tratamento de esgotos, 
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a adequação e melhoria da instalação de aterros sanitários, a implementação de 

programas de coleta seletiva e a reciclagem, o maior controle sobre os efluentes pluviais 

urbanos, e o tratamento de efluentes de indústrias de médio e pequeno porte.  

Isso se reflete no fato de que atualmente, os principais desafios da gestão 

ambiental no estado do Rio de Janeiro continuam sendo os mesmos da década de 80, ou 

seja: a despoluição da Baía de Guanabara; o controle e redução da poluição na Baía de 

Sepetiba; a interrupção de lançamento de esgotos “in natura” em alto mar pelos 

emissários submarinos, melhorias nas condições de saneamento ambiental dos 

municípios da baixada fluminense que afetam diretamente a Baía de Guanabara, a 

despoluição e controle da qualidade das águas das lagoas de Jacarepaguá, Barra da 

Tijuca, Rodrigo de Freitas e da região oceânica; o tratamento do passivo ambiental do 

“lixão” de Gramacho e uma solução ambientalmente adequada para o novos aterros a 

serem construídos, o controle da poluição industrial em especial nos pólos de 

Jacarepaguá e Queimados, este último ameaçando o abastecimento de água da região 

metropolitana; e a gestão integrada dos rios usados no abastecimento do estado, como o 

Paraíba do Sul, o Rio Macacu, Rio Grande, Paquequer, etc., 

Este quadro, conforme comentamos, não é reflexo apenas de lacunas na gestão 

ambiental, e sim de todo um contexto de enfraquecimento da ação do estado, que assim 

como em outros países em desenvolvimento, sofreu um encolhimento de seu papel, 

apresentando restrições econômicas e políticas que não propiciaram grandes 

intervenções em diversos setores, inclusive o ambiental, ou mesmo criar condições para 

que outros atores da sociedade fizessem. 

Mas algumas falhas de atuação institucional contribuíram, entre elas podemos 

destacar a ausência de uma prática de levantamento, sistematização e publicação das 

informações sobre a qualidade ambiental do estado do Rio de Janeiro. Existe um 

consenso de que a publicação de informações sobre o meio ambiente é uma estratégia 

para aumentar o envolvimento da sociedade na exigência da implementação de políticas 

de proteção (O´RIORDAN, 1995). Nota-se mesmo um “apagão” de informações que 

possibilitariam conhecer o histórico da qualidade ambiental no estado do Rio de Janeiro.  

Específicamente em relação a nossa pesquisa, os dados de monitoramento da 

qualidade da água são os principais indicadores da integridade ambiental dos rios e 



171 

 

bacias, e da eficácia de medidas de controle da poluição e conservação, além de 

servirem como orientadores de intervenções futuras. Nossa pesquisa teve inicio no ano 

de 2010, e até o final de 2011, não existia nenhum banco de dados público que 

possibilitasse o acesso por pesquisadores e pela sociedade no geral, aos dados de 

qualidade da água do estado. Somente no final do ano de 2011 é que estes registros 

foram abertos, possibilitando a execução da parte empírica da tese.  

Voltando ao cenário da gestão de recursos hídricos e florestas do estado do Rio 

de Janeiro, atualmente perduram os antigos problemas relacionados a interface da 

agenda marrom e azul, que então se somam aos novos problemas ambientais. Entre 

estes destaca-se o recente cenário das mudanças climáticas. Apesar das incertezas que 

caracterizam o conhecimento sobre as mudanças climáticas, os eventos recentes que 

ocorreram na região Sudeste da América Latina, refletidos na intensificação da 

freqüência das chuvas intensas (Santa Catarina, 2008; Costa Sul do Rio de Janeiro, 

2010; Região Serrana do Rio de Janeiro, 2011), são coerentes com efeitos medidos de 

aquecimento da temperatura do ar sobre a terra e os oceanos e o aumento do conteúdo 

de vapor d água na atmosfera (IPCC, 2007c). 

Outros novos desafios da gestão ambiental são a recuperação de ecossistemas 

degradados, o controle das fontes difusas de poluição, a reversão das tendências de 

perda da biodiversidade de fauna e flora e a redução dos riscos de desastres ambientais. 

Nestas questões, muda-se o enfoque da gestão ambiental baseado em uma perspectiva 

de comando e controle e escala local, em que as soluções são interferências específicas 

no espaço, como por exemplo, a construção de uma estação de tratamento de esgotos ou 

a instalação de filtros (solução “end of pipe”). Emerge o caráter espacial dos problemas 

ambientais e a necessidade de pensar as novas soluções de forma a intervir com o 

espaço em escalas mais amplas, usando o território como base de integração de 

informações (ambientais e sociais) e alvo primordial das intervenções de políticas.  

 

5.3  Comitês de Bacias Hidrográficas Existentes 

Conforme relatamos anteriormente os comitês de bacia hidrográficas e as 

agências de bacia, implementados pela Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) são os principais 
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órgãos responsáveis pela implementação da política de recursos hídricos na escala local 

das bacias.  

No capítulo anterior falou-se da importância, para maior efetividade da atuação 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas, da aproximação dos mesmos com os órgãos do 

SISNAMA, em especial as secretarias estaduais de meio ambiente. 

No Rio de Janeiro, a cobrança da água em rios de domínio estadual, 

implementada pela Lei 4.247/03 (RIO DE JANEIRO, 2003), obedece um arranjo 

financeiro em que os recursos são reunidos no Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNDRHI). Desse montante, 10% devem ser aplicados no próprio órgão gestor, 

representado pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA. Os 90% restantes, investidos 

na região hidrográfica onde foram captados, com base nos programas previstos no Plano 

de Bacias aprovado pelo respectivo Comitê. Este arranjo obrigatoriamente acabou por 

aproximar os comitês de bacia hidrográfica do INEA, a medida que a instância 

administrativa/financiadora é o órgão ambiental. 

Esta aproximação também se faz notar no portal da internet INEA, que reúne as 

informações sobre todos os comitês de bacia hidrográfica criados no estado. Isto não é 

observado em portais de outras secretarias (São Paulo e Paraná), onde existe maior 

distância entre os colegiados da gestão de recursos hídricos e o governo.  Sabe-se que a 

forma de organização e publicação de informações pelo governo é um fator importante 

no processo de consolidação de programas e iniciativas de gestão. A publicação de 

informações organizadas e consolidadas permite tanto ao próprio órgão orientar suas 

ações e acompanhar a sua implementação, quanto aproxima a sociedade deste processo. 
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Os comitês já formados são:  

1. Comitê Baía de Guanabara 

2. Comitê Piabanha 

3. Comitê Guandu 

4. Comitê Lago São João 

5. Comitê Macaé 

6. Comitê Rio Dois Rios 

7. Comitê Médio Paraíba do Sul 

8. Comitê Baixo Paraíba do Sul 

9. Comitê Baía da Ilha Grande 

 

Nota-se que o número de comitês é pequeno frente a rede de drenagem do 

estado, por outro lado mostra-se a proximidade entre o número de comitês e a 

delimitação das regiões hidrográficas, sendo que no entanto as mesmas podem e devem 

incluir mais de um comitê.  

 

5.4  Programas Estaduais para a Gestão de Recursos Hídricos e de 

Florestas 

Apesar de incipientes, alguns esforços empreendidos na década de 80, 

originaram iniciativas importantes para a gestão de recursos hídricos no estado nos dias 

de hoje. De acordo com MARGULIS e GUSMÃO (1997), em 1987, foram elaborados 

dois grandes programas visando à recuperação gradual dos ecossistemas do Rio Paraíba 

do Sul e da Baía de Guanabara. Embora pouco se tenha progredido, o primeiro serviu 

como modelo para ações de monitoramento, controle e recuperação da bacia. Já no 

segundo caso, o programa representou um primeiro passo para se chegar ao Programa 

de Despoluição da Baía de Guanabara, que foi executado com financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  
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Com relação aos programas atuais de recursos hídricos, cabe destacar que a 

gestão de Recursos Hídricos no estado baseia-se na divisão do território em Regiões 

Hidrográficas. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro definiu por 

meio da Resolução nº 18 de 2006 (Resolução 18/2006 /CERHI-RJ) (RIO DE 

JANEIRO, 2006), que o território do Rio de Janeiro, para fins de gestão Recursos 

Hídricos, seria dividido em 10 (dez) Regiões Hidrográficas (RH’s) e que as áreas de 

atuação dos comitês de bacias hidrográficas deveriam coincidir com a região 

hidrográfica respectiva. Esta divisão se baseou em critérios ambientais, eco-

geomorfológicos (paisagens), limites de bacias hidrográficas e socioeconômicos.  

A gestão das bacias hidrográficas é elaborada por meio da aplicação de 

instrumentos de cobrança e outorga. O estado do Rio de Janeiro implementou, através, 

da Lei 4.247/03 (RIO DE JANEIRO, 2003) a cobrança para recursos hídricos sujeitos à 

outorga pelo Estado, ou seja, todos os rios ou corpos d'água que têm o seu curso 

inteiramente contido na área de abrangência do Estado, além da água subterrânea 

subjacente ao seu território.  

Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, ou seja, 

derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d’água; extração de 

água de aqüífero, lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados 

ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; aproveitamento dos 

potenciais hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 

da água existente em um corpo hídrico. São considerados entre os usos insignificantes 

de recursos hídricos de domínio estadual, para fins de outorga e cobrança, as derivações 

e captações para usos de abastecimento público, industriais, mineração, agropecuários e 

aqüicultura de vazões de até 0,4 (quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes 

correspondentes.  

O INEA é o órgão responsável por arrecadar e administrar os recursos da 

cobrança, que são recolhidos ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI e 

aplicados de acordo com o estabelecido pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. O sítio da 

internet do INEA permite inclusive acessar os valores arrecadados.  

O órgão estruturou uma série de projetos na temática da gestão do território. 

Entre os programas, destacam-se para a nossa pesquisa os Projetos de Ordenamento da 
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Faixa Marginal de Proteção da Lagoa de Piratininga, Regularização Fundiária em Áreas 

de Preservação Permanente no Rio Paraíba do Sul, Recuperação da Faixa Marginal de 

Proteção do Rio Paraíba do Sul na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e na 

Localidade Pinto da Serra (Margem Esquerda) e o Projeto Rio Rural, que tem como 

objetivo a identificação de áreas prioritárias para recuperação de nascentes e faixas 

marginais, em micro bacias hidrográficas nas áreas rurais da Região Norte Noroeste 

Fluminense. 

O INEA também executa os projetos: Controle de Inundações e Recuperação 

Ambiental da Bacia do rio Iguaçu, Botas e Sarapui, com enfoque em dragagem, 

recuperação das margens e reassentamento das populações residentes nas margens, o 

Pacto Pelo Saneamento – Lixão zero; Projeto de Recuperação Ambiental do rio Iguaçu, 

e o Programa de Parques Fluviais, que foi lançado no ano de 2008, e prevê plantio de 20 

milhões de árvores nas margens de importantes rios do estado, como o Guandu, o 

Macacu, o Piabanha e o Paraíba do Sul. Ao todo, serão nove parques até o final do 

projeto, e sua implementação, representará um avanço em relação as abordagens 

tradicionais da gestão de recursos hídricos consolidando no âmbito da ação do poder 

público, uma estratégia que até então só era tratada no âmbito da pesquisa acadêmica 

(INEA, 2012). 

Por fim com relação aos projetos da agenda verde destaca-se no estado a criação 

recente de duas Unidades de Conservação importantes, o Parque Estadual de 

Cunhambebe no ano de 2008, formando um contínuo florestal entre o Parque Nacional 

da Serra da Bocaína e aos fragmentos florestais no litoral sul do estado, onde localiza-se 

a Terra Indígena de Bracuhy (INEA, 2012). Tal medida assegura a preservação de 

espécies animais e vegetais ameaçadas com a fragmentação dos remanescentes da Mata 

Atlântica, e desempenha um papel fundamental na manutenção da conectividade entre 

estas duas áreas protegidas, formando o Corredor Ecológico da Mata Atlântica, a 

Criação do Parque estadual dos Três Picos em Nova Friburgo em 2002 (INEA, 2012).  

Observam-se ainda a criação do Parque Estadual da Costa do Sol, em abril de 

2011 (INEA, 2012) com 9.840,90 hectares, que abrangem terras dos municípios de 

Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da 

Aldeia; e a proposta da criação de mais dois parques estaduais importantes, o Parque 
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Estadual da Pedra Selada – PEPS, no entorno do Parque Nacional de Itatiaia (INEA, 

2012). 

Observa-se desta forma que atualmente o Rio de Janeiro,  possui atualmente uma 

série de programas ambientais importantes, voltados para a agenda Azul, Verde e 

Marrom. Uma parte baseia-se em uma perspectiva integrada em especial a 

implementação de abordagens de gestão integrada de água e floresta. Durante muitos 

anos estas abordagens foram alvo de intensas pesquisas e de produção acadêmica, assim 

a sua incorporação nas práticas de gestão ambiental representam um avanço. O grande 

número de projetos em andamento no estado também permite concluir que houve um 

aumento da capacidade de atuação institucional da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e do INEA.  

Neste sentido podemos por um lado, observar um cenário de gestão ambiental 

diverso e dinâmico, que pode estar associado tanto, à maior importância da temática 

ambiental na política do estado, quanto à criação do órgão único. Por outro lado, torna-

se pré-emente que estas experiências também inovem ao atingirem a conclusão de suas 

metas, propiciarem a implementação de todas as suas fases, e permitirem o 

monitoramento de seus resultados. A medida que a maior parte dos projetos está em 

andamento, ainda é cedo para avaliar como se darão os seus desfechos. 

O grande número de projetos reforça a idéia que já apresentamos anteriormente, 

de que existem programas e instrumentos que propiciariam implementar a gestão 

integrada de recursos hídricos e florestas em bases territoriais. O que faltam são 

estratégias de acompanhamento destas medidas, da análise integrada de seus resultados 

e de comunicação à sociedade dos ganhos com a sua implementação e falhas na sua 

execução, para então alimentarem uma análise completa do ciclo de execução de 

políticas públicas ambientais, e propiciarem o aperfeiçoamento de programas futuros.  
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5.5  Conclusão 

Este capítulo teve como objetivo apresentar um panorama das políticas 

programas e instituições existentes responsáveis pela gestão de recursos hídricos e de 

florestas no Rio de Janeiro. 

Também apresentamos um breve histórico da gestão ambiental pública no 

estado. Utilizando como base a teoria Neo-Intitucionalista, mostramos que a 

desvalorização dos órgãos estaduais de meio ambiente entre os anos 80 e 2000, teve 

reflexos graves sobre a capacidade de resolução dos problemas ambientais, e levou a um 

acúmulo de problemas a serem tratados, principalmente os relacionados à poluição de 

recursos hídricos por efluentes domésticos e industriais. Os desafios atuais da gestão 

ambiental refletem esta lacuna e acumulam tanto os problemas “antigos” relacionados 

principalmente à ausência de medidas de saneamento, quanto os novos, relacionados 

aos riscos ambientais, enchentes, e os desafios da recuperação ambiental. 

Por outro lado observamos avanços de natureza institucional com a integração 

dos órgãos responsáveis pelas três agendas de meio ambiente, através da criação do 

Instituto estadual do Ambiente – INEA. Atualmente o órgão empreende uma série de 

programas nas interfaces das agendas azul e marrom; e azul e verde, mostrando um 

cenário político inicialmente adequado para a implementação de iniciativas de gestão 

integrada de recursos hídricos e florestas.  

Mostramos ainda que existe no estado uma aproximação entre os comitês de 

bacia hidrográfica e o órgão estadual de meio ambiente, uma vez que o INEA é órgão 

gestor dos recursos financeiros oriundos da cobrança. No capítulo anterior mostramos 

que esta aproximação possibilitaria maior eficácia na gestão de recurso hídricos a 

medida que os comitês teriam apoio de órgãos com acervo consolidado de práticas e 

conhecimentos de gestão ambiental, e estes últimos ganhariam capacidade de atuação 

descentralizada por meio da atuação dos comitês. 

Por fim é importante destacar que em termos de avanços na gestão integrada de 

recursos hídricos e de florestas, o governo do estado por meio do INEA, já possui 

projetos inovadores como os Parques Fluviais e os Projetos de Recuperação da Mata 
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Ciliar em trechos do Rio Paraíba do Sul, que oficializam, por meio de políticas públicas 

orientadas, a gestão integrada de floresta e água. 

O Projeto Parques Fluviais coloca lado a lado, o principal instrumento da agenda 

verde que é a criação de Unidades de Conservação, com o principal desafio da gestão de 

recursos hídricos que é a sua conservação integrada, integrando no espaço duas agendas 

e instrumentos que são normalmente tratados separadamente. É fundamental 

empreender mais esforços para o monitoramento da sua implementação, de forma a 

avaliar a sua consolidação e monitorar a sua eficácia para a a gestão integrada de 

recursos hídricos e de florestas. 
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 Parte III  

Capítulo 6 – Relações entre Qualidade da Água e Cobertura 

Florestal no Estado do Rio de Janeiro 

 

6.1  Conceito de Paisagem  

Uma paisagem é tida como uma extensão de terra e água que pode ser observada 

de um ponto proeminente, de onde distinguem-se categorias espaciais diferenciáveis de 

acordo com fatores como o tipo de uso do solo (paisagens urbanas e rurais), a 

geomorfologia (áreas montanhosas ou planas); a presença ou ausência humana 

(paisagens naturais ou transformadas) (TURNER et al., 2001). De forma sintética pode 

se dizer que uma paisagem é uma área espacialmente heterogênea em pelo menos um 

fator dirigente (FORMAN, 1995 apud TURNER et al., 2001) 

Para nosso trabalho, sobressae-se o estudo da ecologia de paisagens, cuja origem 

está associada a percepção da interação entre padrões espaciais e processos ecológicos 

que são as causas e conseqüências da heterogeneidade espacial através de escalas 

(TURNER et al., 2001). O termo ecologia de paisagens foi introduzido pelo 

biogeógrafo germânico Carl Troll (1939), no âmbito dos estudos europeus tradicionais 

de geografia regional e pesquisas de ecologia de vegetação, sendo motivado 

particularmente pelas novas perspectivas de pesquisa oferecidas pela fotografia aérea 

(TURNER et al., 2001). Assim a ecologia de paisagens essencialmente combina a 

abordagem espacial dos geógrafos com a abordagem funcional dos ecólogos, focando 

no estudos das relações espaciais entre elementos da paisagem e dos ecossistemas. 

Os estudos com base em escalas de paisagem começaram a ser popularizados 

após a década de 80, apesar de trabalhos iniciais já estarem sendo desenvolvidos na 

Europa desde a década de 50 (TURNER et al., 2001). Mas os avanços computacionais 

das décadas de 90 e 2000, refletidos na popularização de computadores e 

desenvolvimento de poderosos softwares de análise espacial chamados de sistemas de 

informação geográfica (SIG), com capacidade de armazenagem, manipulação e 
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visualização de dados espaciais, e ainda os avanços na produção de imagens de satélite 

com definições cada vez mais altas, permitiram que este campo se consolidasse. 

Atualmente o uso de ferramentas de SIG e os estudos em escala de paisagem/região, 

representam tendências consolidadas de pesquisa na área ambiental. Tais ferramentas 

tornaram-se imprescindíveis para estudos ambientais que buscam compreender os 

padrões espaciais e a dinâmica de interação de fatores que atuam sobre o ambiente, e 

também no apoio aos processos decisórios políticos que tenham impactos sobre o 

território. 

 

6.2  Paisagens e  Bacias Hidrográficas no Rio de Janeiro 

O estado do Rio de Janeiro tem uma área de 43.780,157 km2 e está localizado na 

região Sudeste do pais, é formado por 92 municípios, e possui uma população de 

aproximadamente 16  milhões de habitantes (IBGE, 2011a) 

Do ponto de vista geológico, o estado pode ser compartimentado em duas 

grandes unidades morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico e as Bacias 

Sedimentares Cenozóicas (CPRM, 2000). Em termos geo-ambientais o território é 

marcado por quatro grandes unidades geomorfológicas: as baixadas; o Vale do Paraíba 

do Sul; os maciços montanhosos localizados na costa; e o planalto. 

A baixada estende-se ao longo do território e descreve um arco litorâneo. Muito 

estreita em sua porção ocidental, alarga-se consideravelmente na parte oriental. 

Observa-se na baixada uma complexa morfologia: morros e colinas talhadas em rochas 

cristalinas; praias; areais formadas pela justaposição de cordões litorâneos; campos de 

dunas; amplas várzeas ou planícies de inundação, desenvolvidas ao longo dos baixos 

cursos dos rios. Numerosas lagoas ocorrem ao longo do litoral fluminense, que registra 

ainda três grandes recortes: a baía de Guanabara, a baía de Sepetiba e a baía da Ilha 

Grande. Entre as duas últimas, está situada a ilha Grande e, fechando parcialmente a 

baía de Sepetiba, pelo sul, a restinga de Marambaia. 

O Rio de Janeiro é marcado pela influência costeira, sendo o terceiro estado da 

federação com maior linha de costa (636 km), que se alinha a uma extensa formação 
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montanhosa, a Serra do Mar, um conjunto de escarpas com cerca de 1.000 km de 

extensão, que se estende do Rio de Janeiro ao norte de Santa Catarina (ALMEIDA e 

CARNEIRO, 1998). A Serra do Mar ocupa a região central do estado, abrangendo 16 

municípios que possuem todo ou parte do seu território nos limites da formação 

montanhosa
23

. A Serra do Mar apresenta-se como uma montanha constituída por bloco 

de falhas inclinado para noroeste em direção ao rio Paraíba do Sul, com vertentes 

abruptas voltadas para a Baixada Fluminense à sul (ALMEIDA e CARNEIRO, 1998). 

Ao norte do estado observa-se outra cadeia montanhosa, a Serra da Mantiqueira, 

com cerca de 500 km de extensão, abrangendo os estados de São Paulo (30%), Minas 

Gerais (60%) e Rio de Janeiro (10%). Na região litorânea sul encontra-se a Serra da 

Bocaína que tem parte de seus limites no estado de São Paulo. A geografia acidentada, 

marcada pela alternância entre maciços montanhosos e baixadas litorâneas ou planícies 

de deposição, domina as paisagens das regiões Sul e Central do estado. Entre as Serras 

da Mantiqueira e do Mar encontra-se o Vale do Paraíba do Sul, uma planície de 

deposição formada pelo rio Paraíba, cujas cabeceiras localizam-se no município de 

Paraitinga, na serra da Bocaína (SP), e a foz, no município de São João da Barra, no 

norte fluminense.  

O regime de chuvas no estado é compatível com o da região tropical com o 

verão chuvoso e inverno seco. No entanto observamos diferenças na pluviosidade média 

das regiões do estado, associada à fatores físico-geográficos, como posição, extensão 

latitudinal e relevo (KELLER FILHO et al., 2005), e de orografia e dinâmica (DAVIS e 

NAGUETTINI, 2001 apud FRANZ, 2011b). Em virtude da orografia e das altas 

precipitações no estado estarem associadas às instabilidades frontais e pós-frontais, o 

regime de chuvas nas Serras do Mar e da Mantiqueira é mais elevado que no litoral e no 

vale do Paraíba do Sul, sendo a vertente Sul da Serra do Mar, a que apresenta maior 

regime de chuvas (>1.200 mm) (SEMADUR, 2005).  No vale do Paraíba a subtração da 

umidade do ar, retida nas duas serras, torna esta depressão topográfica bem menos 

                                                           
 

 

23
 Municípios localizados na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro: Bom Jardim, Cachoeira de 

Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras,Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, 

Santa Maria Madalena, São José do Rio, Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano 

de Moraes (Ministério da Saúde, 2007). 
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úmida e chuvosa, com a pluviometria anual variando entre 750 e 1000 mm/ano (DAVIS 

e NAGUETTINI, 2001 apud FRANZ, 2011b) 

A porção norte e noroeste possui menor influência de maciços montanhosos, 

tendo como fator predominante da paisagem o aumento da extensão das baixadas e 

cordões arenosos da planície costeira, em especial na região dos lagos, e a influência da 

planície e foz do Rio Paraíba do Sul. Esta baixada litorânea se estende da Lagoa de 

Araruama até parte do estado do Espírito Santo, e apresenta os mais baixos índices de 

precipitação, no geral inferiores a 1000 mm (DAVIS e NAGUETTINI, 2001 apud 

FRANZ, 2011b)  

Outra característica ambiental marcante é o domínio da vegetação de Mata 

Atlântica. De acordo com o conceito de domínio da Mata Atlântica
24

 e o Mapa da 

Vegetação do Brasil, publicado pelo IBGE em 1993, o Bioma Mata Atlântica cobria 

originalmente uma área de 1.315.460 km² no território brasileiro. Seus limites originais 

contemplavam áreas em 17 Estados, (PI, CE, RN, PE, PB, SE, AL, BA, ES, MG,GO, 

RJ, MS, SP, PR, SC e RS), o que correspondia a aproximadamente 15% do território 

estendendo-se do litoral do estado do Piauí, até o Rio Grande do Sul (SOS MATA 

ATLÂNTICA/INPE, 2009). 

A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do país com cerca de 7,9% de área 

remanescente. Todo o território do Rio de Janeiro está incluído nos domínios do bioma. 

Atualmente a cobertura florestal remanescente (fragmentos >100 ha) representa 18,4% 

da área do estado, ou 807.810 ha. Ao incluirmos áreas de restinga (42.822 ha) e de 

mangue (10.809 ha), este percentual sobe para, 19,65% . Em relação aos remanescentes 

no restante do pais, 6,1 % estão localizados no estado. 

                                                           
 

 

24
 .  De acordo com a  Lei nº 11428/2006, consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as 

seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as respectivas delimitações 

estabelecidas em mapa do IBGE: Floresta Ombrófila Densa, que abrange as matas pluviais montanas, 

submontanas e de baixada; Floresta Ombrófila Aberta, que abrange a floresta de tabuleiros, ou seja, 

florestas costeiras em terras baixas e solos arenosos; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 

Mata de Araucárias; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os 

manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do 

Nordeste (BRASIL, 2006b; CÂMARA, 2005). 
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Os remanescentes do bioma Mata Atlântica e o relevo acidentado são fatores 

estruturantes das características das bacias do estado. Dentre tais características 

destacam-se a formação de uma rede hídrica de vales encaixados, com alta densidade de 

drenagem. Cabeceiras protegidas por remanescentes florestais localizados em terrenos 

de maior altitude e inclinações elevadas como no caso dos afluentes do Rio Paraíba do 

Sul, Macacu, Guapi-Açu, Rio Macaé, e as Bacias de Parati e Angra dos Reis. Já a região 

norte do estado é marcada pela influência do médio e baixo e curso do rio Paraíba do 

Sul, que atravessa a planície costeira, em uma paisagem que constitui a Baixada de 

Campos, com bacias como as contribuintes da Lagoa Feia, e as bacias contribuintes dos 

trechos médio e baixo do rio Paraíba do Sul  (Ex.: Rio Muriaé e Pomba). 

As bacias hidrográficas da região serrana se caracterizam por apresentar 

gradientes altitudinais bem marcados, fluxos rápidos nas cabeceiras e magnitude de 

ordenamento de Strahler entre a 6ª e 8ª ordem, na foz. Para a comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos
25

 estudos mostram uma ruptura de fauna a partir da 4º 

ordem, sugerindo que as cabeceiras estariam entre 1º e 4º ordem, e trechos médios e 

inferiores a partir da 5ª ordem (BAPTISTA et al., 2001). Estas características 

geomorfológicas resultam em rios que estão sujeitos a cabeças de água, e tem um poder 

de esculturação elevado. A Serra do Mar e os maciços litorâneos representam um 

importante divisor de águas destas bacias. As bacias orientadas para sul deságuam no 

litoral, e as bacias orientadas para norte compõem  as sub-bacias dos rios Paraíba do Sul  

e Macaé.  

Entre as bacias que deságuam no litoral, destacam-se as contribuintes à Baía da 

Guanabara e à e Baía de Sepetiba, que formam a baixada fluminense, caracterizada por 

planícies alagáveis e zonas de extravasamento sujeitas à inundação. A Baixada dos 

Goytacasaes, ao norte do estado também representa uma planície aluvial, sendo também 

                                                           
 

 

25
 A definição para macroinvertebrados bentônicos é de “organismos que habitam os substratos de fundo 

(sedimento, pedras, depósitos de folhas, macrófitas, algas filamentosas) em ambientes de água doce, por 

pelo menos um período do seu ciclo de vida. Em geral são visíveis a olho nu e coletados em redes de 200 

a 500 μm (micrômetros)” Os macroinvertebrados bentônicos incluem larvas de insetos, anelídeos, 

oligoquetas, crustáceos e moluscos, sendo que em geral as larvas de inseto tendem a ser o grupo mais 

abundante (ROSEMBERG & RESH, 1993). 
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marcada por dinâmicas de extravasamento,  alagamento e formação de lagoas próximo 

ao litoral.  

Depreende-se desta descrição a forte influência da geomorfologia e dos 

geosistemas no comportamento das principais bacias hidrográficas. Problemas 

recorrentes que afetam as bacias hidrográficas do estado e ocupam a agenda política, 

referem-se ao comportamento natural dos sistemas como os contínuos alagamentos dos 

rios da baixada fluminense e das bacias que contribuem para o trecho inferior do Rio 

Paraíba do Sul; e eventos de cabeças da água e escorregamentos na região serrana. Tais 

problemas no entanto são agravados pelas intervenções humanas e por eventos 

extremos.  

Alagamentos são intensificados por medidas de retirada da vegetação de 

cabeceira e das matas ciliares, impermeabilização do solo e canalização de rios. A 

ocupação irregular do solo, contrução de moradias nas margens e terrenos declivosos 

por sua vez favorece a ocorrência de escorregamentos, desmoronamentos e 

soterramentos de moradias, com perdas materiais e humanas. Este quadro tende a ser 

agravado em eventos extremos associados à intensificação de chuvas que são previstas 

nos cenários de mudanças climáticas. Desastres recentes ocorridos nos anos de 2011 e 

2010, respectivamente nas regiões serrana e da costa verde, são reflexos deste conjunto 

de condições simultâneas, e tendem a se repetir na medida em que não se alteram as 

práticas de uso e ocupação do solo, e não se incorporam as variáveis relativas ao 

funcionamento dos sistemas de bacias hidrográficas no planejamento. 

 

6.3  Bacias Hidrográficas e Questões Sócio-Ambientais  

A principal bacia do estado, tanto em extensão quanto em importância sócio-

econômica é a bacia do Rio Paraíba do Sul (CIDE, 2009). Este rio, de domínio federal, 

inclui os territórios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em sua bacia. Sua 

extensão total é de 1.150km, sendo que destes, 464 km estão em território carioca, tendo 

como principais afluentes os rios Jaguari, Buquira, Paraibuna, Piabanha, Paquequer, 

Grande, Pomba e Muriaé (CIDE, 2009). 
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A importância do Paraíba do Sul está associada não apenas à sua extensão, mas 

também ao fato de ser a principal bacia utilizada para abastecimento humano. No 

município de Barra do Pirai, ocorre a transposição de aproximadamente 2/3 da vazão do 

rio (~160m
3
/s) que são captados e bombeados na elevatória de Santa Cecília para as 

usinas Hidroelétricas do Sistema Light e, juntamente com captação de cerca 20m3/s de 

água do rio Piraí contribuem para o rio Guandu, que abastece de água 80% da 

população da região metropolitana (ANA, 2005; CAMPOS 2005). Assim as águas do 

Paraíba do Sul respondem diretamente pelo abastecimento de cerca de 14 milhões de 

pessoas, dos quais 4,85 milhões vivem em áreas urbanas na própria bacia e o restante na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (ANA, 2005). Suas águas são usadas ainda na 

captação de mais de 3.000 indústrias, agricultura irrigada e hidroeletricidade (ANA, 

2005). 

Marcam também as características sócio ambientais das bacias hidrográficas do 

estado a influência urbana da Região Metropolitana do Rio do Janeiro, abrangindo os 

rios contribuintes da Baía de Sepetiba (região oeste) e da Baía de Guanabara (região 

central), e da região oceânica. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), é a 

segunda maior do país, engloba 19 municípios
26

 e concentra uma população de 

aproximadamente 11,8 milhões de habitantes ou 75% da população do Estado (ANA, 

2010). Deste total 6,3 milhões são residentes no município do Rio de Janeiro, e o 

restante nos municípios de: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e Itaguaí, que 

compreendem a também chamada Baixada Fluminense. 

A principal bacia hidrográfica contribuinte à baía de Sepetiba, é a do Rio 

Guandu. O rio Guandu, após receber as águas transpostas do Paraíba do Sul, é usado 

pela CEDAE para abastecer a maior parte da população da RMRJ através do Sistema 

Guandu. O Rio Guandu tem como principais afluentes, os Rios dos Macacos, Santana, 

São Pedro, e os poluídos Poços/Queimados e Ipiranga. O seu curso final, retificado, leva 

                                                           
 

 

26
 Os limites da região metropolitana foram recentemente alterados pela  Lei Estadual Complementar nº 

133, de 15 de dezembro de 2009 
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o nome de canal de São Francisco. Todo o seu percurso até a foz (Ribeirão das Lajes-

Guandu-Canal de São Francisco), totaliza 48 Km (ANA, 2005). 

As bacias hidrográficas contribuintes à Baía de Guanabara abrangem a maior 

parte dos municípios da área metropolitana e representam a área de maior densidade 

populacional da costa brasileira (FRANZ, 2011a). Os problemas ambientais que afetam 

os municípios localizados nesta região e na Baía de Guanabara já foram exaustivamente 

estudados e divulgados por meio de relatórios técnicos (FEEMA, 1990; NEGREIROS 

et al., 2002), estudos e pesquisas (AMADOR, 1997; SCHAEFFER, 2001; LIMA 2006, 

COELHO, 2007; FRANZ, 2011a) e projetos (SEMADUR, 2005) além de alvo de um 

dos maiores projetos ambientais do país, o Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara – PDBG, criado no inicio da década de 90 com a finalidade de planejar e 

coordenar um conjunto de ações visando a despoluição das águas da Baía de Guanabara. 

Os problemas incluem o lançamento de esgotos in natura, ou em estágio insuficiente de 

tratamento nos rios e na baía; a disposição inadequada de resíduos sólidos que 

contaminam o solo e os recursos hídricos, contribuindo para formação de lixo flutuante 

(FRANZ, 2011a); a elevada complexidade de uso do solo com a existência de 

empreendimentos industriais de alto impacto como a Refinaria de Duque de Caxias –

REDUC e o pólo industrial de Queimados; e a alta densidade populacional localizada 

em aglomerados subnormais
27

, onde é comum a ausência de coleta de esgotos, e 

prevalecem condições ambientais de insalubridade (SEMADUR, 2005; COELHO, 

2007).  

 

 

                                                           
 

 

27
 O conceito de aglomerado subnormal foi utilizado pela primeira vez no Censo Demográfico 1991, 

tendo sido alvo de cuidadosa pesquisa no Censo de 2010 (IBGE, 2011b). O termo aglomerado subnormal 

é usado para designar o conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua 

maioria de serviços públicos essenciais, e estando dispostas, em geral de forma densa e desordenada 

(IBGE, 2000).   
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Segundo cálculos elaboradoss a partir do Censo 2000
28

, 49% da população 

maior que 10 anos de idade, residente na RMRJ possuía um rendimento mensal médio 

de até 2 salários mínimos
29

. Estes municípios são marcados por lacunas na presença do 

estado e uma população pobre, que resultam em baixos índices de desenvolvimento 

social, econômico (CARNEIRO et al., 2010). A paisagem predominante é de 

degradação ambiental associada à medidas de saneamento insuficientes, ocupação 

desordenada do solo e desmatamento de boa parte das bacias. Este conjunto de fatores 

se refletem em um cenário de elevado comprometimento ambiental dos rios 

contribuintes tanto da bacia da Guanabara (SEMADUR, 2005), quanto de Sepetiba 

(SEMADS/GTZ, 2001). 

As características geo-ambientais e sócio-econômicas descritas anteriormente 

associadas as intervenções sobre os corpos de água (canalização, retificação, construção 

de estações de tratamento de esgoto
30

) são os principais elementos que vão influenciar, 

positiva e negativamente, nas condições ambientais das bacias do estado, afetando seus 

aspectos quantitativos (vazão, formação de enchentes, secas), qualitativos (manutenção, 

degradação e ou melhoria da qualidade da água) e ecológicos (preservação dos hábitats, 

conservação da biodiversidade de fauna e flora, manutenção das funções ecológicas). 

As paisagens também representam, junto com os limites das bacias hidrográficas, e a 

abrangência de atuação dos comitês de bacias, os critérios utilizados para a divisão do 

estado em regiões hidrográficas.  

 

                                                           
 

 

28
 Os dados relativos a renda da população para o Censo de 2010 ainda não estavam disponíveis quando 

foi elaborada a presente tese, portanto utilizou-se os dados de 2000. 
29

 Cálculos foram feitos a partir da Tabela 2903 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade por grupos de anos 

de estudo, sexo e classes de rendimento nominal mensal (disponível em 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=18&i=P, acesso em janeiro de 2012) 

 
30

 A lei 11.445/07 que estabelece diretrizes para o saneamento básico no pais; define entre seus princípios 

que os serviços de saneamento serão prestados com base na integração das infra-estruturas e serviços com 

a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2000tr.asp?o=18&i=P
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6.4  As Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 

Conforme comentamos anteriormente a gestão de recursos hídricos no estado é 

baseada na divisão do território em 10 Regiões Hidrográficas, definida pela Resolução 

nº18 de 2006 (Resolução 18/2006 /CERHI-RJ). A figura 6.1 traz um mapa das 

principais bacias distribuídas nas Regiões Hidrográficas, e a tabela 6.1,  apresenta as 

principais bacias localizadas em cada uma destas regiões.  

 RH – I: Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande; 

 RH – II: Região Hidrográfica Guandu; 

 RH – III: Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul; 

 RH – IV: Região Hidrográfica Piabanha; 

 RH – V: Região Hidrográfica Baía de Guanabara; 

 RH – VI: Região Hidrográfica Lagos São João; 

 RH – VII: Região Hidrográfica Dois Rios; 

 RH – VIII: Região Hidrográfica Macaé e das Ostras;  

 RH – IX: Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul, e; 

 RH – X: Região Hidrográfica Itabapoana. 
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Figura 6.1- Principais rios do Estado do Rio de Janeiro e delimitação das regiões hidrográficas. 
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Tabela 6.1 - Regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e suas principais bacias. 

Região 

Hidrográfica 

Principais Bacias Municípios 

RH I: Região 

Hidrográfica Baía 

da Ilha Grande 

Bacias contribuintes à Baía de Parati, bacia 

de Mambucaba, bacias contribuintes à 

Enseada de Bracuí, bacia do Bracuí, bacias 

contribuintes à Baía da Ribeira, Bacias da 

Ilha Grande 

Total: Paraty e Angra dos Reis 

RH II: Região 

Hidrográfica 

Guandu 

Bacia do Santana, bacia do São Pedro, bacia 

do Macaco, bacia do Ribeirão das Lajes, 

bacia do Guandu (Canal de São Francisco), 

bacia do Rio Guarda, bacias contribuintes à 

represa de Ribeirão das Lajes, bacia do 

Canal do Guandu, bacias contribuintes ao 

litoral de Mangaratiba e de Itacurussá, bacia 

do Mazomba, bacia do Piraquê ou Cabuçu, 

bacia do Canal do Itá, bacia do Rio do 

Ponto, bacia do Portinho, bacia do Piraí e 

bacias da restinga de Marambaia 

Total: Mangaratiba, Itaguaí, 

Seropédica, Queimados, 

Engenheiro Paulo de Frontin, 

Japeri, Paracambi. 

Parcialmente: Miguel Pereira, 

Vassouras, Barra do Piraí, 

Mendes, Nova Iguaçu, Piraí, Rio 

Claro, Rio de Janeiro 

RH III: Região 

Hidrográfica Médio 

Paraíba do Sul 

Bacia do Rio Preto, bacias do curso médio 

superior do Paraíba do Sul 

Total: Itatiaia, Resende, Porto 

Real, Quatis, Barra Mansa, Volta 

Redonda, Pinheiral, Valença, Rio 

das Flores, C. Levi Gasparian. 

Parcialmente: Rio Claro, Piraí, 

Barra do Piraí, Vassouras, Miguel 

Pereira, Paty do Alferes, Paraíba 

do Sul, Três Rios, Mendes 

RH IV: Região 

Hidrográfica 

Piabanha 

 

Bacia da margem direita do médio inferior 

do superior do Paraíba do Sul, bacia do 

Piabanha, sub-bacias dos Rios Paquequer e 

Preto 

 

Total: Areal, Teresópolis, São 

José do Vale do Rio Preto, 

Sumidouro, Carmo, Sapucaia. 

Parcialmente: Petrópolis, Paraíba 

do Sul, Três Rios, Paty do Alferes 
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Tabela 6.1 - Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e suas principais bacias 

(Continuação). 

RH V: Região 

Hidrográfica Baía 

de Guanabara 

 

Bacias contribuintes às Lagunas de Itaipu e 

Piratininga, bacia do Guaxindiba-Alcântara, 

bacia do Caceribu, bacia do Guapimirim-

Macacu, bacia do Roncador ou Santo Aleixo, 

bacia do Iriri, bacia do Suruí, bacia do 

Estrela, Inhomirim, Saracuruna, bacias 

contribuintes à Praia de Mauá, bacia do 

Iguaçu, bacia do Pavuna-Meriti, bacias da 

Ilha do Governador, bacia do Irajá, bacia do 

Faria-Timbó, bacias drenantes da Vertente 

Norte da Serra da Carioca, bacias drenantes 

da vertente sul da Serra da Carioca, bacias 

contribuintes à Praia de São Conrado, bacias 

contribuintes ao Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá 

Total: Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, 

Nilópolis, Duque de Caxias, 

Belford Roxo, Mesquita, São 

João de Meriti, Magé. 

Parcialmente: Maricá, Rio 

Bonito, Cachoeira de Macacu, 

Petrópolis, Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro 

RH VI: Região 

Hidrográfica Lagos 

São João 

Bacia do São João, bacia do Una, bacias 

contribuintes ao Sistema Lagunar de 

Saquarema, Jaconé e Araruama, bacias do 

Litoral de Búzios 

Total: Silva Jardim, Araruama, 

Cabo Frio, Armação de Búzios, 

Saquarema, Iguaba Grande, São 

Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo.  

Parcialmente: Rio Bonito, 

Cachoeira de Macacu, 

Casimiro de Abreu, Maricá 

RH VII: Região 

Hidrográfica Dois 

Rios 

Bacia do Rio Negro e Dois Rios, Córrego do 

Tanque e Adjacentes, bacia da margem 

direita do médio inferior do Paraíba do Sul 

 

Total: Bom Jardim, Duas Barras, 

Cordeiro, Macuco, Cantagalo, 

Itaocara, São Sebastião do Alto. 

Parcialmente: Nova Friburgo, 

Trajano de Moraes, Santa Maria 

Madalena, São Fidélis  

RH VIII: Região 

Hidrográfica 

Macaé e das Ostras 

Bacia do Jundiá, bacia do Macaé e bacia do 

Imboacica  

Total: Rio das Ostras. 

Parcialmente: Nova Friburgo, 

Casimiro de Abreu, Macaé 
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Tabela 6.1 - Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro e suas principais bacias 

(Continuação). 

RH IX: Região 

Hidrográfica Baixo 

Paraíba do Sul l,  

Bacia do Muriaé, bacia do Pomba, bacia do 

Pirapetinga, bacia do Córrego do Novato e 

Adjacentes, pequenas bacias da margem 

esquerda do baixo Paraíba do Sul, bacia do 

Jacaré, bacia do Campelo, bacia do 

Cacimbas, bacia do Muritiba, bacia do 

Coutinho, bacia do Grussaí, bacia do 

Iquipari, bacia do Açu, bacia do Pau Fincado, 

bacia do Nicolau, bacia do Preto, bacia do 

Preto Ururaí, bacia do Pernambuco, bacia do 

Imbé, bacia do Córrego do Imbé, bacia do 

Prata, bacia do Macabu, bacia do São 

Miguel, Bacia do Arrozal, bacia da Ribeira, 

bacia do Carapebus 

 

Total: Quissamã, Natividade, São 

João da Barra, Cambuci, 

Itaperuna, São José de Ubá, 

Italva, Santo Antônio de Pádua, 

Cardoso Moreira, Aperibé, 

Miracena, Laje do Muriaé. 

Parcialmente: Trajano de Morais, 

Conceição de Macabu, Macaé, 

Carapebus, Varre-Sai, São 

Francisco do Itabapoana, Campos 

dos Goytacazes, São Fidélis, 

Porciúncula, Santa Maria 

Madalena 

RH X: Região 

Hidrográfica 

Itabapoana 

 

Bacia do Itabapoana, bacia do Guaxindiba, 

bacia do Buena, bacia do Baixa do Arroz, 

Bacia do Guriri, Itabapoana 

 

Total: Bom Jesus do Itabapoana. 

Parcialmente: Porciúncula, 

Campos dos Goytacazes, Varre-

Sai, São Francisco do Itabapoana 

Fonte: FRANZb, 2011 a partir Resolução nº 18/2006 (CERHI RJ).  
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6.5  Indicadores da Integridade dos Rios e Bacias Hidrográficas 

É bastante consolidada a idéia de que a implementação de medidas de gestão 

ambiental, depende, entre outros fatores da existência e acesso a informação sobre 

qualidade ambiental.  MAGALHAES JUNIOR (2004), sugere que na temática da água 

a disponibilidade de informações é um elo estratégico da base legal e institucional 

estabelecida pela Lei 9.433/97, em especial para a adequada implementação do formato 

de gestão participativa dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). Para o autor, a 

carência de dados em quantidade e qualidade adequadas, junto com outros fatores, tem 

comprometido a implementação da reforma da gestão da água no país.  

Para BUSS (2008) apesar de a PNRH (BRASIL, 1997) definir que a gestão deve 

ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e da 

sociedade civil organizada, alguns setores ainda não se encontram suficientemente 

preparados para atuar nos mesmos níveis, oservando-se entre as principais lacunas a 

ausência de informações sobre as bacias hidrográficas onde atuam. Segundo o autor a 

coleta de dados sobre recursos hídricos, quando ocorre, está concentrada em rios de 

escala federal, enquanto bacias de pequeno e médio porte que dominam as redes de 

drenagem, usadas principalmente para abastecimento de água, irrigação e conservação 

ambiental praticamente não possuem informações (BUSS, 2008).  

Três categorias de informação são importantes para acompanhar a integridade 

ambiental dos rios e bacias hidrográficas. Indicadores relacionados à quantidade da 

água, à qualidade da água e indicadores biológicos. Para avaliar a integridade ambiental 

dos rios o ideal é ter informações relativas à estas três categorias. 

Indicadores da quantidade de água são relacionados ao acompanhamento da 

pluviosidade e vazão da bacia, e permitem monitorar a vazão de natural do rio, o estado 

de perturbação do ciclo hidrológico, acompanhar e prevenir a ocorrência de enchentes, 

conhecer os usos da água existentes e planejar os usos futuros, auxiliar nos estudos do 

comportamento da bacia e dos pulsos de inundação, que em última instância geram 

informações para orientar a ocupação humana. 

Indicadores de qualidade da água representam a principal informação sobre o 

impacto das atividades antrópicas nos recursos hídricos. Devido a natureza integrada 
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entre as áreas de drenagem da bacia hidrográfica e os rios, os resíduos das atividades 

antrópicas acabam por alcançar os corpos de água, afetando a sua qualidade. O 

monitoramento da qualidade da água pode ser empreendido com base em medidas 

físicas, químicas, físico-químicas e bacteriológicas. Representa uma informação 

fundamental do ponto de vista ambiental, e também no âmbito da saúde pública, sendo 

obrigatório o acompanhamento da qualidade das águas usadas para o abastecimento 

humano. 

Segundo o Relatório Brundtland, há cerca de 20 anos atrás, estimava-se que 

existiam cerca de 100 mil agentes químicos circulando pelo ambiente, e que a cada ano 

entre 1 a 2 mil novos produtos químicos eram lançados no mercado (CMMDA, 1987). 

O acompanhamento das possíveis substâncias químicas presentes no meio ambiente e 

que podem alcançar os corpos de água, é virtualmente impossível, assim os programas 

de monitoramento da qualidade da água baseiam-se em análises de algumas classes de 

substâncias mais comumente encontradas, e com riscos relativamente conhecidos à 

saúde humana e à biodiversidade. Estas análises incluem indicadores de contaminação 

orgânica por esgotos domésticos, efluentes orgânicos e fertilizantes (Ex: análises 

bacteriológicas, Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, Demanda Química de 

Oxigênio – DQO, concentração de  oxigênio na água, amônia, nitrato, nitrito, fósforo e 

fosfato). Indicadores de mudança na composição físico-química da água (turbidez, 

dureza, sais dissolvidos, alcalinidade, pH).  Análises de metais pesados (Hg, Pb, Co, Fe, 

Cd e Ar) que se formam como resíduos de diversas atividades. E compostos orgânicos e 

inorgânicos sintéticos como os poluentes orgânicos persistentes
31

, agrotóxicos e suas 

diversas classes, resíduos do beneficiamento e queima de combustíveis fosseis, só para 

citar uma parte (EGLER, 2002).  

                                                           
 

 

31
 Os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) são compostos altamente estáveis e que persistem no 

ambiente, resistindo à degradação química, fotolítica e biológica. Têm a capacidade de bio-acumular em 

organismos vivos, sendo tóxicos para estes incluindo o homem. OsPOPs são alvo de uma convenção 

Internacional, a Convenção de Estocolmo que tem como objetivo  proibir e/ou adotar as medidas jurídicas 

e administrativas que sejam necessárias para eliminar e ou restringir (dependendo da classe de POP) a 

produção, utilização, importação e exportação de Poluentes Orgânicos Persistentes As medidas de 

controle dos POPs incidem a uma lista de 12 compostos químicos, agrupados em três categorias. A lista 

inclui 8 pesticidas (aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, mirex e toxafeno), 2 químicos 

industriais (PCBs e hexaclorobenzeno, este também usado como pesticida) e 2 subprodutos involuntários 

de processos industriais de combustão (dioxinas e furanos). (Decreto nº 5.472/05. Wikipedia, 2011) 
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Duas importantes normas tratam da análise da qualidade da água de rios e corpos 

de água superficiais no Brasil, a Resolução CONAMA nº 357/2005 que define 

parâmetros para o enquadramento dos corpos de água superficiais, revê os padrões para 

a classificação dos corpos d’água segundo seus usos, estabelecendo os limites para 

lançamento de efluentes para cada classe, e a Portaria nº 518/2004 do Ministério da 

Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. No 

anexo 5, é possível encontrar as tabelas organizadas, obtidas das normas para os padrões 

máximos permitidos para o enquadramento e abastecimento de águas doces no país. 

Por fim tem-se os uso de indicadores biológicos, ou monitoramento biológico, 

que é definido como o uso sistemático das respostas de organismos vivos para avaliar as 

mudanças ocorridas no ambiente, geralmente causadas por ações antropogênicas 

(MATTHEWS et al.,1982). O monitoramento biológico baseia-se em estudos das 

comunidades aquáticas, através medidas como ocorrência, freqüência e distribuição de 

organismos, e sua comparação com comunidades de áreas preservadas, de forma a 

quantificar mudanças na sua estrutura, relacionando-as ou não, à ocorrência de 

perturbações de origem antrópica. Como os rios estão sujeitos a inúmeros distúrbios, 

tanto de natureza física (aumento de vazão, assoreamento, retificação e dragagem de 

canais), quanto química (poluição da água, eutrofização dos corpos de água, redução da 

oxigenação), a biota aquática reage simultaneamente representando uma medida de 

avaliação integrada da qualidade ambiental dos corpos hídricos 

No Brasil não existem programas amplos de monitoramento da integridade dos 

ecossistemas hídricos com base no uso de bioindicadores. A Resolução Conama nº 

357/05, é a primeira norma a citar o uso de instrumentos de avaliação biológica (artigo 

8o, parágrafo 3o): “a qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por 

indicadores biológicos quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades 

aquáticas”. Apesar desse avanço, poucas agências incorporaram as análises biológicas 

em seus protocolos e, ainda assim, na maior parte só as utilizam em rios de grande 

porte. Estudos recentes mostram a viabilidade desta abordagem à realidade brasileira, 

utilizando metodologias de avaliação rápidas em larga escala e com base em atuação de 

voluntários (BUSS, 2008).  
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O cenário ideal de monitoramento é aquele que integra as três categorias de 

informações, entretanto, no Brasil o levantamento dos indicadores mais utilizados 

revela que a prioridade de monitoramento é a avaliação dos aspectos quantitativos da 

água.  

Em nível nacional, a Agência Nacional de Águas mantém a rede 

hidrometereológica que possui mais de 2.700 postos pluviométricos e 1.900 postos 

fluviométricos permitindo avaliar adequadamente os aspectos associados ao 

gerenciamento da quantidade de água (ANA, 2012b). Esta rede passou a ser de 

responsabilidade da ANA em 2000, sendo herdada do antigo Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica – DNAEE, extinto após a criação da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL - no ano de 1996. Esta transferência marca uma mudança de 

paradigma da gestão de recursos hídricos que até a publicação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos em 1997 (PNRH), era regida pelo Código de Águas de 1933 

(Decreto nº 24.643/34) cuja prioridade da gestão eram o abastecimento (art. 36, 

parágrafo 1º) e aproveitamentos dos potenciais para energia hidráulica (Livro III - 

Forças Hidráulicas – Regulamentação da Indústria Hidroelétrica, arts. 139-204).  

Com relação ao monitoramento da qualidade da água para fins de gestão, 

MAGALHAES JUNIOR (2004), aponta que a rede de monitoramento existente 

continua reproduzindo a vigência do paradigma quantitativo, voltado para o aumento da 

oferta de água segura para o abastecimento, expansão do atendimento dos sistemas 

saneamento e produção de energia elétrica. 

A rede de amostragem da qualidade da água da ANA, conta com menos da 

metade de pontos de monitoramento dos parâmetros quantitativos da água, sendo um 

total de 1.340 pontos em todo o país, nos quais são realizadas amostras de apenas 4 

parâmetros básicos: pH, Oxigênio dissolvido, condutividade e temperatura, durante as 

campanhas de medição de vazão. Todavia, somente esses parâmetros não permitem que 

se avalie adequadamente a evolução da qualidade das águas brasileiras, sendo 

necessários a complementação por outras variáveis que requerem coletas de amostras e 

análises laboratoriais (ANA, 2012b).  

Diante de tantas lacunas de informação e das dimensões continentais do país, é 

importante definir prioridades em termos de geração e coleta de informações. Entre as 
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metas do Programa Nacional de Qualidade da Água (PNQA), destaca-se aumentar o 

número de parâmetros de qualidade de água avaliados e apoiar a implantação, 

ampliação, operação e manutenção das redes estaduais em pontos de monitoramento 

identificados como de interesse nacional, acordando com as entidades estaduais, a 

freqüência e o conjunto mínimo de parâmetros a serem monitorados (ANA, 2012b). 

 

 

6.6  Relações entre Qualidade da Água e Cobertura Florestal no 

Estado do Rio de Janeiro 

6.6.1  Objetivo do Trabalho 

Considerando-se o exposto nos capítulos anteriores nos quais enfatizou-se que o 

gerenciamento dos rios e bacias hidrográficas, para ser eficaz, deve ser desenvolvido 

com base no gerenciamento integrado de recursos hídricos e do território. Que dentre os 

elementos que interagem no território da bacias hidrográfica, a cobertura vegetal tem 

um papel fundamental na conservação de recursos hídricos. 

Que a existência de informações é fundamental para o processo de gestão e 

orienta a tomada de decisão, em especial a gestão da água, que se baseia em um sistema 

de gerenciamento descentralizado e na atuação de colegiados. Que as medidas de 

qualidade da água são indicadoras primordiais da integridade ambiental das bacias 

hidrográficas, bem como são importantes para o acompanhamento da eficácia das 

medidas existentes de gerenciamento de recursos hídricos. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre a qualidade da água das 

bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro e a cobertura florestal remanescente a 

partir da análise integrada de ambas informações. Buscou-se prover, tanto um 

diagnóstico atual das relações entre cobertura florestal e integridade ambiental, quanto 

indicar lacunas para ações futuras de monitoramento e gerenciamento das bacias 

hidrográficas do estado.  
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6.6.2  Objetivos Específicos 

Entre os objetivos específicos destacam-se: 

5. Contribuir para o conhecimento das informações existentes sobre 

integridade ambiental de bacias hidrográficas em especial da qualidade 

da água dos corpos hídricos do Estado do Rio de Janeiro; 

6. Conhecer o estado da integridade ambiental das bacias hidrográficas no 

Estado do Rio de Janeiro, a partir da integração de informações de 

ambientais e cobertura florestal remanescente; 

7. Usar abordagens espaciais para delimitar lacunas na atuação do estado e 

propor ações futuras, coma base nas informações territoriais, de 

gerenciamento integrado de água e floresta.  

8. Avaliar se os programas existentes para o gerenciamento de recursos 

hídricos enfrentam adequadamente os desafios da gestão de água no 

estado, e refletem a prioridade na necessidade de intervenções no que diz 

respeito à gestão integrada de recursos hídricos e florestas; 

 

6.7  Metodologia e Resultados  

6.7.1 Metodologia 

6.7.1.1 Levantamento das Informações Existentes sobre Integridade Ambiental 

de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 

Conforme comentamos anteriormente, idealmente o monitoramento de bacias 

hidrográficas deveria ser feito com base na integração de informações sobre qualidade 

da água (parâmetros físico-quimicos, químicos e bacteriológicos), indicadores de 

perturbação antrópica (conhecimento sobre lançamento de efluentes,  grau de 

desmatamento, caracteristiscas das margens,  presença de construções e outras formas 

de intervenção humana, canalização e represas, etc)  e também indicadores de 
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assoreamento (análise de sedimentação, sólidos totais em suspensão e turbidez), e 

indicadores biológicos, com destaque pra a fauna de macroinvertebrados e peixes 

(METCALF, 1989). 

Existe uma literatura conhecida que defende a idéia de que integridade ambiental 

e saúde ambiental seriam termos similares, e que a saúde ambiental dos rios estaria 

relacionada com perturbações físicas, químicas e biológicas, que por sua vez 

responderiam e impactariam em  elementos de natureza social e econômica,  criando um 

movimento de natureza circular. Neste sentido o desenvolvimento de estudos de 

natureza diagnóstica, deveria basear-se na identificação e inclusão de  indicadores de 

natureza diversa que respondessem e representassem estas interfaces (NORRIS e 

HAWKINS, 2000).  

Análises multimétricas baseadas na integração de informações biológicas, 

ambientais e de qualidade da água (BARBOUR ET AL., 1999)  tem sido particulamente 

utilizadao nos Estados Unidos da América, em especial nos programas de 

monitoramento da qualidade da água daquele pais sendo aplicados a 85% dos rios 

(NORRIS e HAWKINS, 2000).  

Considerando nosso objeto de estudo que busca avaliar a relação integrada entre 

a cobertura florestal e a saúde ambiental dos ecossistemas de rios, um indicador bastante 

sensível a esta relação são aqueles relacionados ao assoreamento (ex. granulometria e 

amostras dosedimento de fundo) e entrada de sedimentos no corpo de água (ex: STS e 

turbidez) , uma vez que a  cobertura florestal, em especial a vegetação ciliar tem um 

papel fundamental como filtro à entrada de sedimentos no corpo de água.  

Já havíamos comentado anteriormente que a a Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos aponta os sedimentos como principal poluente a afetar os rios 

americanos. A entrada de sedimentos nos corpos de água tem impactos físicos 

multidimensionais, e fontes difusas, e seus efeitos sobre os corpos de água tendem a ser 

permanentes e de alto custo de reversão, enquanto o impacto de natureza química é 

reversível com a interrupção dos lançamentos, possibilitando ao corpo hídrico se 

regerenerar.  

A entrada de sedimentos nos rios promove alterações morfológicas nos canais e 

merece especial atenção, pois o acúmulo progressivo de sedimentos no leito dos rios 
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promove, ao longo do tempo, uma uniformização do fundo, pelo preenchimento de 

reentrâncias e perda da diferenciação entre áreas de remanso e de correnteza 

(FONGERS & FULCHER, 2001). Pedras, seixos e cascalho passam a ser recobertas por 

sedimento; as zonas mais profundas e pequenas piscinas passam a ser preenchidas por 

areia e silte, levando a uma uniformização dos substratos de fundo e redução na 

heterogeneidade de microhabitats, o que afeta diretamente a disposição dos habitats 

aquáticos utilizados pelas comunidades (ROSGEN, 1996). 

 Além de controlar a entrada de sedimentos as florestas também tem um papel 

importante na regulação do fluxo de água da bacia, assim outra informação importante 

que reflete a relação integrada de floresta e água são os dados relativos ao 

comportamento das vazões.  Conforme comentamos nos primeiros capítulos o papel 

primordial das florestas em bacias hidrográficas está justamente  relacionado ao 

controle e regulação dos fluxos de água, sedimentos e materiais e substâncias químicas 

nas bacias hidrográficas 

Neste sentido foi feito um levantamento das informações existentes e 

disponíveis para serem utilizadas como indicadoras da integridade ambiental de bacias 

hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Nossa pesquisa revelou que dentre os vários 

indicadores possíveis de serem utilizados para avaliação da integridade ambiental de 

bacias hidrogáficas, os únicos parâmetros que eram sistematicamente avaliados por 

meio de programas oficiais de monitoramento eram: 

(a) informações relativas à qualidade da água dos rios, sendo a maior 

parte das estações mantidas pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente (INEA), e  

(b) informações oriundas da rede fluviométrica que incluiam vazão e 

precipitação,  monitoradas principalmente pela ANA. 

Não encontramos informações sobre indicadores de sedimentação, uso e 

ocupação do solo nas bacias fluminenses e cobertura da rede de saneamento, além de 

outras informações que poderiam ser úteis ao foco do nosso trabalho.  Neste sentido não 

foi possível utilizar o indicador mais sensível à avaliação da influência da cobertura 

florestal sobre a integridade das bacias hidrográfica, que seriam aqueles relacionados à 

sedimentação. Os indicadores de vazão não foram incluídos pelas limitações temporais 
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do estudo, representando, no entanto, uma perspectiva futura a este trabalho. Estas 

lacunas não invalidam os esforços aqui empreendidos a medida que nosso estudo  

representa uma iniciativa pioneira de buscar analisar e integrar as bases de dados de 

informações de qualidade de água existentes de forma a prover um diagnóstico 

integrado das bacias hidrográficas do estado. 

 

6.7.1.2 Informações Existentes sobre Qualidade da Água das Bacias 

Hidrográficas  do Estado do Rio de Janeiro 

O órgão responsável pelo monitoramento da qualidade ambiental  no estado é o 

INEA, e a pesquisa envolveu consultas ao sítio do INEA na internet, visitas à Gerência 

de Qualidade Ambiental e à Gerência de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, 

ambas vinculadas à Diretoria de Informação e Monitoramento Ambiental.  

Além dos dados do INEA, também foi empreendido um levantamento das 

informações de monitoramento da qualidade da água produzidas pela Agência Nacional 

de Águas, através de consultas ao banco de dados HIDROWEB, disponível no sitio da 

Agência na internet. Informações específicas para o estado foram obtidas por meio do 

auxílio de técnicos da Superintendência de Gestão da Rede Hidrometereológica – SGH. 

As informações foram manipuladas com uso do programa HIDRO 1.2, fornecido pela 

própria ANA.  

Conforme comentamos anteriormente não foram encontradas informações sobre 

a qualidade da água do estado nos relatórios publicados pela ANA: Panorama da 

Qualidade da Água (BRASIL, 2005b) e Conjuntura de Recursos Hídricos (BRASIL, 

2009). 

De forma a prover um panorama geral das informações existentes para todo o 

estado e possibilitar uma análise integrada entre os dados existentes das redes de 

monitoramento da ANA e do INEA, foi proposto o desenvolvimento de um Índice de 

Qualidade de Água – IQA para o estado do Rio de Janeiro. A criação de um índice de 

qualidade água específico foi a estratégia encontrada para compatibilizar as informações 

obtidas do INEA e da ANA, que se caracterizavam por possuir uma abrangência 
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temporal diversa e uma grande diferenciação entre os parâmetros avaliados de forma 

sistêmica 

O principio da construção de um Índice de Qualidade de Água é consolidar em 

um único indicador, informações obtidas de vários parâmetros, que por meio de 

tratamentos estatísticos, são transformados em um sub-componentes de um índice 

único. A construção de índices de qualidade da água é um dos passos para a 

implementação de programas de monitoramento de qualidade de águas superficiais, pois 

permite acompanhar através de informações resumidas a possível deterioração dos 

recursos hídricos ao longo de uma bacia hidrográfica, e ao longo do tempo (TOLEDO e 

NICOELLA, 2002).  

O primeiro Índice de Qualidade de Água foi desenvolvido nos Estados Unidos 

por HORTON (1965), sendo aplicado também em países da Europa (Scottish water 

quality índex, SDD, 1976,); Africa (BARGHAVA, 1983) e Asia (SHOJI et al., 1966; 

LOHANI e MUSTAPHA, 1982). A Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental de São Paulo, CETESB, utiliza desde 1975 uma versão adaptada do Índice 

de Qualidade de Águas (IQA) elaborado pelo National Sanitation Foundation (NSF) dos 

Estados Unidos (BROWN et al., 1970, apud BARGHAVA, 1983), que se baseia na 

integração de alguns parâmetros selecionados pela sua importância para a detecção da 

qualidade da água, com base em inquéritos com especialistas. 

Este Índice foi adaptado pela CETESB e utiliza os seguintes parâmetros: 

Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Temperatura, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez, Sólidos Totais em 

Suspensão Total (STS). A concentração destes fatores é usada para localizar em curvas 

específicas de concentração, a definição de valores de qualidade (qualidade da variável 

Qi), que por sua vez são elevados a potência por um valor de peso (w) já previamente 

definido por ponderações e consultas a especialistas. O IQA final é calculado com base 

na multiplicação de cada um dos fatores. 

Outros índices foram desenvolvidos baseados em características físico-químicas 

da água, como o de Liebmann, Harkins; além de índices baseados em características 

biológicas, comumente associados ao estado trófico do rios. Todos estes índices 

contemplam um grau de subjetividade, pois dependem da escolha das variáveis que 
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constituirão os indicadores principais das alterações da qualidade de água (TOLEDO e 

NICOLELLA, 2002).  

Outra possibilidade são a construção de índices baseados em técnicas 

estatísticas. Estes tem a vantagem de serem flexíveis do ponto de vista do número de 

parâmetros a serem utilizados, e são específicos para a situação, ou bacia que se deseja 

analisar. Assim favorecem a determinação dos indicadores mais característicos dos 

corpos de água em estudo, embora não permitam generalizações para todos os corpos de 

água, já que cada sistema hídrico ou situação de coleta de dados, em princípio, possui 

sua característica peculiar (HAASE et al.,1989 apud TOLEDO e NICOLELLA, 2002) 

Um dos métodos estatísticos usados na formulação de índices de qualidade de 

água baseia-se na técnica da análise fatorial (HAASE e POSSOLI, 1993; TOLEDO e 

NICOLELLA, 2002, OECD, 2008). A análise fatorial é definida como “uma técnica que 

trata das relações internas de um conjunto de variáveis correlacionadas por um conjunto 

de fatores ou variáveis hipotéticas, que explicam a maior parte da variância do conjunto 

original” (FACHEL, 1976 apud HAASE e POSSOLI, 1993). Representa uma técnica 

exploratória que possibilita conhecer o comportamento dos dados a partir de uma 

dimensão reduzida do espaço original de parâmetros, permitindo selecionar as variáveis 

mais representativas do corpo hídrico, favorecendo a definição de indicadores mais 

sensíveis. 

A técnica fatorial revelou-se adequada para nosso estudo pois era necessário 

trabalhar com um universo de parâmetros reduzido, obtido a partir de uma série mais 

ampla de parâmetros avaliados. A seleção dos parâmetros a serem usados foi baseada no 

critério de ambos estarem contemplados na lista de parâmetros monitorados pelo INEA 

e pela ANA. 

Existem três etapas básicas para a análise fatorial: a preparação da matriz de 

correlação, a extração dos fatores e possível redução dos dados e a rotação para uma 

solução final à procura de fatores simples e interpretáveis (HAASE e POSSOLI, 1993). 

Além dos parâmetros de qualidade da água, também foram pesquisadas 

informações sobre as coordenadas geográficas dos pontos de coleta da ANA e INEA de 

forma avaliar, sob a perspectiva espacial, a qualidade da água no território do estado. As 

coordenadas foram incluídas em mapa, no formato shapefile, da rede de drenagem do 
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Estado do Rio de Janeiro. O mapa foi produzido para o INEA pela antiga Fundação 

CIDE (Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro), atual Fundação CEPERJ 

(Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação dos Servidores Públicos do 

Estado do Rio de Janeiro). Para esta análise foi usado o software de geoprocessamento 

ArcGis versão 9.0 (ESRI, 2009).  

A integração das informações obtidas do INEA e da ANA foi empreendida com 

auxílio do software ACCESS (MICROSOFT, 2010), gerando um banco de dados único, 

que possibilitou a construção do Índice de Qualidade de Água. Para a execução da 

análise de componentes principais, que faz parte da análise fatorial foi utilizado o 

softwarre de estatística StatXL. Para o cálculo do índice final utilizou-se o EXCEL 

(MICROSOFT, 2010) 

 

6.7.1.3   Análise da Cobertura Florestal Remanescente 

A análise da cobertura florestal remanescente no estado foi realizada com base 

em mapa, em formato shapefile, da cobertura florestal produzido a partir de imagens 

Landsat, para o projeto do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado (ZEE) (RIO 

DE JANEIRO, 2007). A escala do Mapa da Cobertura Vegetal e Uso do Solo era de 

1:100.000.  

Também utilizou-se mapa atualizado das Unidades de Conservação Federais, 

Estaduais e Municipais (excetuando-se as RPPNs), em formato shapefile, produzido 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011b).  Ambos os mapas foram tratados no 

software de geoprocessamento ArcGis versão 9.0 (ESRI, 2009).  
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6.8   Resultados  

6.8.1  Construção do Índice de Qualidade da Água para o Estado do Rio de Janeiro 

6.8.1.1  Dados de Qualidade de Água do INEA 

Os dados de qualidade da água da rede de monitoramento do INEA foram 

tornados públicos, pela primeira vez, por meio de publicação em sitio da internet do 

INEA, aproximadamente no mês de setembro de 2011. As primeiras tentativas de 

acesso a estas informações se deram em abril de 2011. Durante este período foram 

realizadas quatro visitas ao INEA, e foi enviado um oficio solicitando o acesso aos 

dados para fins de elaboração da parte empírica do presente trabalho. 

A descrição da forma de acesso a esta base de informações é em si um resultado 

do trabalho, pois é possível que este seja uma das primeiras experiências de acesso e 

análise da referida base. O endereço para acesso às informações é 

http://200.20.42.67/dadosaguaweb/default.aspx. Não é possível empreender o download 

do banco de dados e das tabelas, sendo necessário acessar cada tabela, de cada 

parâmetro individualmente. Não é possível produzir listas nos formulários disponíveis. 

A informação da qualidade de água é acessada por meio do download de formulários 

elaborados individualmente para cada um dos parâmetros, em cada uma das estações. O 

número de parâmetros e a periodicidades de suas análises também é variável, mudando 

entre as estações de amostragem.  

Não há informações sobre as coordenadas geográficas das estações de coleta e 

esta informação foi obtida com a generosa contribuição da equipe da Gerência de 

Geoprocessamento e Estudos Ambientais – GEOPEA. 

De forma a prover um panorama do número de parâmetros de qualidade da água 

amostrados pelo INEA, avaliamos as análises realizadas no Rio Guandu, extraindo-se 

uma lista de 200 variáveis, cuja identificação segue no Anexo 4.  Devido a 

impossibilidade prática de avaliar este universo para cada localidade, optou-se por usar 

os dados do rio Guandu como referência, já que o mesmo é utilizado para o 

abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e provavelmente é  

monitorado pelo maior número de parâmetros importantes possíveis. 

http://200.20.42.67/dadosaguaweb/default.aspx
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O sistema de informações de qualidade da água do INEA abrange tanto o 

monitoramento dos ambientes de água doce quanto costeiros. O universo de localidades 

amostradas, e o o número de estações em cada tipo de ecossistema avaliado constam do 

Anexo 4. Nossa análise abrangiu apenas os dados de monitoramento das estações de  

águas superficiais, em rios e reservatórios de água doce,  não incluindo as lagoas 

costeiras. 

Considerando o monitoramento de rios e reservatórios, a rede de estações de 

amostragem do INEA abrange um total de 95 localidades e compreende 168 estações de 

amostragem. No Anexo 4, encontra-se em tabela específica, a organização das 

informações relativas ao número de estações de amostragem por localidade, destacando 

aquelas incluídas em nossa análise, bem como periodicidade geral das campanhas de 

coleta em cada localidade.  

A periodicidade das amostragens variou bastante entre os locais e estações. Os 

primeiros registros datam do ano de 1979, e os últimos registros referm-se ao ano de 

2012. O primeiro critério para exclusão de estações de amostragem do estudo, uma 

periodicidade de tempo curta (aproximadamente menos de 10 anos). Assim, do universo 

inicial de 95 locais e 168 estações, foram selecionadas um total de 76 localidades e 104 

estações.  

Também foram excluídos da análise locais de coleta associados à gestão das 

águas urbanas ou águas pluviais, como os pontos do Canal da Visconde. Albuquerque, 

Canal do Rio Morto, Canal do Vigario, Canal Jardim de Alah, Canal Mossoro, Galeria 

da General Garzon, Rio Carioca, Valão da Rocinha e Canal Quissamã. 

Constatou-se uma variação significativa no número de parâmetros monitorados 

em cada localidade. De forma a obter um espectro de informações mínimo e consistente 

e também devido a dificuldade no acesso ao sistema de informações do INEA, optou-se 

por empreender o levantamento dos seguintes parâmetros: DBO LA1 (Demanda 

Bioquimica de Oxigênio), DQO LA1 (Demanda Química de Oxigênio), OD LA1 

(Oxigênio Dissolvido), Coliformes Totais LA1, Coliformes Temotolerantes LA3, 

Coliformes Temotolerantes LA6, Fosforo Total LA1, Ortofosfato LA1, Nitrato LA1, 

Nitrito LA1, Sólidos Totais em Suspensão (STS), Turbidez LA1, Cádmio LA1, 

Chumbo LA1, Zinco LA1, Óleos e graxas, pH, Temperatura CA1.  
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A expressão LA1 é usada pelo INEA para designar análises de água processadas 

em laboratório no mesmo dia da coleta. (LA1-Laboratório/Água/Dia 1) e CA1 para 

expressar dados processados em campo. Estes parâmetros foram escolhidos pois 

representam indicadores tradicionalmente utilizados para avaliação da qualidade da 

água. Incluem medidas de poluição orgânica e redução da oxigenação da água,  

indicadores de poluição por nutrientes agrícolas e efluentes de esgoto (nitrogênio e 

fósforo), de poluição por metais pesados, efluentes de percolação urbana (óleos e 

graxas), de assoreamento por sólidos em suspensão (STS, turbidez). Além disso são 

parâmetros incluídos no Índice de Qualidade de Água utilizado pela CETESB e pela 

ANA.  

Estruturou-se o banco de dados inicial através do download de 104 X 17 tabelas 

(estações de amostragem X parâmetros selecionados) resultando em universo total de 

1.768 tabelas. A análise detalhada dos dados revelou que alguns parâmetros 

selecionados tinham pouco ou nenhum registro, não podendo ser incluídos na 

construção do Índice. Esta representou a terceira fase de seleção de informações, na 

qual foram mantidos os parâmetros com maior número de registros por localidade: 

DBO LA1 (Demanda Bioquimica de Oxigênio), DQO LA1 (Demanda Química de 

Oxigênio), OD LA1 (Oxigênio Dissolvido), Coliformes termotolerantes LA3, Fosforo 

Total LA1, Nitrato LA1, Sólidos Totais em Suspensão (STS), Turbidez LA1, Cádmio 

LA1, Chumbo LA1, Zinco LA1. Os parâmetros pH e Temperatura foram excluídos pois 

apresentavam um padrão de variação muito pequeno. A retirada do pH também é 

observada em outros trabalhos (TOLEDO e NICOLLELA, 2002, HAASE e 

POSSOLI, 1993). 
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6.8.1.2  Dados de Qualidade de Água da ANA 

Com relação aos dados de Qualidade da Água da ANA, as informações estão 

disponíveis no portal HIDROWEB (http://hidroweb.ana.gov.br/). Os dados por bacia, 

são encontradas na seção: dados hidrológicos/séries históricas. As informações 

disponíveis nas tabelas para download incluem além do nome e código da estação, 

identificação da bacia, sub-bacia, orgão responsável, operadora e coordenadas 

geográficas. A pesquisa sobre estações fluviométricas existentes revela um total de 640 

estações no estado. Deste total, 432 estão desativadas, e 156 estações são operadas por 

outros órgãos
32

.  

Com relação aos parâmetros avaliados um total de 139 variáveis são 

possivelmente incluídas na rede de monitoramento (tabela anexa 4.3). Entretanto a 

maior parte das estações é avaliada rotineiramente por apenas 4 parâmetros: temperatura 

da água, ph, condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido. Em algumas bacias os 

registros incluem, além destes, a seguinte lista de variáveis: DBO, DQO, Turbidez, 

Sólidos Suspensos Totais, Sólidos Voláteis, Detergentes, Sulfatos, Cloretos, Fluoretos, 

Alcalinidade, Potássio Total, Fosfato Total, Nitrogênio Total, Nitrôgenio Amoniacal, 

Nitritos, Nitratos, Nitrogênio Orgânico, Alumínio, Arsênio, Cádmio, Chumbo, Cobre, 

Cromo Total, Manganês, Mercúrio, Ferro Total, Zinco, Bário, Selênio, Coliformes 

Totais, Coliformes fecais, Estreptococos fecais e Òleos e Graxas (32 fatores).  

O acesso ao banco de dados de informações consolidadas para o Rio de Janeiro 

foi possibilitado mediante o apoio de técnicos da Superintendência de Gestão da Rede 

Hidrometereológica – SGH, que disponibilizaram o banco de dados por e-mail. 

Selecionou-se as estações de monitoramento de responsabilidade da ANA, com 

registros dos parâmetros acima mencionados, representando um total de 23, que foram 

incluídas na construção do Índice (três delas estão atualmente inativas). A lista de 

estações fluviométricas de responsabilidade da ANA que estão em operação, com 

                                                           
 

 

32
 Lista de instituições com estações de monitoramento  na da rede fluviométrica além 

da ANA: Águas do Imperador, CEDAE, CEMIG, CEP, CERJ, CERV-PET, CFCL, 

COGESDEC, COPPE/UFRJ, FURNAS, IGAM, IGEO/UFRJ, 

INEA/LIGHT,QUANTA, CONSTRUSERV, SIREPA, UERJ/UFF 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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destaque para aquelas que foram incluídas em nossa análise encontra-se em anexo 

(tabela anexa 4.5). 

Quanto ao intervalo temporal do monitoramento, observa-se alta variabilidade. 

Os primeiros registros datam de 1977 e os últimos de 2010. Nota-se uma leve tendência 

de concentração das análises nos seguintes intervalos: 1977-1981; 1992-1997; 2002-

2007; 2008-2010. 

 

6.8.1.3  Construção do Índice de Qualidade de Água para o Rio de Janeiro 

A alta variabilidade nos parâmetros e a irregularidade nos intervalos de tempo 

dos registros de monitoramento, resultaram em um processo de duas fases para a 

construção do Índice de Qualidade de Água.  

Tabela 6.2 - Tabela comparando a lista de parâmetros pré-incluidos na análise 

registrados pelo INEA e ANA 

Parâmetros INEA Parâmetros ANA  

Coliformes totais, DBO, DQO, Oxigênio 

Dissolvido, Nitrato, Fósforo Total, Sólidos 

Totais em Suspensão, Turbidez, Cádmio, 

Chumbo e Zinco,  

Temperatura da água, pH, Condutividade 

Elétrica, Oxigênio Dissolvido, DBO, DQO, 

Turbidez, Sólidos Suspensos Totais, Sólidos 

Voláteis, Detergentes, Sulfatos, Cloretos, 

Fluoretos, Alcalinidade, Potássio Total, 

Fosfato Total, Nitrogênio Total, Nitrogênio 

Amoniacal, Nitritos, Nitratos, Nitrogênio 

Orgânico, Alumínio, Arsênio, Cádmio, 

Chumbo, Cobre, Cromo Total, Manganês, 

Mercúrio, Ferro Total, Zinco, Bário, Selênio, 

Coliformes Totais, Coliformes fecais, 

Estreptococos fecais e Òleos e Graxas  
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A lista de parâmetros do INEA que foi empreendido o download foi utilizada 

como referência e orientou a primeira seleção de parâmetros. Em seguida, foi realizada 

uma análise para exclusão das células sem registros, o que excluiu os parâmetros 

turbidez e coliformes totais, com muitos registros nulos, e reduziu a tabela do INEA 

(tabela 6.2). 

A última fase da seleção dos parâmetros excluiu o indicador do teor  de 

Chumbo, que se mostrou fortemente correlacionados ao teor de Cádmio e Zinco, 

mantidos  por apresentarem maior número de ocorrências e regularidade. Também 

excluiu o parâmetro Fosforo, também por possuir muitos registros nulos. A tabela final 

com dados integrados da ANA e do INEA constava de 4.725 coletas em estações de 

amostragem. As linhas compreenderam as estações de coleta, enquanto as colunas, 

compreenderam os códigos das estações, a data e hora da coleta, os parâmetros 

selecionados, ou seja, DBO, DQO, OD, NO3 (Nitrato), Cd (Cádmio), Zn (Zinco), STS 

(Sólidos Totais em Suspensão).  

Devido ao nosso interesse em caracterizar a qualidade da água no Estado do Rio 

de Janeiro sob perspectiva espacial, e ter um índice sintético que integrasse os distintos 

indicadores. E considerando a irregularidade das campanhas de amostragem, com 

muitas lacunas na série histórica dos dados, não foi possível calcular as médias anuais, o 

que impossibilitou uma avaliação na variação temporal da qualidade da água. Todos os 

registros existentes foram incluídos em nossa análise, e tratados como réplicas na 

construção do índice. 

Para o cálculo do IQA foi usada a técnica de Ánálise Fatorial por Componentes 

Principais (OECDE, 2008). A primeira etapa da AF relaciona-se com a definição do 

universo relevante de variáveis, ou seja, a escolha das variáveis mais significativas para 

avaliar algum tema específico. O significado relativo de cada variável será dado pelo 

seu grau de correlação com as demais, ou seja a variável que mais correlaciona-se com 

as outras terá maior importância no índice final (HAASE e POSSOLI, 1993). Neste 

trabalho foram utilizadas as variáveis pré-selecionadas com relação à sua 

disponibilidade de dados e freqüência de registro.  

A partir das médias e desvio padrão calculado os valores são estandardizados 

(ponderados) para o estabelecimento da matriz de correlação (tabelas 6.3 e 6.4). A 
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matriz de correlação é usada para descrever o grau de variabilidade compartilhada entre 

pares de parâmetros de qualidade de água. 

Após a obtenção da matriz de correlação de autovalores, foi aplicada a análise 

fatorial para o cálculo de peso dos fatores, possibilitando quantificar a correlação entre 

as variáveis e fatores (OECD, 2008). A rotação de fatores é usada para facilitar 

interpretação ao possibilitar obter uma estrutura de fatores simplificada (ZENG e 

RASMUSSEN, 2005; BOYACIOGLO, 2006) Os fatores foram rotacionados pela 

técnica de Varimax (BOYACIOGLU, 2006; AHMED et al, 2005), em ambas as 

análises utilizou-se o programa StatXL. A rotação comprendeu seis interações e foi 

normalizada. 

Tabela 6.3 - Estatística descritiva dos dados de qualidade da água selecionados para 

análise. Análise realizada com auxílio do programa StatXL. 

 Nº Média Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Cd 4725 0,0022 0,004 0,000 0,0001 0,1 

DBO 4725 20,760 95,481 1,389 0,15 2600 

DQO 4725 65,920 192,418 2,799 0,43 4800 

NO3 4725 0,384 0,684 0,010 0,001 15,328 

OD 4725 4,967 3,430 0,050 0,05 20 

STS 4725 45,307 82,294 1,197 1,53 1600 

Zn 4725 0,041 0,106 0,002 0,002 3,1 

 

 

Tabela 6.4 -Matriz de correlação, cálculo da variância total e dos autovalores dos dados 

de qualidade da água. Análise realizada com auxílio do programa StatXL. 

Variáveis  Matriz de Correlação 

 Cd DBO DQO NO3 OD STS Zn 

Cd 1,000 0,074 0,096 -0,054 -0,156 0,046 0,131 

DBO 0,074 1,000 0,829 -0,024 -0,212 0,436 0,162 

DQO 0,096 0,829 1,000 -0,009 -0,276 0,429 0,180 

NO3 -0,054 -0,024 -0,009 1,000 0,196 -0,014 -0,028 

OD -0,156 -0,212 -0,276 0,196 1,000 -0,203 -0,173 

STS 0,046 0,436 0,429 -0,014 -0,203 1,000 0,188 

Zn 0,131 0,162 0,180 -0,028 -0,173 0,188 1,000 
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Tabela 6.5 - Matriz da análise fatorial, da % variação e dos pesos obtidos por rotação 

Varimax 
a
. Análise realizada com auxílio do programa StatXL. 

Variáveis  Fatores 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 

Cd 0,041 -0,024 0,994 0,061 -0,070 0,012 0,002 

DBO 0,938 -0,014 0,025 0,061 -0,069 0,189 -0,274 

DQO 0,921 0,008 0,042 0,075 -0,134 0,178 0,307 

NO3 -0,002 0,995 -0,023 -0,009 0,095 -0,002 0,001 

OD -0,131 0,101 -0,074 -0,078 0,977 -0,081 -0,005 

STS 0,260 -0,002 0,013 0,085 -0,085 0,958 0,002 

Zn 0,085 -0,010 0,062 0,988 -0,075 0,078 0,002 

% da Var. 34,266 17,104 14,075 12,368 10,359 9,431 2,398 

% Variação 

Acumulada 

34,266 51,369 65,444 77,812 88,171 97,602 100,000 

Autovalores 2,399 1,197 0,985 0,866 0,725 0,660 0,168 

a
Fatores obtidos depois de 6 interações e normalizados. 

 

A análise fatorial revelou que 97% da variação é explicada pelos seis primeiros 

eixos (fatores), e que o sétimo eixo tinha uma influência insignificante, sendo então 

excluído da análise. Após a análise fatorial, cálculou-se os quadrados dos fatores, cuja 

somatória foi usada para determinação da contribuição de cada parâmetro na variação 

final do fator (eixo). Estes resultados encontram-se na tabela 6.6 e 6.7 

Tabela 6.6 - Matriz com os pesos dos fatores calculados pelo quadrado dos resultados 

da rotação Varimax. Análise realizada com auxílio do programa StatXL. 

Variáveis  Fatores 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Cd 0,002 0,001 0,989 0,004 0,005 0,000 

DBO 0,880 0,000 0,001 0,004 0,005 0,036 

DQO 0,849 0,000 0,002 0,006 0,018 0,032 

NO3 0,000 0,990 0,001 0,000 0,009 0,000 

OD 0,017 0,010 0,005 0,006 0,955 0,007 

STS 0,068 0,000 0,000 0,007 0,007 0,918 

Zn 0,007 0,000 0,004 0,977 0,006 0,006 

Cd 0,002 0,001 0,989 0,004 0,005 0,000 

Somatório 1,822 1,001 1,001 1,004 1,004 0,998 
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Tabela 6.7 - Matriz com os pesos dos parâmetros ponderados pelo somatório dos 

quadrados. Definição dos fatores que mais contribuem para a variação dos eixos. 

Análise realizada com uso do programa StatXL. 

Variáveis    Fatores    

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Cd 0,001 0,001 0,988 0,004 0,005 0,000 

DBO 0,483 0,000 0,001 0,004 0,005 0,036 

DQO 0,466 0,000 0,002 0,006 0,018 0,032 

NO3 0,000 0,989 0,001 0,000 0,009 0,000 

OD 0,009 0,010 0,005 0,006 0,951 0,007 

STS 0,037 0,000 0,000 0,007 0,007 0,920 

Zn 0,004 0,000 0,004 0,974 0,006 0,006 

% of Var. 34,266 17,104 14,075 12,368 10,359 9,431 

Cum. % 34,26553 51,36935 65,44412 77,81202 88,17128 97,60208 

 

Os seis fatores a seguir foram importantes para explicar a variação dos dados de 

qualidade da água  

 Fator 1:DBO (48,3%) e DQO (46,6%), 

 Fator 2: NO3 (98,9%), 

 Fator 3: Cd (98,8%), 

 Fator 4: Zn (97,4%), 

 Fator 5: OD (95, 1%), 

 Fator 6: STS (92,0%) 

O dados de qualidade da água nas diversas estações foram ajustados ao intervalo 

de variação de cada um dos parâmetros pelo método dos mínimos quadrados (Anexo 5) 

e os pesos dos diversos parâmetros compuseram o índice agregado de qualidade da água 

na proporção de sua importância relativa para a variação acumulada apontada pela 

análise fatorial com base nos componentes principais. 

No Anexo 5, apresentamos passo a passo a construção do Índice de Qualidade 

de Água, com base no exemplo da variável Demanda Bioquímica de Oxigênio. Entre as 

informações que devem ser reforçadas para a compreensão deste procedimento estão o 

fato de que o Índice de Qualidade de Água, calculado com base na ACP, baseia-se no 

principio de contribuição relativa de cada fator para a variação total da amostra. No caso 
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da DBO, por exemplo, o Índice foi calculado de forma que o valor mais baixo de 

qualidade, fosse equivalente a sua máxima contribuição no eixo fatorial 1, ou seja 48,3 

(Tabela 5.7). Para maiores detalhes, recomenda-se a consulta ao referido anexo. 

Após o cálculo do IQA final, os resultados foram exportados para o programa 

ArcGis. O mesmo foi usado para a definição das classes de qualidade de água, a partir 

da variação dos valores de IQA. A estatística descritiva dos valores obtidos do IQA 

permite conhecer os valores máximo (78,41) e mínimo (17,01) do Índice (Tabela 6.8). 

A correspondência entre as classes de qualidade de água e o IQA são apresentadas na 

tabela 6.9. 

Tabela 6.8 - Estatística descritiva dos valores de IQA obtidos pela técnica fatorial de 

componentes principais  

Estatística Descritiva IQA 

Máx 78,42 

Min 17,07 

DP 11,33 

Média 53,20 

 

Tabela 6.9 - Classes de qualidade de água de acordo com os valores obtidos para o IQA 

Valores do IQA Classes de Qualidade 

da Água  

Cores Nomes 

63,01 - 70,30 Ótima  Azul Escuro 

59,95 - 63,01 Boa  Azul Claro 

49,06 - 56,95 Regular  Verde 

41,05 - 49,06 Ruim  Laranja 

32,79 - 41,05 Péssima  Vermelho 
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6.8.2  Elaboração dos Mapas  

Coerente com os objetivos do presente trabalho as últimas análises incluíram a 

elaboração dos mapas do Índice de Qualidade da Água para as bacias hidrográficas dos 

Estado do Rio de Janeiro. Esta análise foi desenvolvida com o auxílio do programa 

ArcGis versão 9.0. Um total de cinco mapas foram elaborados: 

 Figura 6.2 - Mapa representando a rede de monitoramento da qualidade 

da água no Estado do Rio de Janeiro, as Regiões Hidrográficas e os 

resultados do IQA fatorial. 

 Figura 6.3 - Mapa representando a qualidade da água da rede de 

monitoramento do Estado do Rio de Janeiro pelo IQA fatorial, o tipo de 

uso do solo e as Unidades de Conservação  

 Figuras 6.4 e 6.5. Mapas representando as Unidades de Conservação 

existentes no Estado do Rio de Janeiro, suas categorias de proteção, 

esferas governamentais, e a qualidade da água avaliada pelo IQA. 

 Figura 6.6. Mapa representando a evolução temporal na criação de 

Unidades de Conservação no estado e a qualidade da água avaliada pelo 

IQA. 
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Figura 6.2 - Mapa da rede de monitoramento da qualidade da agua do Rio de Janeiro, as regiões hidrográficas e os resultados do IQA . 
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 Figura 6.3 Mapa do Uso do solo, Unidades de Conservação  e Qualidade da Agua Avaliada pelo IQA Fatorial no Rio de Janeiro. 
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Figuras 6.4 e 6.5 - Mapas das Unidades de Conservação doRio de Janeiro, categorias e 

esferas fovernamentais e qualidade da água avaliada pelo IQA. 

 

 



219 

 

 Figura 6.6 -  Mapa das Unidades de Conservação no Estado, sua evolução temporal e a qualidade da água avaliada pelo IQA fatorial 
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6.9  Análise dos Resultados  

6.9.1 Resultados da Construção do IQA por Análise Fatorial 

Os resultados da análise de correlação (tabela 5.4) constatam uma correlação 

signicativamente positiva entre DBO e DQO, e entre ambos parâmetros e STS. Nitratos 

e Oxigênio dissolvido foram negativamente correlacionados com os demais fatores, e 

positivamente relacionados entre si. Cd e Zn também foram positivamente 

correlacionados. Com exceção de DBO e DQO, no geral a intensidadade das 

correlações foi baixa. Este padrão se refletiu em uma análise fatorial com seis eixos de 

variação, mostrando que os parâmetros avaliados, contribuíram de maneira 

independente para a variação final da qualidade da água. A alta correlação entre DBO e 

DQO, é um resultado positivo para nossa análise, pois ambas são medidas de 

enriquecimento orgânico, e sua alta correlação indica que o método é sensível a 

variação da qualidade da água e comportamento observado destas variáveis em campo. 

A análise fatorial (tabela 5.5) mostra a influência das variáveis em cada eixo 

(fator). Os dois primeiros fatores explicaram 51% da variação dos dados, sendo o 

primeiro eixo representativo da influência da poluição por carga orgânica (DBO e 

DQO), e o segundo eixo representativo  da contaminação por nitrato, que também 

ocorre associado a efluentes orgânicos e ou fertilizantes agrícolas (EGLER, 2002). O 

terceiro e quarto eixos contribuíram, respectivamente, com 14,1 e 12,3% da variância, 

apresentando uma variação acumulada de 77,8%, e foram nfluenciados pelo Cádmio e 

Zinco, respectivamente. O Oxigênio dissolvido contribuiu para o quinto eixo e 

apresentou correlação negativa aos demais fatores, o que é coerente com as explicações 

ecológicas para este parâmetro. O oxigênio dissolvido diminui com o aumento da carga 

orgânica. Por fim, o último fator que influenciou a variabilidade dos dados foi Sólidos 

Totais em Suspensão, com uma contribuição de 9,4 %, e uma variação acumulada de 

97,6 %. 

Distinguem-se duas condições importantes influenciando a qualidade da água, e 

a contribuição de cada uma. Os dois primeiros eixos respondem por impactos 

associados a poluição orgânica, influenciados pela variação do DBO, DQO e nitratos. O 

terceiro e quarto eixos respondem a poluição associada à contaminação por metais 
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pesados, influenciados pelas variações nos níveis de Cd e Zn. O quinto eixo responde 

inversamente a poluição orgânica, influenciado pela variação no oxigênio dissolvido, e 

o sexto eixo responde à presença de sólidos em suspensão, que por sua vez é 

influenciado, mesmo em baixa intensidade, tanto pelos indicadores de poluição orgânica 

quanto de metais pesados. 

Nossos resultados se mostraram bastante coerentes com as explicações 

ecológicas que influenciam os padrões de variação observados.  Neste sentido a 

metodologia proposta pode ser considerada adequada para a avaliação da qualidade da 

água, representando uma abordagem ao mesmo tempo sensível para captar as variações 

resultantes de impactos diversos, quanto consistente com os resultados esperados. 

 

6.9.2  Avaliação de Qualidade da Água das Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro 

A figura 6.2  representa espacialmente os resultados encontrados de aplicação do 

Índice de Qualidade de Água, com base na Ánalise de Componentes Principais, à lista 

de parâmetros  selecionados em nosso estudo: DBO, DQO, Cd, Zn, NO3, OD e STS. 

Esta figura sintetiza contribuições importantes do trabalho. É um dos primeiros 

estudos que permitem visualizar a cobertura da rede de monitoramento do estado do Rio 

de Janeiro, e que parte da iniciativa de integrar em um única avaliação, e por meio de 

um índice sintético, os resultados do monitoramento empreendido pelo INEA e pela 

ANA.  

O primeiro resultado que emerge da análise deste mapa (figura 6.2) é que o 

conjunto de estações de coleta com dados passíveis de serem avaliados é restrito, 

observando-se um grande número de bacias não monitoradas.  A exceção da bacia do 

Rio Paraiba do Sul e das bacias contribuintes à Baía de Guanabara, que compreendem 

principalmente as regiões hidrográficas III e V, as demais regiões hidrográficas não 

possuem número suficiente de estações de amostragem.  

A rede de monitoramento existente privilegia a avaliação da qualidade da água 

para abastecimento e o monitoramento da poluição em regiões urbanas de alta 

densidade. A rede não conta com número de estações suficientes e abrangência 

adequada para o monitoramento dos recursos hidricos do estado do Rio de Janeiro, em 
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outros aspectos da gestão, em especial em relação a integridade das bacias 

hidrográficas. Importantes centros e distritos médios como Petrópolis, Itaipava, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Lumiar, Visconde de Mauá, 

Cantagalo, que constituem a rede de cidades médias da região Serrana do estado; e as 

cidades da Costa do Sol, como Cabo Frio, Búzios, Macaé; e da Costa Verde como 

Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati, estão sub-representadas na atual rede de 

monitoramento da qualidade da água. Uma parte destas lacunas já poderia ser revertida 

implementando coletas de qualidade da água na rede de monitoramento fluviométrica 

da ANA, conforme mostra a figura 6.1 

A  análise da aplicação do Índice de Qualidade de Água às bacias hidrográficas 

do estado do Rio de Janeiro, deve ser feita com base na figura 6.3 que integra 

informações relativas ao Uso do Solo e resultados do IQA.  Nesta figura é possível 

perceber que  

 A qualidade da água está seriamente comprometida na maior parte dos 

rios que drenam as áreas de alta densidade urbana do estado, ou seja a 

região metropolitana, compreendendo principalmente as bacias 

hidrográficas contribuintes à Baía de Guanabara e à Baía de Sepetiba. 

 O comprometimento da qualidade da água deve-se principalmente à alta 

carga orgânica que estes rios recebem, evidenciada pela análise dos 

componentes principais, onde a carga orgânica explicou 51,3% da 

variação da amostra. Provavelmente esta carga orgânica reflete o 

lançamento de esgotos e efluentes urbanos e industriais sem tratamento, 

ou em estágio de tratamento insuficiente. 

 Este quadro reflete desafios e lacunas de políticas públicas e  

gerenciamento associadas principalmente à agenda de saneamento, ou 

seja agenda marrom, que não podem ser consideradas no âmbito 

exclusivo da gestão de recursos hídricos. 

 

 Os maiores índices de qualidade da água são observados nos trechos 

iniciais do Rio Paraíba do Sul (RH III), na bacia do Rio São João e  



223 

 

bacias contribuintes à lagoa de Juturnaiba (RH VI). No restante do estado 

a maior parte das localidades amostradas possui índices de qualidade 

bom, sendo que a redução da influência urbana, seguido da presença de 

cobertura florestal foram fatores importante para a boa qualidade da 

água. 

 Este fato é mais notável com relação as estações de coleta localizadas nas 

bacias que deságuam nas Baías de Guanabara e Sepetiba mas que ainda 

possuem uma percentagem de suas áreas florestadas, observando-se 

valores de  qualidade da água que variam de regular à boa (Ex. Bacias 

dos rios Macacu, Guapi-Açu, Caceribu  e Ribeirão das Lages). 

 Outro resultado importante depreendido da análise dos mapas é a 

existência de bacias importantes e extensas cujas áreas de drenagem não 

possuem cobertura vegetal adequada á sua proteção. É o caso do médio e 

baixo curso do Rio Paraíba do Sul e suas bacias contribuintes (RH VII e 

IX), da bacia do Rio Itabapoana, muito desmatada (RH X), e das 

cabeceiras e trecho principal do Rio Guandu, em especial da sua margem 

direita (RH III).  

 Apesar dos índices de qualidade de água não estarem comprometidos 

nestas bacias, é provável que os impactos da retirada da vegetação 

tenham outros efeitos sobre a conservação de bacias. É o caso de nestes 

rios avaliar-se outros parâmetros além das análises físico químicas, como 

análises da biodiversidade e do comprometimento ambiental dos canais,  

(assoreamento, disruptura das margens, descaracterizaçãos dos habitats e 

perda das carcateristicas morfológicas e cênicas do rio). Estes impactos 

são mais sutis e difíceis de detectar pelas medidas tradicionais de 

qualidade da água. 

 A maior parte dos remanescentes florestais estão localizados no interior 

ou entorno das Unidades de Conservação, com destaque para o Parque 

Nacional da Serra dos Orgãos, Parque Nacional de Itatiaia, REBIO do 

Tinguá, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Área de Proteção 
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Ambiental de Cachoeira de Macacu, Área de Proteção Ambiental de 

Macaé de Cima. 

Acreditamos que as principais condições para a preservação de florestas nas 

bacias hidrográficas são a manutenção fragmentos nas cabeceiras, que tendem a ser 

conservados pela dificuldade de acesso e estarem localizadas em terrenos de maior 

altitude e inclinação.  Outra condição para a manutenção da cobertura vegetal é a 

criação de Unidades de Conservação. O principal exemplo de impacto positivo para a 

qualidade da água, associada à criação de UC, é observada na bacia do Rio São João, e 

rios que contribuem para a Lagoa de Juturnaiba, todos caracterizados com índices 

elevados de qualidade da água, e que estão sob proteção da Área de Proteção Ambiental 

de Macaé de Cima (UC Federal) (figuras  6.4 e 6.5) 

Outros exemplos são a APA do Rio Macacu e uma parte do Rio Guandu (rios da 

margem esquerda), cuja delimitação da área da APA obedece a abrangência e limites 

das APP´s de matas ciliares destas duas bacias. As Unidades de Conservação 

representam simultaneamente uma medida de proteção da biodiversidade e a uma 

política, indireta, mas eficaz, de ordenamento do território. Acreditamos que ambos 

estes componentes contribuem para a boa qualidade da água e conservação das bacias 

hidrográficas referidas. 

Em relação a análise espacializada da politica de criação de Unidades de 

Conservação, visualisada por meio das figuras 6.4, 6.5 e 6.6. Observa-se que a maior 

parte das Unidades de Conservação criadas são de Uso Sustentável. Observa-se que em 

temos de extensão e de evolução temporal, a maior parte das Unidades de Proteção 

Integral foi criada até 1989 e são da esfera federal, com destaque para os Parques 

Nacionais da Bocaína e Serra dos Órgãos, e para a Reserva Biológica do Tinguá.  A 

maior parte das UCs criadas após o ano de 2000 é estadual e de uso sustentável.  

É interessante notar que a criação das Unidades de Conservação mais recentes, 

também tem o propósito de proteger os recursos hidricos (APAS do Macacu e do Rio 

Guandu) e de aumentar a conectividade das áreas preservadas existentes. Observa-se a 

também a implementação  de corredores de biodiversidade ou mosaicos de UCs como 

por exemplo no mosaico formado pelos: Parque Estadual dos Tres Picos, Parque 

Estadual do Cunhambebe, APA do Rio Guandu, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
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APA de Guapimirim e REBIO do Tingua, chamado de Mosaico da Mata Atlantica. Este 

processo de tomada de decisão reflete uma abordagem de gestão da biodiversidade que 

está atualizada com as pesquisas recentes, as quais apontam para a necessidade de a 

gestão ser desenvolvida em escalas maiores como as de paisagem e bioma. 

 

6.10  Conclusões   

Este último capítulo consolidou a contribuição empírica do presente trabalho. 

Iniciamos o capítulo expondo o marco teórico da Ecologia de Paisagens, que foca nos 

estudos das relações espaciais entre elementos da paisagem e dos ecossistemas. Usamos 

a noção de paisagem para descrever os fatores ambientais que influenciam no 

comportamento das bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. 

Mostramos que os problemas de gestão das bacias hidrográficas do estado 

refletem a interação entre as condições geoambientais, bastante características, e a 

forma de ocupação e intervenção humana no espaço das bacias. 

Apresentamos os objetivos gerais do trabalho, recuperando a exposição de idéias  

apresentadas nos capítulos anteriores,  em que destacamos a percepção de que, dentre os 

elementos que interagem no território da bacias hidrográficas a cobertura vegetal tem 

um papel fundamental na conservação de recursos hídricos, em especial as matas 

ciliares exercem a função de proteção da qualidade da água.   

Coerente com esta orientação apresentamos o objetivo do trabalho de estudar as 

relações entre a cobertura florestal e a qualidade da água no estado. Mostramos a 

importância de outros indicadores, como indicadores de assoreamento e indicadores da 

quantitativos da água, mas que por inexistência de dados ou falta de tempo hábil, não 

puderam ser explorados neste trabalho. Foi feito então um esforço de avaliar  o estado 

de integridade ambiental das bacias hidrográficas a partir da integração de informações 

de qualidade da água e cobertura florestal remanescente. 

Apresentamos a descrição da metodologia, que baseou-se em pesquisa das 

informações existentes sobre qualidade da água no estado, a consolidação destas 

informações, oriundas de fontes diversas, em um banco de dados e Sistemas de 
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Informação Geográfica (SIG). Também apresentamos a proposta de aplicação de um 

Índice de Qualidade de Água elaborado por meio da técnica de Componentes Principais 

para avaliar a qualidade da água do estado do Rio de Janeiro. 

Nossos resultados mostraram que em termos de gestão de recursos hidricos, 

destacam-se duas agendas de ação. A primeira associada a questão do saneamento e 

agenda marrom, e a segunda associada ao gerenciamento de bacias hidrográficas, que 

segundo nossa abordagem deve ser desenvolvida com base no gerenciamento integrado 

de recurso hidricos e florestas.  

Constatamos, assim como outros trabalhos (DRUMMOND, 1997),  que a 

criação de Unidades de Conservação é práticamente o único instrumento de 

conservação de florestas, representando, novamente, o único  mecanismo da agenda 

verde com resultados mensuráveis e permanentes .  O trabalho de DRUMMOND (1997) 

mostra que estes fragmentos representam uma exceção ao modelo de ocupação e 

desenvolvimento humano no Estado do Rio de Janeiro, que foram poupados, do que ele 

categoriza como sendo uma ocupação do território marcada pela exploração excessiva 

dos recursos naturais. Seu livro se inicia com a idéia de que “o Rio de Janeiro é um dos 

muitos territórios do nosso planeta que foram desgastados ao extremo pela ação da 

espécie humana” . Desta forma a definição de UCs em diversos momentos históricos, 

mas em especial antes de 1980,  representou uma estratégia eficaz para conservar os 

remanescentes de cobertura florestal,  que sobreviveram aos sucessivos ciclos agrícolas 

que marcaram a história econômica do estado. 

Mostramos que o estabelecimento de unidades de conservação, que é um 

instrumento da agenda verde, reflete-se positivamente para os objetivos de conservação 

de bacias hidrográficas, que é objetivo da agenda azul. Sugerimos que este fato decorre 

tanto do papel de proteção das florestas, quanto do impacto de ordenamento do solo  

promovido pela criação de UCs. Mostramos ainda que em termos de proteção muitas 

bacias no estado apresentam situação preocupante de cobertura florestal, em especial os 

trechos médios e inferiores da bacia e afluentes do Rio Paraiba do Sul, completamente 

desmatados, apesar se esta ser principal bacia utilizada para abastecimento de água no 

estado. 
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Apontamos que nossa análise é impactada negativamente pelas lacunas do 

sistema de monitoramento da qualidade da água do estado. Parte das hipóteses poderia 

ser melhor avaliada se tivéssemos um maior número de localidades amostradas, e uma 

maior regularidade no número e frequência de parâmetros avaliados. Também seria 

muito interessante aprofundar a análise com relação ao conhecimento de sua variação 

temporal,  relacionando às mudanças temporais na cobertura vegetal. É possível que tais 

análises possam ser desenvolvidas em escalas mais detallhadas,  representando assim 

pesrpectivas futuras para este trabalho. 

Sugere-se que é primordial aumentar a rede de monitoramento da qualidade da 

água, a regularidade de parâmetros e a frequência das coletas de forma a ampliar e dar 

segurança analítica às informações registradas. Isto permite superar também os 

paradigmas dominantes da gestão que ainda são voltados para avaliação da qualidade da 

água para abastecimento e em menor número para controle da poluição. Cabe lembrar 

que a geração de informações sobre a qualidade da água em bacias intermediárias e 

pequenas tem um papel fundamental para atuação dos atores da sociedade civil, como 

os comitês de bacia, a medida que é nestas bacias que  se desenvolvem atividades 

econômicas, vivem e produzem a maior parte dos atores que influenciam e são 

influenciados pela qualidade ambiental no seu entorno. 
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Capítulo 7 – Conclusões Finais 

7.1  Conclusão Geral 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar as informações existentes 

sobre integridade ambiental de bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro, e 

propor um marco teórico para o gerenciamento integrado das mesmas, partindo da 

constatação da importância da relação entre floresta e água.  Entre os objetivos 

específicos e com base nas informações disponíveis foi proposta uma avaliação 

integrada da relação entre qualidade da água das bacias hidrográficas e cobertura 

florestal remanescente no estado do Rio de Janeiro, provendo um panorama integrado 

destes informações para a escala do estado,  e buscando elucidar a influência da 

cobertura florestal sobre a qualidade da água.  

Iniciamos o trabalho apresentando uma revisão bibliográfica sobre aspectos 

ambientais que interagem no funcionamento de bacias hidrográficas, e suas inter-

relações em escalas espaciais e temporais. Do ponto de vista teórico destacam-se as 

teorias da metaestabilidade e do pulso de inundação. Do ponto de vista descritivos os 

enfoques de ciclo hidrológico. Este nos leva a refletir sobre a importância da vegetação 

para a conservação das bacias hidrográficas, tanto em seus aspectos morfológicos 

quanto hidrológicos. Concluímos neste primeiro capítulo que os sistemas das bacias 

hidrográficas são complexos e frutos da interação dinâmica de seus sub-componentes, 

que ocorre de maneira sistêmica. Concluímos então que a gestão de recursos hídricos, 

para ser eficaz, deve levar em consideração estes aspectos, integrando a gestão da água 

aos territórios das bacias.  

No segundo capítulo apresentamos a evolução das abordagens de gerenciamento 

de recursos hídricos, partindo da percepção de que o gerenciamento baseado apenas nos 

usos da água era insuficiente para promover a gestão eficaz de recursos hídricos. 

Mostramos as bases históricas e teóricas do gerenciamento integrado, e apresentamos 

esta abordagem como capaz de conciliar os usos econômicos e as funções ecológicas 

dos corpos de água.  E propiciar a gestão integrada e conservação de seus aspectos 

quantitativos e qualitativos. Mostramos que as perspectivas mais modernas de 



229 

 

gerenciamento de recursos hídricos vão além  deste paradigma, e baseiam-se no 

gerenciamento de ecossistemas e na re-naturalização dos rios. Apresentamos alguns 

estudos de caso de gerenciamento integrado de recursos hídricos no mundo, concluindo 

sobre a importância dos aspectos culturais e políticos para e eficácia destas iniciativas. 

Concluímos ainda que dentre os elementos que interagem no território das bacias, as 

florestas tem um papel preponderante sobre os resultados de medidas de conservação 

dos recursos hídricos e que o gerenciamento integrado deve se basear na implementação 

de medidas que abranjam a gestão simultânea de água e floresta. 

O terceiro e quarto capítulos trataram do levantamento do arcabouço legal e 

institucional da gestão de recursos hídricos e florestas no país e no estado do Rio de 

Janeiro. Também foi feito um levantamento dos programas existentes para a gestão de 

recursos hídricos (agenda azul) e florestas (agenda verde) no país,  na esfera nacional e 

estadual, de forma a avaliar a possibilidade de sua integração. Observamos que uma 

parte das leis e dos programas, de ambas as agendas já são orientados para a gestão 

integrada de recursos hídricos e de florestas. Mostramos também que existe um grande 

quantidade de iniciativas m andamento, mas que não contam com sistemas adequados 

de acompanhamento de sua implementação e de comunicação de seus resultados, o que 

foi descrito como uma colcha de retalhos de iniciativas. Apontamos também a 

necessidade de reverter a cultura política dominante no pas baseada no discurso e não na 

ação. 

Nos baseamos nos marcos téroricos do Neo-Intitucionalismo e da abordagem do 

ciclo de políticas públicas para mostrar que a eficácia na implementação das medidas de 

gerenciamento de recursos hídricos depende de instituições preparadas e consolidadas. 

Estas precisam capazes de dar conta da complexidade e seriedade dos conflitos que 

caracterizam a gestão ambiental, pois opõem interesses econômicos e de conservação. E 

que o país ainda sofre de uma cultura política imatura que ainda não alcançou dentro da 

abordagem analítica do ciclo de políticas públicas a fase de implementação e avaliação 

de suas políticas, e enforcement de suas propostas. 

Apontamos ainda algumas falhas de implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos do ponto de vista territorial e institucional. Do ponto de vista 

territorial mostramos que o modelo de gerenciamento de recurso hídricos baseado 

exclusivamente na bacia hidrográfica como unidade de gestão, não se adequa à 
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realidade das redes de drenagem no país, caracterizadas por alta densidade e 

capilaridade. Mostramos que em escala estadual, que é a dominialidade principal da 

gestão de recursos hídricos, as regiões hidrográficas são uma alternativa de recorte 

territorial, pois respeitam limites municipais, de bacias e das paisagens, integrando 

assim vários aspectos que facilitariam a implementação de medidas de gestão. Também 

por que respeitam arranjos institucionais e espaciais consolidados de gestão dos 

territórios. Mostramos também que os municípios não estão integrados nas esferas de 

gestão de recursos hídricos, o que causa lacunas de atuação em especial nos centros 

médios e grandes. Sugerimos  uma maior proximidade e integração dos órgãos de 

gestão ambiental do pais, organizados no SISNAMA, com os órgão de gestão de 

recursos hídricos, organizados num sistema de gestão separado, o SINGREH.  

Por fim apresentamos o estudo de caso do Estado do Rio de Janeiro, e os 

resultados da pesquisa que buscou relacionar o estado de integridade das bacias 

hidrográficas do estado, com os remanescentes da cobertura florestal. Tal análise foi 

desenvolvida com base na análise integrada de informações de qualidade da água e sua 

correlação com a distribuição de remanescentes florestais no estado. Foi feito um 

grande esforço metodológico de integrar as bases de informação de qualidade da água 

da ANA e do INEA, com muitas lacunas de periodicidade de análise, diferença no 

número e tipo de parâmetros utilizados no monitoramento das estações, e diferenças na 

forma de apresentar e organizar esta informação. De forma a tentar reverter estas 

lacunas propôs-se a criação de um Índice de Qualidade de Água com base em Análise 

Fatorial de Componentes Principais, que tem a vantagem de ser flexível à variabilidade 

na disponibilidade parâmetros, e possibilitar trabalhar com um universo reduzido de 

variáveis. 

Nossos resultados mostraram que o principal problema que afeta as bacias 

hidrográficas do estado, ainda é relacionado a insuficiência de medidas de saneamento e 

de tratamento de efluentes urbanos e industriais. Este resultado, se analisado diante do 

atual cenário de conhecimento técnico e avanços das tecnologias disponíveis, bem como 

do atual estágio de desenvolvimento sócio-econômico do país poderia ser apontado 

como inaceitável. 

Este resultado é grave também considerando-se a influência negativa da agenda 

de saneamento sobre agenda de saúde humana, em especial de populações localizadas 
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em aglomerados subnormais, onde as condições sanitárias tendem a ser precárias. A 

ocorrência e prevalescência de doenças diárreicas e parasitoses de veiculação  hídrica 

são indicadores tradicionalmente utilizados para avaliar a influência da qualidade da 

água na saúde humana.  No entanto estabelecer relações de causalidade  entre o 

consumo ou contato com água contaminada e o desenvolvimento de doenças nem 

sempre é possível devido a complexidade de fontes de exposição e contaminação. Uma 

abordagem interessante é pensar nos aspectos amplos da saúde ambiental e sua 

influência sobre a qualidade de vida das populações. Ou seja, se o ambiente em que as 

pessoas vivem é caracterizado por riscos ambientais, que riscos são estes, qual a 

percepção social sobre estes riscos, e quais deles estão associados com a ausência e 

inadequação de medidas de saneamento. Estudos desta natureza podem ajudar a 

diagnosticar as interfaces entre a agenda de saneamento e de saúde, bem como os 

impactos negativos da primeira sobre a segunda.  

MINAYO (1995) em uma ampla revisão sobre a evolução no quadro de saúde da 

população brasileira entre 1950-1990,  demonstra que ao longo destes anos observa-se 

uma mudança da prevalescência de doenças associadas à baixos níveis de 

desenvolvimento econômico como verminoses, diarréia e mortalidade infantil,  para o 

aumento na incidência de mortalidade associada à doenças de países desenvolvidos 

como ataques cardíacos, obesidade, e mortes violentas em conflitos urbanos e acidentes 

de automóveis.  Assim, a exemplo dos problemas da gestão ambiental, a ausência de 

saneamento,  reflete em um quadro de saúde pública em que acumulam-se desafios 

antigos e novos no que diz respeito a busca por melhores níveis de qualidade de vida.  

Voltando ao gerenciamento de recursos hidricos, ao se excluir o impacto da 

ausência de medidas de tratamento de esgotos e saneamento no geral, os problemas que 

afetam as bacias hidrográficas passam a refletir duas questões: a ocupação do uso do 

solo nas bacias hidrográficas e o estado de preservação da cobertura florestal. Neste 

sentido, a manutenção da cobertura florestal e em especial das matas ciliares passa a 

representar a principal medida para conservação de recursos hídricos no pais. 

As Áreas de Proteção Permanente, nas margens e cabeceiras dos rios, e as 

Unidades de Conservação, que são ambos instrumentos da agenda verde, emergem 

então como medidas com principais impactos sobre a conservação de recursos hídricos, 
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no âmbito da agenda azul. É nossa conclusão que isto decorre tanto do efeito de 

conservação da cobertura florestal quanto de ordenamento do território. 

Neste sentido acreditamos que nosso trabalho contribui com argumentos para 

um importante debate que ocupa a agenda ambiental do país hoje que é a reforma do 

código florestal. Nosso trabalho vem contribuir com uma série de outros que apontam 

que a atual proposta de mudança no código florestal, em especial no que diz respeito  a 

redução e flexibilização da proteção matas ciliares, tratadas no âmbito dos instrumentos 

das Áreas de Proteção Permanente pode ter efeitos negativos “profundos” sobre a 

qualidade da água e conservação de bacias hidrográficas do pais, representando talvez o 

impacto de maior gravidade para a conservação de ecossistemas hídricos, e todas as  

atividades que estes sustentam no país.  

 

7.2  Dificuldades Encontradas para Desenvolvimento do Trabalho 

7.2.1 – Lacunas de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado 

do Rio de Janeiro 

No âmbito da nossa pesquisa e também como contribuição crítica do presente 

trabalho é importante encaminhar algumas questões à respeito das dificuldades de 

acessar as informações de qualidade da água do Estado do Rio de Janeiro.  Discutimos 

anteriormente a importância da publicação e acesso à informações sobre a qualidade 

ambiental como passo fundamental para orientar a definição e a hierarquia de  medidas 

a serem implementadas no âmbito de políticas públicas ambientais.  A ausência de 

informações resulta na inação do governo e inibe que a sociedade participe do processo 

político, pois na ausência de informações, é mais difícil identificar e quantificar os 

problemas a serem enfrentados. A divulgação de informações é também passo 

fundamental para a consolidação da democracia a medida que oferece condições e 

autonomia para a participação dos diversos atores políticos e institucionais, sendo eles 

oriundos da sociedade civil ou do estado (LEGEY, 2012).  

Informações sobre a qualidade ambiental também são fundamentais para prover 

diagnósticos que venham alimentar o processo contínuo e cíclico de formulação de 

políticas públicas  (HOWLETT e RAMESH, 1995). Parte-se do levantamento de 
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informações e formação do conhecimento, se caminha para o planejamento de ações e 

cenarização de sua implementação, se empreende o processo de tomada de decisão e 

materialização de ações e finalmente avaliação e re-alimentação do processo  

(GUSMAO, 2012).  Neste sentido as lacunas na existência de informações ambientais e 

de sistemas contínuos e confiáveis de monitoramento anulam o início e a 

retroalimentação do processo de elaboração de politicas públicas de meio ambiente e 

gerenciamento ambiental. 

A dificuldade de ter acesso aos dados de qualidade da água provenientes da rede 

de monitoramento da antiga FEEMA, atual INEA, foi relatada ao longo dos resultados e 

foi um fato inesperado e supreendente, que quase inviabilizou a realização deste 

trabalho,  representando a principal dificuldade encontrada para a execução da tese.  

Mesmo quando publicados, os dados não encontravam-se organizados na forma de um 

banco de dados, na concepção original destes sistemas, cuja concepção deve permitir o 

acesso e construção de tabelas e uma pesquisa que responda à perguntas especificas dos 

usuários. Também não encontramos no site, onde estão disponíveis as informações de 

qualidade da água, dados sobre as coordenadas dos pontos de coleta, nem sobre as 

metodologias empregadas nas análises, ou algum glossário de termos utilizados para 

descrever os parâmetros amostrados. As tabelas existentes foram simplesmente 

disponibilizadas no site, sem estarem organizadas ou tratadas por tecnologias de 

organização e gestão de dados. 

Além disso, conforme constatamos, os dados existentes não refletem séries 

históricas contínuas, apresentando muitas lacunas temporais (séries incompletas), e alta 

variabilidade no número de parâmetros amostrados e na sua frequencia de coleta (séries 

descontínuas).  Isto se reflete nos nossos resultados, considerando o fato de que,  dos 17 

parametros selecionados para “download”,  apenas 7 puderam ser aproveitados para a 

construção do índice, e não foi possível empreender, com os dados existentes uma 

análise da evolução temporal da qualidade da água no estado. Como forma de 

previlegiar a análise espacial, os dados coletados em diferentes momentos tiveram de 

ser tratados como réplicas para fins de construção do IQA.  O quadro é mais complexo 

se considerarmos que a lista de possíveis parâmetros amostrados é de quase 200 

substâncias, e que neste sentido torna-se praticamente impossível sintetizar estas 

informações e conhecer o quadro de problemas e lacunas de informação existentes. 
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No que pese a relevância dos dados de qualidade de água para a execução da 

parte empírica da tese, o fato de as informações sobre a qualidade da água do estado do 

Rio de Janeiro somente terem sido publicadas para consulta pública no final de 2011, e 

ainda em sistema bastante arcaico, é um quadro grave, que reflete uma 

irresponsabilidade dos setores envolvidos para com a sociedade, e para com o governo, 

a medida que é provável que estas informações permaneciam de difícil acesso para 

outras instituições do próprio governo, possivelmente incluindo até orgãos internos ao 

INEA. 

Particularmente no caso do Rio de Janeiro este fato é muito grave pois este 

representa o estado com a terceira ou quarta maior economia do país, que tem entre suas 

principais atividades econômicas, empreendimentos de alto impacto como exploração e 

beneficiamento de petróleo, polos químicos e farmacêuticos, siderúrgicas, pequenas 

empresas beneficiadoras de aço e outros metais, cimenteiras, e agricultura de cana de 

açúcar. E ainda, como foi possível constatar, apresenta  uma rede de saneamento 

deficitária. Além disso, o Rio de Janeiro possui características ambientais de alto apelo 

cênico, com um litoral diverso e bastante apreciado, e uma cultura de lazer fortemente 

associada ao uso das zonas costeiras, e de rios e córregos. Assim, além de possuir um 

cenário econômico baseado em atividades de alto potencial de impacto ambiental, a 

população do estado tem uma cultura de interação com os atrativos ambientais. Cabe 

destacar que estes atrativos são vetores que movem uma nova indústria que se 

consolida, em especial na cidade do Rio de Janeiro, associada ao turismo, ao lazer, 

atividades esportivas e culturais. 

Diante deste quadro, encontrar resultados de qualidade de água doce, em que 

todos os trechos da região costeira sob influência da região metropolitana possuem 

qualidade de água severamente degradada é um dado grave. É possível que este quadro 

tenha se consolidado de forma tão aguda devido às lacuna na divulgação e 

conhecimento das informações de qualidade da água ao longo dos últimos anos.  

Em visitas à Gerencia de Qualidade de Água do INEA não foi possível 

vislumbrar se estas informações já haviam sido publicadas antes por meio de relatórios 

impressos, não sendo correto afirmar com segurança por quantos anos as informações 

existentes deixaram de ser publicadas. No entanto a Política Nacional do Meio 

Ambiente, publicada em 1981, já apresentava entre seus objetivos (art. 4º): a divulgação 
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de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. E 

contemplava entre seus intrumentos (art. 9º):  o sistema nacional de informações sobre o 

meio ambiente. 

Assim, a ausência de informações sobre a qualidade das águas interiores do 

estado do Rio de Janeiro reflete pelo menos 30 anos de desacordo às exigências da 

PNMA. O trabalho de MARGULLIS e GUSMÃO (1997)  faz uma análise da 

capacidade institucional da antiga FEEMA e um retrato das condições de trabalho da 

mesma entre o final dos anos 80 e final de 90.   

Entre os problemas apontados destacam-se a redução significativa do quadro de 

funcionários, em resposta a um decréscimo pronunciado das remunerações e no 

investimento na infra-estrutura do órgão e na sua capacidade institucional.  Observou-se  

também um contínuo enfraquecimento institucional e político, e perda de identidade 

enquanto órgão ambiental de referência. Os autores relatam também um quadro de 

ausência de autonomia e poder para gestão de recursos oriundos de fundos e doações 

(FECAM - Fundo Estadual de Meio Ambiente), e o desenvolvimento de atividades 

altamente custosas (monitoramento e avaliação da qualidade da água, inclusive para 

abastecimento humano). Os autores apontam por fim a existência de dificuldade de 

comunicação e gestão compartilhada entre a FEEMA a Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro, que em nossa analise empírica é reflexo de um quadro 

político fraco, em que as questões técnicas não são relevantes, e as relações politicas é 

que dominam o processo de tomada de decisão. 

Para além da publicação dos dados, empreendida pelo órgão ambiental em fins 

do ano passado, é necessário que estas informações finalmente publicadas orientem 

daqui para a frente o processo de tomada de decisão governamental. Com base em 

nossos resultados é possível sugerir que a prioridade número um para a melhoria dos 

níveis de qualidade ambiental do estado é investir urgente e pesadamente em medidas 

de saneamento,  melhorando a cobertura e o nível de tratamento de efluentes urbanos da 

metrópole. Neste sentido cabe destacar que manter a politica de tratamento de esgotos 

por meio de emissários submarinos também não representa uma solução adequada de 

destinação final de esgotos do ponto de vista da saúde e qualidade ambiental, 

considerando os sentidos amplos destes termos. 
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Também em relação ao acesso à informações e estudos ambientais 

desenvolvidos no Rio de Janeiro, em especial, considerando a nossa temática de 

gerenciamento integrado de recursos hidricos com base no território, cabe destacar que  

não está disponível o relatório completo do estudo contratado para fornecer subsideos à 

elaboração do  Zoneamento Ecológico Econômico do Estado.  

Sabe-se que o Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento moderno e 

de grande potencial para amparar o alcance de metas de desenvolvimento sustentável, , 

pois possibilita por meio do planejamento territorial,  conciliar atividades produtivas e 

os espaços destinados a conservação de recursos naturais.  

Se eficazmente implementado representa uma ferramenta primordial de gestão 

ambiental, que pode vir inclusive a subsitutir em importância e eficácia o licenciamento 

ambiental, cujos problemas e lacunas já foram alvo de outros estudos (MARGULIS e 

GUSMAO, 1997; EGLER, 2001),  mas que continua representando o único instrumento 

que promove a incorporação de elementos ambientais na agenda de planejamento e 

desenvolvimento econômico (MARGULIS e GUSMAO, 1997). 

O ZEE é também um instrumento que se adequa bem ao recorte territorial de 

estado e por sua vez ao recorte territorial das regiões hidrográficas, que sugerimos como 

sendo uma escala adequada para se pensar o gerenciamento de bacias hidrográficas. 

Seria interessante analisar como é tratada a gestão integrada de florestas e água no 

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado, e como é feita a integração destas 

informações a outras dimensões da ocupação do território, e apenas com acesso a esta 

informação é que seria possível empreender tal análise. 

 

Neste sentido, sugere-se que sejam empreendidos esforços para que as 

informações e relatórios finais do ZEE sejam oficialmente publicados, dada a 

importância do acesso à estes dados por parte da sociedade no geral, que estando a par 

dos seus resultados pode interagir com as propostas nele contidas. O ZEE é por fim um 

intrumento fundamental de diálogo entre o governo e os setores produtivos, a medida 

que torna público e transparente as intenções de planejamento econômico do governo e 

os setores, regiões e atividades que o mesmo pretende expandir e incentivar. 
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7.3   Perpectivas e Contribuições da Presente Proposta de Índice de 

Qualidade de Água ao Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado 

do Rio de Janeiro 

A proposta de IQA aplicada ao nosso estudo (OECD, 2008) mostrou-se um 

recurso promissor no que diz respeito à sua possível utilização em diagnósticos de 

qualidade da água. A proposta se revelou como uma metodologia flexível que permitiu 

analisar um universo reduzido de dados e ainda refletir as variações na qualidade da 

água, mostrando os fatores mais importantes para esta variação e as interrelações entre 

os parâmetros. 

 Outras experiências de uso de técnicas fatoriais para construção de Índices de 

Qualidade de Água (IQA) foram testadas para bacias hidrográficas: no Brasil 

(TOLEDO e NICOLLELA, 2002, HAASE e POSSOLI, 1993); nos Estados Unidos 

(ZENG e RASMUSSEN, 2005; BOROVEC, 1995), no Japão (SHRESTHA e 

KAZAMA, 2007), na Turquia (BOYACIOGLU, 2006) e na Grecia (SIMEONOV et al., 

2003).   

SHRESTHA e KAZAMA (2007) citam como vantagens para o uso desta técnica 

o fato de ser útil para a análise e interpretação de uma gama complexa de dados de 

qualidade de água, identificação de fontes e fatores responsáveis pela poluição, e 

compreensão de variações espaciais e temporais da qualidade da água. SIMENEOV 

(2003) conclui ainda que a análise de componentes pincipais é útil  para a identificação 

do número e possíveis fontes que afetam a qualidade das águas superficiais, sendo capaz 

de apontar, complementada por regressão múltipla, a importância de cada fonte na 

variação total. 

Nossos resultados no entanto poderiam ser mais robustos, permitindo análises 

mais completas com relação às fontes de poluição, aos parâmetros com maior influência 

sobre a variação da qualidade da água, e as variações temporais na qualidade das águas 

superficiais. Isto seria possível caso a série de dados disponíveis fosse mais completa, 
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com menos lacunas no que diz respeito à periodicidade da amostragem e à variabilidade 

de parâmetros amostrados entre as localidades. 

Neste sentido, a proposta de IQA aplicada representa um recurso robusto para 

avaliação da qualidade da água, podendo ser adaptada à situações e disponibilidade de  

dados diversas.  A qualidade da bases de dados disponível, incompleta e insuficiente,  

no entanto, obriga a certa cautela no que diz respeito à se nossos resultados não seriam 

diferentes diante de uma série de coletas regulares e uniformes, e se neste caso a 

abordagem representa um artifício para contornar o problema da insuficiência da base 

de dados. 

Também é necessário fazer um esforço de padronizar o sistema estadual de 

monitoramento da qualidade da água, definindo um número mínimo, mas suficiente, de 

parâmetros a serem monitorados, com uma frequência também regular, para avaliar a 

variação da qualidade da água nesta escala. 

 

7.4  Perspectivas Futuras  

O presente trabalho teve como objetivos principais apresentar os marcos teóricos 

conceituais que dão suporte à abordagem de gerenciamento de bacias hidrográficas com 

base na gestão integrada de água e floresta, e testar de maneira empírica se era possível 

avaliar a influência dos remanescentes de cobertura florestal do estado do Rio de 

Janeiro sobre a integridade ambiental das bacias hidrográficas, utilizando para tanto os 

dados de qualidade da água. 

 

Naturalmente este estudo tem as várias limitações carcateríticas à elaboração de 

uma Tese de Doutorado na área de meio ambiente no Brasil, que incluem dificuldade de 

acesso e limitação de dados ambientais disponíveis, dificuldades de infra estrutura e 

recursos para pesquisa e limitações temporais pertinentes aos prazos regimentares.  

Algumas questões permanecem a serem exploradas como perpectivas futuras 

deste trabalho. Uma primeira é buscar ampliar nosso estudo para incluir informações 

sobre vazão dos rios monitorados no estado, integrando à nossa análise da influência da 
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cobertura vegetal sobre a integridade ambiental de bacias, aspectos quantitivos, que 

conforme discutimos nos capítulos anteriores, forneceria novos elementos para 

compreender o papel da relação integrada entre rios e florestas. 

Outra perspectiva interessante é empreender análises que permitam avaliar no 

tempo a evolução na mudança da cobertura florestal, assim como avaliar a evolução 

temporal da qualidade da água, analisando se possível a sua relação integrada. 

Entretanto pela dificuldade de encontrar tais informações e pela necessidade de um 

maior detalhamento destas informações, seria interessante trabalhar em escalas espaciais 

menores, como região hidrográfica ou sub-bacia hidrográfica. 

Também seria interessante expandir nossa avaliação para outros fatores que 

influenciam na qualidade da água como cobertura, localização e tipo de tratamento de 

efluentes urbanos existentes no estado do Rio de Janeiro, incluindo também 

informações relativas à população, sócio-economia, e outros indicadores. Neste sentido 

o recorte territorial de regiões hidrográficas é uma idéia promissora para se pensar a 

avaliação territorial por meio de indicadores de sustentabilidade, que poderiam ser 

usados como forma de monitorar as tendências e vetores influenciando a qualidade 

ambiental do estado do Rio de Janeiro. 

Outros indicadores de integridade ambiental de bacias hidrográficas com 

perspectivas interessantes ao nosso estudo são aqueles relacionados à biodiversidade de 

águas doces comos as comunidades de peixes e de macroinvertebrados bentônicos, com 

destaque aos últimos, dada a sua ampla ocorrência e ubiquidade nos rios de Mata 

Atlântica.  
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Anexo 1  

 

Síntese de revisão da literatura a respeito do papel da mata ciliar na proteção nos 

corpos de água, quadros abordando a variação nos processos de controle da entrada de 

sedimentos, nitratos e fosfatos. Fonte: POLYAKOV et al.,(2005). 

Quadro anexo 1.1 - Variação nos processos de retenção de sedimentos pela mata ciliar: 

fatores intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

Efeitos da largura da 

vegetação ciliar sobre a 

retenção de sedimentos 

Razão entre área 

contribuinte de 

sedimentos e área das 

faixas marginais 

(área/buffer ratio) 

Vazão / forma da bacia / 

tamanho da partícula 
Conclusão / proposta 

Retenção de 

sedimentos 

Os primeiros 3 a 6 m têm 

um papel dominante na 

remoção de sedimentos 

(DANIELS e GILLIAM, 

1996, ROBINSON et al., 

1996). 

 

Os primeiros 2,5 m de faixa 

de gramíneas retêm 50% de 

sedimentos, enquanto 25%  

a 45% adicionais são retidos 

nos próximos 2,5 m 

(GHARABAGHI et al., 

2000). 

 

Os primeiros 4,6 m de faixas 

de gramíneas apresentavam 

eficiências de remoção de  

70% a 80%, e 84% a 91% 

para faixas até  

9,1 m (DILLAHA et al., 

1989, MAGETTE et al., 

1989). 

Razão de 0,02 a 0,18 – 

eficiência de retenção de 

sedimentos entre 85% e 

96% na mesma bacia ou 

ecorregião (TINGLE  

et al., 1998).  

 

Estudos de caso com 

razões de área/faixa 

marginal similares e 

inclinações similares (2 % 

a 4%), mas em diversas 

bacias, resultou em 

variação de 45% 

(DANIELS e GILLIAN, 

1996) a 85% (TINGLE et 

al., 1998), mostrando um 

papel importante das 

diferenças entre os locais. 

Vazão: fluxos intensos 

inundam mais 

rapidamente a faixa de 

vegetação, resultando em 

redução da eficiência  

de retenção. Vazões 

baixas resultam em 

eficiência muito alta 

(BARFIELD et al., 

1998). 

 

Forma da bacia: bacias 

montanhosas e inclinadas 

possibilitam acúmulo do 

escoamento, tornando as 

faixas de proteção 

ineficazes (DILLAHA et 

al., 1989).  

 

Tamanho da partícula: a 

eficácia das faixas se 

reduz à medida que 

diminui o tamanho da 

partícula. Mais de 95% de 

partículas > 40 mm eram 

capturadas nos primeiros 

5 m (Lee et al., 2000). 

Conclusão: a eficiência de 

retenção está associada à 

largura das faixas 

marginais, à energia do 

escoamento, que é a 

principal força de 

cisalhamento, e ao tipo de 

solo onde é produzido o 

sedimento.  

 

Proposta: a variabilidade 

de condições requer uma 

solução integrada, onde 

um subconjunto de 

parâmetros é usado para 

definir a melhor estratégia 

de conservação 

(POLYAKOV et al., 

2005). 
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Quadro anexo 1.2 - Variação nos processos de retenção de nitrogênio pela mata ciliar: 

fatores intervenientes. 

 Tipo de vegetação  
Condições de solo e 

topografia 
Conclusões / propostas  

Redução  

do teor de 

nitrogênio  

83% de redução de nitrogênio em faixas 

de vegetação de sorgo e cultivos de 

aveia (YOUNG et al., 1980). 

Redução de 78% a 84% em uma zona 

ripária formada por prado úmido e 

amieiros que têm associação com 

actinomicetos (grey alder Alnus incana) 

(KUUSEMETS et al., 2001).  

Faixa de 30 m de floresta foi capaz de 

remover todo o nitrato das águas 

subterrâneas (PINAY et al., 1993).  

Em áreas de lençóis freáticos rasos, 

gramíneas foram menos eficientes na 

remoção de nitrato que árvores 

(OSBORNE e KOVACIC, 1993). 

Comparação entre gramíneas e árvores 

mostrou taxas de desnitrificação maiores 

para gramíneas (SCHNABEL et al., 

1997). 

Diferentes espécies de gramíneas foram 

testadas com relação a espécie e peso e 

não se encontrou diferenças na remoção 

de nitrogênio e fósforo (CORLEY et al., 

1999). 

Diferentes espécies de árvores foram 

testadas e não se observou disparidade 

para diferença de porte (BORIN e 

BIGON, 2002). 

Maior taxa de 

desnitrificação em áreas 

onde o lençol freático é 

raso e as camadas 

estratigráficas, recentes, 

sendo condições 

encontradas no topo de 

morros, mostrando um 

controle topográfico 

(GEYER et al.,1992). 

A remoção de 

nitrogênio é menor 

onde a vegetação tem 

menor interação com o 

lençol freático, sendo 

que o transporte  

de nutrientes ocorre 

principalmente na 

superfície (HILL, 

1996). 

 

 

Conclusões iniciais – apontam 

que os fatores diferenciadores da 

taxa de desnitrificação33 são 

afetados principalmente pela 

profundidade das raízes e por 

sua interação com o 

comportamento das águas 

subterrâneas. 

Propostas – informações sobre 

parâmetros que variam 

espacialmente nas bacias, como 

hidrologia dos solos, 

geomorfologia e fatores de 

controle de paisagem, devem ser 

traduzidas em bases de dados e 

usadas para o planejamento  

da implantação de faixas de 

vegetação ripária (GOLD et al., 

2001). 

 

 

                                                           
 

 

33
 A desnitrificação parece ser o processo dominante de remoção de N nas matas ciliares e consta da 

transformação de NO3
-
 em N2 gasoso, liberado para a atmosfera por meio das atividades de bactérias que, 

em ambiente anaeróbico, utilizam nitratos alternativamente em vez do oxigênio na respiração. Ex.: 

pseudomonas, achromobacter.  



274 

 

Quadro anexo 1.3- Variação nos processos de retenção de nitrogênio pela mata ciliar: 

fatores intervenientes. 

 Comportamento Fatores intervenientes  Conclusões / propostas  

Absorção  

do fósforo  

O fósforo é 

comumente 

adsorvido em 

partículas de solo e 

matéria orgânica, sua 

retenção é associada 

com o controle de 

sedimentos 

(precipitação, 

deposição mineral ou 

absorção). 

O movimento do 

fósforo dissolvido nas 

faixas marginais 

depende do potencial 

de absorção da 

planta, das 

propriedades 

químicas e físicas do 

solo e dos fluxos sub-

superficiais (ABU-

ZREIG et al., 2003).  

Taxas de remoção variam, no geral, entre 60% 

e 90%, em função da variedade de tipos de 

vegetação e largura das faixas de proteção 

(LINE et al., 2000, Young et al., 1980). 

Mecanismos de remoção dependem da forma 

química do fósforo ao entrar na faixa de 

vegetação (solúvel ou adsorvido ao 

sedimento). Em média, 50% do fósforo total 

foi retido em faixas marginais enquanto 80% 

do fósforo solúvel atravessava a faixa, 

provavelmente devido à saturação da 

vegetação (DANIELS e GILLIAM, 1996). 

Em uma faixa de vegetação marginal avaliada 

por 10 anos, não houve alterações nas 

concentrações de fósforo no escoamento que 

atravessava a faixa. Entretanto, observou-se 

mudança significativa na forma do fósforo (P), 

com redução da forma adsorvida e aumento da 

forma solúvel, mostrando que o fósforo ligado 

ao sedimento era retido, e o solúvel, passava 

(MCKERGOW et al., 2003). 

Textura do solo, condutividade 

hidráulica e fluxos sub-

superficiais impactam a taxa de 

movimento do fósforo no solo 

através da faixa de vegetação.  

Observa-se variação na 

concentração de fósforo com 

relação à largura da faixa, ao 

percentual das áreas úmidas 

protegidas na bacia, à 

continuidade das faixas e à 

sinuosidade dos rios (REED e 

CARPENTER, 2002).  

Conclusão: características 

espaciais da faixa marginal, 

como continuidade e 

uniformidade, funcionam como 

reguladoras do fluxo de fósforo 

originário  

da bacia para os rios e riachos. 
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Anexo 2  

 

Listagem das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, contendo a 

área declarada no documento legal de criação, área obtida por geoprocessamento e a 

data de criação. 

Tabela anexa 1.1a - Listagem das Unidades de Conservação Federais de Proteção 

Integral e Uso Sustentável localizadas no Rio de Janeiro 

Esfera Uso Categoria Nome  

Área 

Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Federal 
Proteção 

Integral 

Estação 

Ecológica 

Estação ecológica de 

tamoios 
9.361 700 1990 

Federal 
Proteção 

Integral 

Estação 

Ecológica 

Estação Ecológica de 

Guanabara 
1.936 1.935 2006 

Federal 
Proteção 

Integral 

Monumento 

Natural 

Monumento Natural 

das Ilhas Cagarras 

106 106 1989 

Federal 
Proteção 

Integral 
Parque Nacional 

Parque Nacional 

Restinga de 

Jurubatiba 

14.867 14.860 1998 

Federal 
Proteção 

Integral 
Parque Nacional 

Parque Nacional da 

Serra da Bocaína 
104.045 104.000 1971 

Federal 
Proteção 

Integral 
Parque Nacional 

Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos 

20.021 20.024 1939 

Federal 
Proteção 

Integral 
Parque Nacional 

Parque Nacional da 

Tijuca 
3.958 3.200 1961 

Federal Proteção 

Integral 
Parque Nacional 

Parque Nacional de 

Itatiaia  
28.084 30.000 1937 

Federal Proteção 

Integral 

Reserva 

Biológica 

Reserva Biológica do 

Tinguá  
24.840 24.902 1989 

Federal Proteção 

Integral 

Reserva 

Biológica 

Reserva Biológica de 

Poço das Antas  
5.065 3.000 1974 

Federal Proteção 

Integral 

Reserva 

Biológica 

Reserva Biológica 

União  
2.923 2.930 1998 

   
Total 215.206 
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Tabela anexa 2.1b - Listagem das Unidades de Conservação Federais de Uso 

Sustentável localizadas no Rio de Janeiro 

Esfera Uso Categoria Nome  

Área 

Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Federal Sustentável APA 
Apa da Bacia da Rio 

São João - Mico Leão  
150.373 150.700 2002 

Federal Sustentável APA Apa da Petrópolis  68.224 59.049 1992 

Federal Sustentável APA Apa da Cairuçu   32.610 32.688 1983 

Federal Sustentável APA Apa da Guapi-Mirim   13.927 13.950 1984 

Federal Sustentável ARIE 
Arie da Floresta da 

Cicuta 
125 131 1985 

Federal Sustentável FLONA 
Floresta Nacional da 

Mário Xavier  
496 493 1986 

Federal Sustentável REDS 

Reserva Extrativista 

Marinha Arraial da 

Cabo 

51.595 56.769 1997 

   
Total 317.350 

  

 

Tabela anexa 2.2a - Listagem das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção 

Integral localizadas no Rio de Janeiro 

Esfera Uso Categoria Nome  
Área Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Estação 

Ecológica 

Estação Ecológica do 

Paraíso  

Não 

disponível 
4.920 1987 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Estação 

Ecológica 

Estação Ecológica 

Estadual De Guaxindiba  
3.259 3.260 2002 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual Marinho 

do Aventureiro  

Não 

disponível 
1.300 1990 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual da Serra 

do Tiririca 

Não 

disponível 
2.194 1993 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual da Ilha 

Grande  
12.090 12.052 1971 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual da Pedra 

Branca  

Não 

disponível 
12.500 1974 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual do 

desengano  
21.402 25.000 1970 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual da Serra 

da Concórdia  
962 804 2002 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual dos Três 

Picos  

Não 

disponível 
46.600 2002 

Estadual 
Proteção 

Integral 

Parque 

Estadual 

Parque Estadual 

Cunhambebe  
38.076 38.053 2008 

Estadual 
Proteção 

Integral 
REBIO 

Reserva Biológica 

Estadual da Praia do Sul  

Não 

disponível 
3.600 1981 
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Estadual 
Proteção 

Integral 
REBIO 

Reserva Biológica e 

Arqueológica de 

Guaratiba  

3.602 3.600 1974 

Estadual 
Proteção 

Integral 
REBIO 

Reserva Biológica de 

Araras  
2.131 2.131 1977 

   
Total

  
152.636 

  
 

Tabela anexa 2.2b - Listagem das Unidades de Conservação Estaduais de Uso 

Sustentável 

Esfera Uso Categoria Nome  
Área Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Estadual Sustentável APA 
Área de Proteção 

Ambiental do Pau Brasil 
10.547 9.940 2002 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental de 

Mangaratiba   

24.497 23.000 1987 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental da Serra de 

Sapiatiba  

5.960 600 1990 

Estadual Sustentável APA 
Área de Proteção 

Ambiental de Maricá  
969 0 1984 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental da Floresta do 

Jacarandá  

3.291 2.700 1985 

Estadual Sustentável APA 
Área de Proteção 

Ambiental de Tamoios  
0 0 1986 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental de 

Gericinó/Mendanha  

7.974 0 2005 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do 

Rio dos Frades  

6.882 7.500 1990 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do 

Rio Macacu  

19.499 0 2002 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental de Macaé de 

Cima  

35.003 35.037 2001 

Estadual Sustentável APA 
Area de Proteção 

Ambiental do Rio Guandu  
74.296 0 2007 

Estadual Sustentável APA 

Área de Proteção 

Ambiental de 

Massambaba  

10.636 7.630 1986 

Estadual Sustentável APA 
Área de Proteção 

Ambiental de Sepetiba  
172 200 2004 

   
Total  199.726 

  
Quando a área do mapa obtida do shapefile não estava dado disponível foi usado a área declarada. 
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Tabela anexa 2.3a - Listagem das Unidades de Conservação Municipais de Proteção 

Integral localizadas no Estado do Rio de Janeiro 

Esfera Uso Categoria Nome  
Área 

Mapa (Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Monumento 

Natural 

dos Morros do Pão de 

Açúcar e Urca 
91 94 2006 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Monumento 

Natural 
da Pedra do Colégio   127 127 2010 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Monumento 

Natural 
da Pedra do Elefante  

Não 

Disponível 
530 2009 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal de Petrópolis  
17 16 2007 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Fazenda 

Santa Cecília do Ingá  

219 211 2010 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Caixa D 

Água  

1 0 2008 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Morada dos 

Corrêas  

6 6 2008 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Verde Vale  
13 12 2008 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal da 

Catacumba 

27 26 1979 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal da Serra da 

Capoeira Grande  

21 21 2002 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal da Serra do 

Mendanha  

1.053 1.052 1993 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Fazenda do 

Viegas  

8 8 1996 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal da Freguesia  
29 30 1992 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Bosque da 

Barra  

54 54 1983 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal de Marapendi 
159 248 1978 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Chico 

Mendes  

44 44 1989 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Penhasco 

dois Irmãos - Arquiteto 

Sérgio Bernardes  

38 37 1992 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal darke de 

Mattos 

7 7 1975 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal da Cidade  
47 47 2008 

Municipal Proteção Parque Parque Natural 147 147 1999 
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Integral Municipal Municipal da Prainha  

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal José 

Guilherme Merquior  

8 8 2000 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Fonte da 

Saudade  

2 2 2000 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal do Jardim do 

Carmo  

3 2 2001 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal de Grumari  
794 805 2001 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Três 

Coqueiros  

25 26 2009 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Montanhas 

de Teresópolis  

4.397 4.397 2009 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal do Curió  

Não 

Disponível 
914 2002 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Jardim 

Jurema  

Não 

Disponível 
7 2010 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal Atalaia 

Gualter Corrêa de Faria  

Não 

disponível 
704 1995 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal do Estuário 

do Rio Macaé  

Não 

disponível 
128 2008 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Parque 

Municipal 

Parque Natural 

Municipal dos Corais de 

Armação dos Búzios  

57 0 2009 

Municipal 
Proteção 

Integral 

Refúgio da 

Vida 

Silvestre 

Refugio de Vida 

Silvestre da Ventania  

Não 

disponível 
2.176 2010 

   
Total 11.853 

  
a
Quando a área do mapa, obtida do shapefile, não estava disponível foi usada a área declarada no 

documento de criação  

 

Tabela anexa 2.3b - Listagem das Unidades de Conservação Municipais de Uso 

Sustentável localizadas no Estado do Rio de Janeiro 

Esfera Uso Categoria Nome  
Área 

Mapa (Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Municipal Sustentável APA 
Apa da Serra da 

Capoeira Grande  
479 479 1999 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro do 

Silvério  
150 150 1999 

Municipal Sustentável APA Apa das Brisas  102 102 1992 

Municipal Sustentável APA 

Apa da Orla 

Marítima da Baía 

de Sepetiba  

11.612 11.606 1988 
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Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro do 

Valqueire  
166 166 2001 

Municipal Sustentável APA 
Apa da Fazenda da 

Taquara  
9 8 2002 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Bairro da 

Freguesia  
380 379 1992 

Municipal Sustentável APA Apa das Tabebuias  62 62 1999 

Municipal Sustentável APA 

Apa da Paisagem E 

do Areal da Praia 

do Pontal  

24 24 2000 

Municipal Sustentável APA 
Apa da Orla 

Marítima  
268 268 1988 

Municipal Sustentável APA 
Apa da Pedra 

Branca  
5.388 5.387 1988 

Municipal Sustentável APA Apa da Prainha  157 157 1990 

Municipal Sustentável APA 
da Serra dos Pretos 

Forros  
2.715 2.715 2000 

Municipal Sustentável APA 

Apa dos Morros da 

Babilônia e de São 

João 

113 112 1996 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro do 

Leme  
124 54 1990 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro dos 

Cabritos  
135 135 1992 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro da 

Saudade  
59 59 1992 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Morro dos 

Cabritos  
104 104 1986 

Municipal Sustentável APA 
Apa do Várzea 

Country Club  
10 10 1991 

Municipal Sustentável APA 

Apa das Pontas de 

Copacabana e 

Arpoador E Seus 

Entornos  

30 22 1994 

Municipal Sustentável APA Apa de São José  109 106 1991 

Municipal Sustentável APA 
Apa doMorro 

Agudo  

Não 

disponível 
271.340 2004 

Municipal Sustentável APA 
Apa da Serra do 

Sambê  
3.152 3.153 2010 

Municipal Sustentável APA Apa de Miracema  
Não 

disponível 
6.629 2010 

Municipal Sustentável APA 

Apa do 

Arquipélago de 

Santana  

Não 

disponível 
47.319 1989 

Municipal Sustentável APA Apa do Sana 
Não 

disponível 
11.000 2001 

Municipal Sustentável ARIE 
Arie das Ilhas do 

Rio Paraíba do Sul  

Não 

disponível 
83 2005 

Municipal Sustentável ARIE 
Arie de São 

Conrado  
82 82 2003 

   
Total 361.801 

  
a
Quando a área do mapa, obtida do shapefile, não estava disponível foi usada a 

área declarada no documento de criação. 
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Tabela anexa 2.4a - Listagem das Reservas Particulares do Patrimônio Natural do 

Estado do Rio de Janeiro criadas na esfera federal 

Esfera Uso Categoria Nome  

Área 

Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Federal Sustentável RPPN Sítio Fim da Picada  
 

28 2000 

Federal Sustentável RPPN União  
 

343 2000 

Federal Sustentável RPPN Fazenda Roça Grande  
 

64 2001 

Federal Sustentável RPPN Fazenda São Benedito  
 

144 2001 

Federal Sustentável RPPN Mato Grosso  
 

26 2001 

Federal Sustentável RPPN Floresta Alta  
 

381 2002 

Federal Sustentável RPPN Sítio Paiquerê  
 

14 2002 

Federal Sustentável RPPN Reserva Porangaba  
 

9 2002 

Federal Sustentável RPPN Natural Gaia  
 

40 2002 

Federal Sustentável RPPN 
Reserva Nossa Senhora 

das Graças   
31 2002 

Federal Sustentável RPPN Fattoria Grigia  
 

10 2003 

Federal Sustentável RPPN Serra Grande  
 

108 2004 

Federal Sustentável RPPN Três Morros  
 

509 2004 

Federal Sustentável RPPN Cec/Tinguá  
 

17 2004 

Federal Sustentável RPPN Graziela Maciel Barroso  
 

184 2005 

Federal Sustentável RPPN Gaviões  
 

117 2006 

Federal Sustentável RPPN Reserva do Sossego I  
 

1 2007 

Federal Sustentável RPPN Reserva do Sossego Ii  
 

1 2007 

Federal Sustentável RPPN Sítio Azul  
 

5 2007 

Federal Sustentável RPPN 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

Pilões  
 

18 2007 

Federal Sustentável RPPN Matumbo  
 

30 2007 

Federal Sustentável RPPN da Cabeceira do Cafôfo  
 

174 2007 

Federal Sustentável RPPN 
Reserva Córrego 

Vermelho   
21 2007 

Federal Sustentável RPPN Santa Dulce de Cima  
 

92 2007 

Federal Sustentável RPPN 
Nossa Senhora 

Aparecida   
7 2008 

Federal Sustentável RPPN 
Nossa Senhora 

Aparecida   
9 2008 

Federal Sustentável RPPN 
Reserva Serra do 

Caramandu   
35 2008 

Federal Sustentável RPPN Fazenda do Tanguá  
 

118 2008 

Federal Sustentável RPPN 
Nossa Senhora 

Aparecida   
59 2008 

Federal Sustentável RPPN Rogério Marinho  
 

91 2008 

Federal Sustentável RPPN Vale do Sossego  
 

47 2008 

Federal Sustentável RPPN 

Reserva Florestal 

Engenheiro João 

Furtado de Mendonça  
 

79 2008 
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Federal Sustentável RPPN Fazenda Bonsucesso  
 

232 2008 

Federal Sustentável RPPN Jardim das delícias  
 

20 2009 

Federal Sustentável RPPN Marie Camille  
 

4 2009 

Federal Sustentável RPPN 
Neiva, Patrícia, Cláudia 

E Alexandra   
11 2009 

Federal Sustentável RPPN Vale do Luar  
 

23 2009 

Federal Sustentável RPPN Villa São Romão  
 

54 2009 

Federal Sustentável RPPN 
Gleba O Saquinho de 

Itapirapuá   
4 2010 

   
Total 

 
3.160 

 
a
 No caso das RPPNs de esfera federal não haviam informações relativas ás 

áreas dos mapas, então utilizou-se apenas a área declarada no documento de sua criação. 

 

Tabela anexa 2.4b - Listagem das Reservas Particulares do Patrimônio Natural do 

Estado do Rio de Janeiro criadas na esfera estadual. 

Esfera Uso Categoria Nome  
Área Mapa 

(Ha) 

Área 

Documento 

(Ha) 

Ano de 

Criação 

Estadual Sustentável RPPN Cachoeirinha 24 24 2008 

Estadual Sustentável RPPN Cisne Branco  5 6 2008 

Estadual Sustentável RPPN Águas Vertentes  12 13 2008 

Estadual Sustentável RPPN Boa Esperança  40 40 2008 

Estadual Sustentável RPPN 
Campo Escoteiro 

Geraldo Hugo Nunes  
20 20 2008 

Estadual Sustentável RPPN Córrego Frio  22 22 2008 

Estadual Sustentável RPPN 
Bello E Kerida  

Não 

disponível 
14 2008 

Estadual Sustentável RPPN 
Rabicho Da Serra  

Não 

disponível 
63 2008 

Estadual Sustentável RPPN Woodstock  30 30 2008 

Estadual Sustentável RPPN Natural Soledade  6 6 2008 

Estadual Sustentável RPPN 
São Carlos Do Mato 

Dentro  
24 24 2008 

Estadual Sustentável RPPN Reserva Mato Grosso Ii  53 54 2008 

Estadual Sustentável RPPN Gotas Azuis  7 7 2008 

Estadual Sustentável RPPN Taquaral  17 17 2008 

Estadual Sustentável RPPN Fazenda Sambaiba  118 118 2008 

Estadual Sustentável RPPN Lençóis 18 17 2008 

Estadual Sustentável RPPN Quero-Quero  16 16 2008 

Estadual Sustentável RPPN Estela 3 3 2009 

Estadual Sustentável RPPN Panapaná 17 17 2009 

Estadual Sustentável RPPN Boa Vista E Pharol  50 8 2009 

Estadual Sustentável RPPN Vale Do Paraíso  85 85 2009 
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Estadual Sustentável RPPN Bacchus 102 102 2009 

Estadual Sustentável RPPN Sítio Da Luz  14 15 2009 

Estadual Sustentável RPPN Sítio Serra Negra  19 18 2010 

Estadual Sustentável RPPN Pouso Alto  4 4 2010 

Estadual Sustentável RPPN Águas Claras Ii  3 4 2010 

Estadual Sustentável RPPN Itacolomy 1 1 2010 

Estadual Sustentável RPPN Olho D’água  7 7 2010 

Estadual Sustentável RPPN Agulhas Negras  16 2 2010 

Estadual Sustentável RPPN São José  9 9 2010 

Estadual Sustentável RPPN Carpi 8 8 2010 

Estadual Sustentável RPPN Fargo  12 12 2010 

Estadual Sustentável RPPN Verbicaro  12 12 2010 

Estadual Sustentável RPPN Águas Claras I  2 2 2010 

Estadual Sustentável RPPN Ribeira e Soledade  6 6 2010 

Estadual Sustentável RPPN Douglas Vieira Soares  18 18 2010 

Estadual Sustentável RPPN Frilson Matheus Vieira  15 15 2010 

Estadual Sustentável RPPN Duas Pedras  2 2 2010 

Estadual Sustentável RPPN Sete Flechas  7 7 2010 

Estadual Sustentável RPPN Das Orquídeas  6 6 2010 

Estadual Sustentável RPPN Xodó  7 7 2010 

Estadual Sustentável RPPN Boa Vista  50 46 2010 

Estadual Sustentável RPPN Sítio Da Luz  41 41 2010 

Estadual Sustentável RPPN Jardim De Mukunda  22 22 2010 

Estadual Sustentável RPPN Monte Alegre 1a  8 8 2010 

Estadual Sustentável RPPN Sítio Monte Alegre 1b  4 4 2011 

Estadual Sustentável RPPN Cachoeirinha 24 24 2008 

Estadual Sustentável RPPN Cisne Branco  5 6 2008 

   
Total 1.039 

  
a
Quando a área do mapa, obtida do shapefile, não estava disponível foi usada a 

área declarada no documento de criação. 
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Anexo 3 

 Estratégias de Conservação definidas para a Mata Atlântica no Âmbito do 

Programa PROBIO e subprojeto de Avaliação e definição de Ações Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Conjunto de 

recomendações pára implementação da Política de Conservação e desenvolvimento 

Sustentável da Mata Atlântica, cujas diretrizes foram aprovadas pelo CONAMA, em 

dezembro de 1998, agrupadas em cinco principais linhas de ação. 

 

1.Política de Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial  

a) Criação e implantação efetiva das unidades de conservação, em especial as de 

proteção integral, para assegurar a conservação da biodiversidade; e as de uso 

sustentável, para um trabalho integrado com as comunidades tradicionais. Para tanto, é 

imprescindível a regularização fundiária, o fortalecimento e integração das instituições 

gestoras, as parcerias com a sociedade civil e a busca da sustentabilidade financeira 

dessas unidades; b) definição de áreas e ações prioritárias para conservação e 

recuperação, aprimorando a metodologia e realizando revisões periódicas; c) integração 

regional das áreas protegidas, com especial atenção para a formação de corredores de 

biodiversidade e mosaicos ecológicos, para as reservas da biosfera, integração da gestão 

das unidades de conservação e sua zona tampão com os sistemas de planejamento 

regionais, bacias hidrográficas, gerenciamento costeiro e outros; d) conservação de 

fragmentos florestais, priorizando sua conectividade, a proteção de mananciais e 

sistemas agroflorestais na zona tampão; e) associação entre conservação da Mata 

Atlântica e proteção dos recursos hídricos, integrando as respectivas políticas nacionais 

e estaduais, e assegurando o cumprimento das leis de proteção das matas ciliares e 

mananciais. 

 

2. Política de Fortalecimento e Integração Institucional  

a) Compatibilização entre política ambiental e políticas setoriais (transporte, 

agricultura, reforma agrária, turismo etc.), especialmente em relação à política 

econômica e aos grandes planos governamentais como o Avança Brasil; b) capacitação 
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e fortalecimento do setor jurídico, sensibilizando e habilitando membros do Ministério 

Público, da Magistratura e de ONGs ambientalistas; c) fortalecimento e integração 

institucional, com destaque para a capacitação de recursos humanos nas instituições 

(governamentais ou não), especialmente no âmbito local, assegurando participação da 

sociedade civil nos órgãos colegiados, e promovendo parcerias e redes voltadas à 

conservação da Mata Atlântica. 

 

3. Política de Recuperação, Monitoramento e Controle  

a) Licenciamento ambiental, aprimorando os processos referentes às audiências 

públicas, aos estudos de capacidade de suporte regional, e disponibilizando na Internet 

as informações geradas nos procedimentos de licenciamento e monitoramento; b) 

denúncias de agressões ambientais, promovendo a criação de ouvidorias, de disque-

denúncias, de mecanismos de monitoramento e de divulgação das ações adotadas em 

decorrência de acusações; c) recuperação e recomposição de áreas degradadas, com 

destaque para o uso do instrumento do ‘termo de compromisso de ajustamento de 

conduta’ pelo Ministério Público e outros órgãos públicos, obrigando a recuperação da 

área degradada, bem como incentivos para o enriquecimento de formações vegetais em 

regeneração; d) controle e fiscalização, priorizando a ampliação da estrutura e 

capacitação dos recursos humanos dos órgãos fiscalizadores, a incorporação da 

sociedade civil e comunidades locais no controle e integração de ações repressivas com 

as de educação ambiental, além do combate ostensivo ao tráfico nacional e internacional 

de espécies da fauna e flora silvestres. 

 

4. Política de Educação Ambiental, Geração e Difusão de Conhecimento 

a) Educação ambiental permanente, embasada em informações cientificamente 

corretas, apoiadas em abordagens participativas, priorizando ações de médio e longo 

prazo e o trabalho para formação de agentes multiplicadores; b) exigência de 

componentes de educação ambiental nos projetos com financiamento público; c) 

sensibilização popular para a conservação, utilizando espécies-símbolo, e a conexão 

entre os elementos floresta-água e outros mecanismos; d) difusão e reprodução de 

projetos-piloto de caráter experimental e demonstrativo; e) difusão de resultados de 
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pesquisas, em especial das técnicas para manejo de recursos naturais, além da 

publicação de inventários biológicos da Mata Atlântica e divulgação do monitoramento 

do estado dos ecossistemas; f) informação e comunicação, priorizando a popularização 

das redes virtuais de discussão, integração de bancos de dados, divulgação permanente 

das ações promovidas para a conservação de biodiversidade; g) divulgação da legislação 

ambiental, ampliando canais de participação na elaboração e regulamentação das 

leis,em linguagem acessível para proprietários rurais e técnicos ligados ao crédito rural, 

reforma agrária, fiscalização ambiental, entre outros. 

 

5. Política de Incentivos Econômicos e Financeiros  

a) Leis de ICMS ecológico, aprimorando as leis existentes e incentivando sua 

implementação em todos os estados; b) criação de mecanismos que assegurem recursos 

financeiros para conservação, em especial os orçamentos governamentais, linhas de 

financiamento para fortalecimento institucional de ONGs e cooperativas, e linhas de 

crédito especiais para recomposição florestal, projetos de conservação da 

biodiversidade, manejo florestal sustentável, sistemas agroflorestais e ecoturismo. É 

preciso aumentar a abrangência dos mecanismos de compensação ambiental e fortalecer 

e efetivar os fundos ambientais federais e estaduais. E ainda, estabelecer leis de 

incentivos fiscais para projetos ambientais, aprimorar o marketing ecológico e efetivar a 

adoção do Protocolo Verde por todas as instituições financeiras do país; c) incentivos à 

conservação, por intermédio de processos de certificação de produtos e orientação do 

consumidor, instituição de prêmios para projetos ambientais, garantia de participação 

das comunidades locais nos benefícios advindos da conservação e desenvolvimento 

sustentável, e realização de estudos de formas de valoração econômica e compensação 

pelos serviços ambientais  

 

 

 

 



287 

 

Anexo 4 

Anexo 4. Tabelas descritivas das informações de monitoramento da qualidade da 

água do Insituto Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro (INEA). Consultas 

realizadass entre outubro de 2011 e janeiro de 2012. Disponível em: 

http://200.20.42.67/dadosaguaweb/default.aspx. 

Tabela anexa 4.1 - Identificação das localidades incluídas na rede de monitoramento do 

INEA em relação ao tipo de ambiente. 

Ambiente Locais Analisados 

 

 

 

Locais de análise da 

qualidade da água em 

rios e reservatórios 

 

 

Angra dos Reis, Arroio Pavuna, Canal Andreza, Canal Cambaiba, 

Canal Canto do Rio, Canal Coqueiro, Canal da Penha, Canal da Visc. 

Albuquerque, Canal de São Francisco, Canal do Cunha, (10), Canal do 

Ita, Canal do Mangue, Canal do rio morto, Canal do Vigario, Canal 

Jardim de Alah, Canal Mossoro, Canal Quissama, Galeria da Genarl 

Garzon, Represa das Lajes, Represa do Funil (10), Represa Santa 

Cecilia, Reservatório Santana, Ribeirão das Lages, Rio Acari, Rio Agua 

Branca, Rio Alcantara, Rio Anil, Rio Bacaxa, Rio Bananal, Rio 

Bengala(10), Rio Bomba, Rio Bota, Rio Cabeça, Rio Cabeceiras, Rio 

Cabuçu, Rio Caceribu,Rio Cachoeira, Rio Camorim,Rio Capivari, Rio 

Carangola (10), Rio Caranguejo, Rio Carioca, Rio da Guarda, Rio dois 

Rios, Rio dos Macacos, Rio dos Poços,Rio Engenho Novo, Rio Estrela, 

Rio Faria, Rio Grande (10), Rio Guandu, Rio Guandu-Mirim(, Rio 

Guapimirim, Rio Guaxindiba, Rio Iguaçu, Rio Imboassu, Rio 

Inhomirim, Rio Ipiranga, Rio Iraja, Rio Iriri (10), Rio Itabapoana, Rio 

Macaco , Rio Macacu, Rio Macae, Rio Mage, Rio Marinho, Rio 

Mombuca, Rio Muriae, Rio Mutondo, Rio Negro (10), Rio Paquequer, 

Rio Paraiba do Sul (, Rio Paraibuna, Rio Pavuna, Rio Pavuninha, Rio 

Piabanha, Rio Pirai, Rio Pirapitinga, Rio Piraque, Rio Pomba (10), Rio 

Preto, Rio Queimados , Rio Rainha, Rio Retiro, Rio Roncador, Rio São 

João, Rio São João de Meriti, Rio São Pedro, Rio Saracuruna, Rio 

Sarapui (10), Rio Soberbo, Rio Surui, Rio Uma, Vala do Sangue, Valão 

da Rocinha 

Número Total de Locais: 95 - Número Total de Estações 168 

Locais de análise da 

água nas Baias  

Baia da Ilha Grande 12 estações de amostragem 

Baia de Guanabara 16 estações de amostragem 

Baía de Sepetiba 16 estações de amostragem 

Número total de Estações: 44 

Locais de análise de 

água nas lagoas 

costeiras 

Lago Artificial de Ramos, Lago Artificial de São Gonçalo, Lagoa de 

Ararauma (52 estações), Lagoa de Camorim, Lagoa de Itaipu, Lagoa de 

Jacarepagua, Lagoa de Juturnaiba, Lagoa de Marapendi, Lagoa de 

Marica (21 estações), Lagoa de Piratininga, Lagoa Feia, Lagoa Rodrigo 

de Freitas, Lagoa Saquarema, Lagoa Tijuca.  

Número Total: 14 locais. Número Total de Estações: 114 

Locais de análise da 

qualidade da água nas 

praias 

Praia Atafona, Praia Azeda, Praia Brava, Praia Camurim, Praia da 

Armação, Praia Barra de Guaratiba, Praia da Bica, Praia da Capanema, 

Praia da Engenhoca, Praia da Eva (10), Praia da Gavea, Praia da 

http://200.20.42.67/dadosaguaweb/default.aspx
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Guanabara, Praia da Imbuca, Praia da Joatinga, Praia da Luz, Praia da 

Moreninha, Praia da Pedra de Guaratiba, Praia da Prainha, Praia da 

Ribeira, Praia da Urca (10),Praia das Rosas, Praia de Adão, Praia de 

Araçatiba, Praia de Ararauma, Praia de Boa Viagem, Praia de Botafogo, 

Praia de Buzios, Praia de Cabo Frio, Praia de Camboinhas, Praia de 

Catimbau (10), Praia de Charitas, Praia de Copacabana, Praia de 

Copacabana, Praia de Coroa Grande, Praia de Gragoatá, Praia de 

Grumari, Praia de Guaratecaia, Praia de Icarai, Praia de Iguaba, Praia 

de Ipanema (10), Praia de Itacoatiara, Praia de Itaipu, Praia de 

Itaipuaçu, Praia de Itaoca, Praia de Jurujuba, Praia de Itaoca, Praia de 

Jurujuba, Praia da Lagoa de Marica, Praia de Pelonia Praia de Piedade 

(10), Praia de Piratininga, Praia de Pitangueiras, Praia de Ponta Negra, 

Praia de Ramos, Praia de São Francisco, Praia de Saquarema, Praia de 

Sepetiba, Praia de Sernambetiba, Praia de Tamoios, Praia do Anil (10), 

Praia do Arpoador, Praia do Canto, Praia do Diabo, Praia do Engenho 

Velho, Praia do Forte São João, Praia do Galeão, Praia do Leblon, Praia 

do Leme, Praia do Peppino, do Reconcavo (10), Praia do Recreio e da 

Barra da Tijuca , Praia do Sossego, Praia do Vidigal, Praia Grossa, 

Praia Iate Clube Jardim Guanabara, Praia Itaperuna, Praia Jacuecanga, 

Praia Jose Bonifácio, Praia Maua, Praia Pintor Castagneto (10),Praia 

Vermelha 

Número Total: 81 locais 
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Tabela anexa 4.2 – Lista de possíveis parâmetros de avaliação de qualidade de água de 

rios e reservatórios avaliados pelo INEA. Referência: Rio Guandu. 

Nº Parâmetro Unidade  

1 Alcalinidade à fenolftaleína (mg CaCO3/L) 

2 Alcalinidade TotalLA1 (mg CaCO3/L) 

3 AldrinLA1 (ug/L) 

4 AldrinLS2 (ug/Kg) 

5 Alfa BHCLA1 (ug/L) 

6 Alfa BHCLS2 (ug/Kg) 

7 Alfa ClordanoLA1 (ug/L) 

8 Alfa ClordanoLS1 (ug/g) 

9 Alumínio SoLA1 (ug/g) 

10 AlumínioLA1 (mg/L) 

11 AlumínioLS1 (mg/g) 

12 Argila SilteLS1 (%) 

13 ArsênioLA1 (mg/L) 

14 ArsênioLS1 (mg/Kg) 

15 B(a)PirenoLA1 (ug/L) 

16 B(a)PirenoLS1 (ug/Kg) 

17 BárioLA1 (mg⁄L) 

18 BárioLS1 (mg⁄Kg) 

19 BenzenoLA1  (mg⁄L) 

20 Beta BHCLA1 (ug/L) 

21 Beta BHCLS1 (ug/Kg) 

22 Cádmio DiplSF1  (ug/g) 

23 Cádmio SoLA1 (mg⁄L) 

24 CádmioLA1  (mg⁄L) 

25 CádmioLS1 (mg⁄g) 

26 CádmioLS2 (mg⁄g) 

27 CádmioLSF1 (mg⁄g) 

28 CádmioLSF5 (mg⁄g) 

29 CálcioLA1 (mg⁄L) 

30 Chumbo DiplSF1  (ug/g) 

31 Chumbo SoLA1 (mg⁄L) 

32 ChumboLA1  (mg⁄L) 

33 ChumboLS1 (mg⁄g) 

34 ChumboLS2 (mg⁄g) 

35 ChumboLSF1 (mg⁄g) 

36 ChumboLSF5 (mg⁄g) 

37 CianetoLA1  (mg⁄L) 

38 CloretosLA1 (mg⁄L) 

39 Cloro ResidualCA1 (mg⁄L) 

40 ClorofórmioLE1 (ug/g) 

41 CobaltoLA1 (mg⁄L) 
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42 Cobre DispLSF2 (ug/g) 

43 Cobre solLA1  (mg⁄L) 

44 CobreEXTA8 (ug/g) 

45 CobreLA1  (mg⁄L) 

46 CobreLS1 (mg⁄g) 

47 CobreLS2 (mg⁄g) 

48 CobreLSF1 (mg⁄g) 

49 CobreLSF5 (mg⁄g) 

50 Col. TermotolerantesLA1 (NMP/100 mL) 

51 Coliformes TermotolerantesLA1 (NMP/100 mL) 

52 Coliformes TermotolerantesLA3 (NMP mil/100 mL) 

53 Coliformes TermotolerantesLA4 (UFC milhar/100 mL) 

54 Coliformes TermotolerantesLA5 (NMP mil/100 mL) 

55 Coliformes TermotolerantesLA6 (NMP/100 mL) 

56 Coliformes TotaisLA3 (NMP mil/100 mL) 

57 CondutividadeLA1 (unho/cm) 

58 Cor AparenteLA1 (u Cor) 

59 CorLA1 (u Cor) 

60 Cromo DispLSF1 (ug/g) 

61 Cromo HexaLA1  (mg/L) 

62 Cromo TotalLA1 (mg/L) 

63 Cromo TotaLS1 (mg/g) 

64 Cromo TotaLS2 (mg/g) 

65 Cromo TotaLSF1 (mg/g) 

66 Cromo TotalLSF2 (mg/g) 

67 Cromo TriLA1  (mg/L) 

68 DBOLA1 (mg/L) 

69 Delta BHCLA1 (ug/L) 

70 Delta BHCLS1 (ug/Kg) 

71 DeltametrinaLA1 (ug/L) 

72 DiazinonLA1 (ug/L) 

73 DieldrinLA1 (ug/L) 

74 DieldrinLS1 (ug/Kg) 

75 DQOLA1 (mg/L) 
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Tabela anexa 4.2 – Continuação: Lista de possíveis parâmetros da qualidade da água de 

rios e reservatórios avaliados pelo INEA.  

Nº Parâmetro Unidade  

76 DQOLS1 (%) 

77 Dureza TotalLA1 (mg CaCO3/L) 

78 Endossulfan SulfatoLA1  (ug/L) 

79 Endossulfan LA1 (ug/L) 

80 EndrinLA1 (ug/L) 

81 EndrinLS1 (ug/Kg) 

82 EstanhoLA1 (mg/L) 

83 EstanhoLS1 (mg/g) 

84 FenoisLA1 (mg/L) 

85 Ferro DispLSF1 (ug/g) 

86 Ferro solLA1 (mg/L) 

87 FerroLA1 (mg/L) 

88 FerroLR1 (mg/Kg) 

89 FerroLS2 (mg/g) 

90 FerroLSF1 (mg/g) 

91 FerroLSF5 (mg/g) 

92 Fluoreto Dissolvido DA1  (mg/L) 

93 FluoretosLE1 (mg/L) 

94 Fósforo Total soLA1 (mg/L) 

95 Fósforo TotalLA1 (mg/L) 

96 Fósforo TotalLS1 (mg/g) 

97 Gama ClordanoLA1 (ug/L) 

98 Gama ClordanoLS1 (ug/Kg) 

99 Heptacloro EpóxidoLA1 (ug/L) 

100 Heptacloro EpóxidoLS1 (ug/Kg) 

101 HeptacloroLA1 (ug/L) 

102 HeptacloroLS1 (ug/Kg) 

103 HPA TotaisLA1 (ug(criseno)/L) 

104 LindanoLE1 (ug/L) 

105 LindanoLS1 (ug/Kg) 

106 MagnésioLA1 (mg/L) 

107 MalationLA1 (ug/L) 

108 Manganes DispLSF1 (ug/g) 

109 Manganes SolLA1 (mg/L) 

110 ManganêsLA1 (mg/L) 

111 ManganêsLS1 (mg/g) 

112 ManganêsLS2 (mg/g) 

113 ManganêsLSF1 (mg/g) 

114 ManganêsLSF5 (mg/g) 

115 Mercúrio DispLSF1 (ug/g) 

116 MercúrioLA1 (ug/L) 
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117 MercúrioLA3 (mg/L) 

118 MercúrioLS3 (mg/Kg) 

119 MercúriosLSF1 (mg/Kg) 

120 MetoxicloroLA1 (ug/L) 

121 Mp´ DDDLA1 (ug/L) 

122 Mp´ DDDLS1 (ug/Kg) 

123 N.GeralCampoCG1 (s/un.) 

124 Níquel DipLSF1 (ug/g) 

125 Níquel SolLA1 (mg/L) 

126 NíquelLA1 (mg/L) 

127 NíquelLS1 (mg/g) 

128 NíquelLS2 (mg/g) 

129 NíquelLSF1 (mg/g) 

130 NíquelLSF5 (mg/g) 

131 NitratoLA1 (mg N/L) 

132 NitratoLA2 (mg N/L) 

133 NitritoLA1 (mg N/L) 

134 Nitrogênio Amoniacal SolúvelLA1 (mg N/L) 

135 Nitrogênio KjeldahlLA1 (mg N/L) 

136 Nitrogênio KjeldahlLS1 (mg N/g) 

137 OCAlcalinoLA1 (mg/L) 

138 OD (Campo)CA1 (s/un.) 

139 ODCA1 (mg/L) 

140 ODLA1 (mg/L) 

141 Óleos e GraxasLA1 (mg/L) 

142 Óleos e GraxasLE1 (mg/L) 

143 Op´DDLA1 (mg/L) 

144 Op´DDLS1 (ug/Kg) 

145 Op´DDELA1 (ug/L) 

146 Op´DDELS1 (ug/Kg) 

147 Op´DDTLA1 (ug/L) 

148 Op´DDTLS1 (ug/Kg) 

149 Orto-fosfato dissolvidoLA1 (mg/L) 

150 Paration metilLA1 (ug/L) 

151 ParationLA (ug/L) 

152 PCBLA1 (ug/L) 

153 PCBLS1 (ug/Kg) 

154 PentaclorofenolLE1 (ug/L) 

155 pHCA1 (pH) 

156 pHLA1 (pH) 

157 pHLS1 (pH) 

158 PicloranLE1 (ug/L) 

159 PotássioLA1 (mg/L) 

160 PotássioLS3 (mg/Kg) 
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Tabela anexa 4.2– Continuação: Lista de possíveis parâmetros da qualidade da água de 

rios e reservatórios avaliados pelo INEA.  

Nº Parâmetro Unidade  

161 Pp´ DDDLA1 (ug/L) 

162 Pp´ DDDLS1 (ug/Kg) 

163 Pp´ DDELA1 (ug/L) 

164 Pp´ DDELS1 (ug/Kg) 

165 Pp´ DDTLA1 (ug/L) 

166 Pp´ DDTLS1 (ug/Kg) 

167 PrataLA1 (mg/L) 

168 PrataLS1 (mg/g) 

169 ProfundidadeCA1 (m) 

170 Regua LinigrafaCA1 (m) 

171 SalmonellasLA3 (NMP/100 mL) 

172 Sílica SolLA1 (mg/L) 

173 SódioLA1 (mg/L) 

174 SódioLS1 (mg/g) 

175 Sólidos Dissolvidos Totais LA1 (mg/L) 

176 Sólidos Suspensos TotaisLA1 (mg/L) 

177 Sólidos Suspensos VoláteisLA1 (mg/L) 

178 Sólidos Totais VoláteisLA2 (mg/L) 

179 Sólidos TotaisLA1 (mg/L) 

180 Streptococos FecaisLA1 (mg/L) 

181 Sulfato dissolvidoLA1 (mg/L) 

182 SulfetosLA1 (mg/L) 

183 Surfactantes AnionicosLA1 (mg/L) 

184 Temperatura ArCA1 (ºC) 

185 TemperaturaCA1 (ºC) 

186 TemperaturaLA1 (ºC) 

187 ToluenoLE1 (mg/L) 

188 Transparência(CA1) (m) 

189 TurbidezLA1  (u T) 

190 UmidadeLS1 (%) 

191 VanádioLA1 (mg/L) 

192 VanádioLS1 (mg/g) 

193 XilenoLE1 (mg/L) 

194 ZincoDispLS5 (mg/g) 

195 ZincoDispLSF1 (mg/g) 

196 ZincoSolA1 (ug/g) 

197 ZincoLA1 (mg/L) 

198 ZincoLS1 (mg/g) 

199 ZincoLS2 (mg/g) 

200 ZincoLSF1 (mg/g) 
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Tabela anexa 4.3 – Lista de localidades e suas estações abrangidas pelo sistema de 

monitoramento de qualidade da água do INEA 

Localidades Código das Estações de 

Amostragem 

Nº de 

Estações 

Total 

Nº de Estações 

Incluídas no 

Estudo 

Intervalo de 

Amostragem 

Angra dos Reis AN0008,AR0000, AR0001, 

AR0002,AR0003, AR0004, 

AR0005, AR0006, 

AR0007, BX0000, 

EG0000,FR00000, FR0001, 

IG0000, JP0000, MS000, 

MS0002, RT0000 

18 0 1980-1985 

Arroio Pavuna PV0180 1 1 1980-1988/ 

2001-2011 

Canal Andreza  AD0170 1 0 1980-1989 

Canal Cambaiba CB0180 1 0 1980-1989 

Canal Canto do Rio CI0780 1 1 1980-2005 

Canal Coqueiro CQ0160 1 0 1980-1989 

Canal da Penha PN0180 1 1 1980-2011 

Canal da Visc. 

Albuquerque 

VA0000 1 0 1984-2011 

Canal de São 

Francisco 

FO0180 1 1 1980-2011 

Canal do Cunha CN0180, CN0005, 

CN0006, CN0100, 

CN0200, CN0201, CN0202 

6 1 1980-2011 

Canal do Ita IT0040 1 1 1980-2011 

Canal do Mangue MN0000 1 1 1980-2011 

Canal do rio morto PS0010 1 0 2005-2011 

Canal do Vigario VG0370 1 0 1990-1991/ 

2002-2011 

Canal Jardim de 

Alah 

JA0001 1 0 2006-2008 

Canal Mossoro MS0150 1 0 1980-1985 

Canal Quissama QS0070 1 0 1980-1989 

Galeria da Genarl 

Garzon 

GG0002 1 0 2008-2011 

Represa das Lajes LG0399 1 1 1990-

1991/1996/ 

2002-2011 

Represa do Funil FN0130, FN0136, FN0140, 

FN0150, 

4 4 1979-2011 

Represa Santa 

Cecilia 

SC0200 1 1 1979/1986-

2011 

Reservatório 

Santana 

SN0218 1 1 1990-

1991/1996/ 

2002-2009 

Ribeirão das Lages LG0350, LG0351 2 2 1990-2011 

Rio Acari AC0241 1 1 1980-1981/ 

1992-2011 

Rio Água Branca AB0155 1 1 1980-2011 

Rio Alcantara AN0740 1 1 1980-2012 
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Rio Anil AN0040 1 1 1980-1988/ 

2003-2011 

Rio Bacaxa BC0002 1 1 1980-1996/ 

2004-2011 

Rio Bananal BN0180 1 1 1980-2011 

Rio Bengala BG0366 1 1 1980-2011 

Rio Bomba BM0760 1 1 1980-2011 

Rio Bota BT0100 1 1 2002-2011 

Rio Cabeça CB0070, (CB0075, 

CB0080, CB0085) 

4 1 1980-1984/ 

2003-2011 

Rio Cabeceiras CB0960 1 0 1980-1981 

Rio Cabuçu CU0650 1 1 1980-2011 

Rio Caceribu CC0622 , (CC0620, 

CC0625, CC0630) 

4 1 1980-2011 

Rio Cachoeira CC0000 1 1 1980-1988/ 

2001-2011 

Rio Camorim CM0220 1 1 1980-1988/ 

2001-2011 

Rio Capivari CP0002 1 1 1980-1997 

/2004-2011 

Rio Carangola CR0020 1 1 1989-2011 

Rio Caranguejo CR0060 1 0 1984/2004 

Rio Carioca CR0200 1 0 2003-2008 

Rio da Guarda GR0100 1 1 1980-2011 

Rio dois Rios DR0350 1 1 1980-2011 

Rio dos Macacos (MC0050, MC0055, 

MC0075,MC0085) 

4 0 1980-1984/ 

2007-2011 

Rio dos Poços  PO0290 1 1 1980-2011 

Rio Engenho Novo EN0670 1 1 1980-2012 

Rio Estrela ES0400 1 1 1980-2005 

Rio Faria FR0142 1 0 2002-2011 

Rio Grande GR0144, GR0361, 

(GR0140) 

3 2 1980-1988/ 

2001-2011 

Rio Guandu GN0200, GN0201 2 2 1979-2011 

Rio Guandu-Mirim GM0180 1 1 1980-2011 

Rio Guapimirim GP0600,GP0601 2 2 1980-2011 

Rio Guaxindiba G0720 1 1 1980-2011 

Rio Iguaçu IA0260, A0261, IA0262 3 3 1980-2011 

Rio Imboassu IB0810 1 1 1992-1993/ 

1996-2011 

Rio Inhomirim1 IN0450, IN0460 2 2 1980-2011 

Rio Ipiranga IR0251 1 1 1980-1987/ 

1990-2011 

Rio Iraja IJ0200 1 1 1980-2011 

Rio Iriri IR0540 1 1 1992-2011 

Rio Itabapoana IT0100 1 1 1989-2011 

Rio Macaco MC0410 1 1 1980-2011 

Rio Macacu MC0965, MC0967 2 2 1981/1985 

/2003-2011 

Rio Macae MC002 1 1 1980-2011 

Rio Mage MG0580 1 1 1980-2011 

Rio Marinho MN0240 1 1 1980-1988 

/2005-2011 

Rio Mombuca MM0020 1 0 1980-1984/ 
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2004 

Rio Muriae MR0370, MR0374 2 2 1979-2011 

Rio Mutondo MT0820 1 1 1992-2011 

Rio Negro NG0353 1 1 1980-2006/ 

2010-2011 

Rio Paquequer PQ0113 1 1 1980-

1992/1998 

/2001-2011 

Rio Paraiba do Sul PS0410, PS0430, PS0432, 

PS0434, PS0439,PS0441, 

PS0413, PS0415, PS0418, 

PS0419, PS0421, PS0423, 

PS0425 (PS0431) 

14 13 1985-2011 

Rio Paraibuna PN0270, PN0273 2 2 1980-2011 

Rio Pavuna PV0981, PV0980 2 1 1980-1981/ 

2002-2011 

Rio Pavuninha PN0480 1 1 1980-1981 

Rio Piabanha PB0011, PB0002 2 2 1980-1988/ 

2003-2011 

Rio Pirai PI0241 1 1 1980-2011 

Rio Pirapitinga PP0160 1 1 1980-2011 

Rio Piraque  PR0000 1 1 1980-2011 

Rio Pomba PM0331, PM0332, 

(PM0339) 

3 2 1980-2011 

Rio Preto PR0091 1 1 1980-2011 

Rio Queimados QM0270 1 1 1980-1992/ 

1998-2011 

Rio Rainha 6 RN0010, RN0020,RN0040, 

RN0050, RN0210, RN0310 

6 0 1989-2011 

Rio Retiro RT0200 1 1 2007-2011 

Rio Roncador RN0560 1 1 1980-1988/ 

2003-2011 

Rio São João SJ0003, SJ0012 2 2 1980-2011 

Rio São João de 

Meriti 

SJ0022 1 1 1980-1994/ 

2004-2011 

Rio São Pedro SP0050 1 1 1980-2011 

Rio Saracuruna SC0420, (SR0400) 2 1 1980-

1996/2004-

2006/2011 

Rio Sarapui SP0300 ,SP0305 2 1 1980-2011 

Rio Soberbo SB0998 1 1 1980-2011 

Rio Surui SR0500 1 1 1981-2011 

Rio Una UN0100 1 1 1992-2011 

Vala do Sangue VS0660 1 1 1980-1994/ 

2004-2011 

Valão da Rocinha (VR0200, VR0201, 

VR0202,VR0210) 

4 0 1980-2011 

 Total 168 104  

 

Tabela anexa 4.4 - Lista de possíveis parâmetros previstos na rede de monitoramento 

fluviométrica da ANA 
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Nº Parâmetro Nº Parâmetro 

1 Profundidade 47 Ferro Solúvel 

2 Temperatura Ar 48 Manganês 

3 Temperatura Amostra 49 Mercúrio 

4 pH 50 Níquel 

5 Cor 51 Zinco 

6 Turbidez 52 Índice Fenóis 

7 Condutividade Elétrica 53 Coliformes Totais 

8 Dureza Total 54 Coliformes Fecais 

9 Dureza 55 Cloro Residual 

10 DQO 56 Bário 

11 DBO 57 Berílio 

12 OD 58 Boro 

13 Sólidos Totais 59 Cobalto 

14 Sólidos Fixos 60 Estanho 

15 Sólidos Voláteis 61 Lítio 

16 Sólidos Suspensão Totais 62 Prata 

17 Sólidos Suspensão Fixos 63 Selênio 

18 Sólidos Suspensão Voláteis 64 Urânio Total 

19 Sólidos Dissolvidos Totais 65 Vanádio 

20 Sólidos Dissolvidos Fixos 66 Benzeno 

21 Sólidos Dissolvidos Voláteis 67 BenzoAPireno 

22 Sólidos Sedimentáveis 68 n11 Dicloroeteno 

23 Detergentes 69 n12 Dicloroetano 

24 Alcalinidade CO3 70 Pentaclorofenol 

25 Alcalinidade HCO3 71 Tetracloroeteno 

26 Alcalinidade OH 72 Tricloroeteno 

27 Cloretos 73 Tetracloreto Carbono 

28 Sulfatos 74 n246 Triclorofenol 

29 Sulfetos 75 Aldrin 

30 Fluoretos 76 Clordano 

31 Fosfato Total 77 DDT 

32 Cianetos 78 Dieldrin 

33 Nitrogênio Total 79 Endrin 

34 Amônia Não Ionizável 80 Endossulfan 

35 Nitrogênio Amoniacal 81 Epóxido Heptacloro 

36 Nitratos 82 Heptacloro 

37 Nitritos 83 Lindano 

38 Compostos Organoclorados 84 Metoxicloro 

39 Compostos Organofosforados 85 Dodecacloro Nonacloro 

40 Alumínio 86 Bifenilas Policloradas 

41 Arsênio 87 Toxafeno 

42 Cádmio 88 Demeton 

43 Chumbo 89 Gution 

44 Cobre 90 Malation 

45 Cromo Trivalente 91 Paration 

46 Cromo Hexavalente 92 Carbaril 

 

Tabela anexa 4.4 (continuação) - Lista de possíveis parâmetros previstos na rede de 

monitoramento fluviométrica da ANA 
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Nº Parâmetro   

93 Acido 24 Diclorofenoxiacetico 136 Entero Bactérias Patogênicas 

94 n 245TP 137 Zôoplancton Total 

95 n 245T 138 Amoníaco 

96 BHC 139 IQA 

97 Item   

98 DySyston Disulfton   

99 Phosdrin   

100 DDEPP   

101 Azinfos Etil   

102 Diazinon   

103 Estreptococos Fecais   

104 Pseudomonas   

105 Salmonelas   

106 Colifagos   

107 Bacterias Heterotróficas   

108 Protozoários   

109 Fungos   

110 Algas   

111 Contagem Bactérias Placa   

112 Clorofila   

113 Óleos Graxas   

114 AlcalinidadeTotal   

115 Carbono Orgânico Total   

116 Hidrocarbonetos   

117 Ortofosfato Total   

118 Cromo Total   

119 Metil Paration   

120 Nitrogênio Orgânico   

121 Oxigenio Meio Ácido   

122 Sodio Total   

123 Magnésio Total   

124 Silica Dissolvida   

125 Potassio Total   

126 CalcioTotal   

127 Ferro Total   

128 Descarga Líquida   

129 Fosforo Total   

130 Bismuto Total   

131 Acidez   

132 Fitoplancton Total   

133 Nitrogênio Total KJELDAHL   

134 Nitrogênio Albuminoide   

135 Transparência   
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Tabela anexa 4.5 – Lista de localidades abrangidas no sistema de monitoramentode qualidade da água da ANA 

Sub-

bacia 

Código Nome Rio Município Responsável Operadora Incluída  

58 58245000 Fazenda Saiva Rio Bonito Resende ANA DESATIVADA Sim 

58 58250000 Resende Rio Paraíba do Sul Resende ANA FURNAS Sim 

58 58270000 Glicério Rio Turvo Barra Mansa ANA CPRM Sim 

58 58300000 Barra Mansa Rio Paraíba do Sul Barra Mansa ANA FURNAS Sim 

58 58315000 Vargem Alegre Rio Paraíba do Sul Barra do Piraí ANA CPRM Sim 

58 58321000 Barra do Piraí Rio Paraíba do Sul Barra do Piraí ANA CPRM Sim 

58 58380001 Paraíba do Sul Rio Paraíba do Sul Paraíba do Sul ANA CPRM Sim 

58 58380002 Paraíba do Sul Rii - B Rio Paraíba do Sul Paraíba do Sul ANA DESATIVADA Sim 

58 58440000 Moura Brasil Rio Piabanha Três Rios ANA FURNAS Sim 

58 58590000 Afonso Arinos Rio Preto Três Rios ANA DESATIVADA Sim 

58 58630002 Anta Rio Paraíba do Sul Sapucaia ANA CPRM Sim 

58 58645000 Sumidouro Rio Paquequer Sumidouro ANA CPRM Sim 

58 58648001 Paquequer Rio Paquequer Carmo ANA CPRM Sim 

58 58680001 Itaocara Rio Paraíba do Sul Itaocara ANA CPRM Sim 

58 58795000 Três Irmãos Rio Paraíba do Sul Cambuci ANA CPRM Sim 

58 58832000 Conselheiro Paulino Rio Bengala Nova Friburgo ANA CPRM Sim 

58 58870000 Barra do Rio Negro Rio Negro São Sebastião do Alto ANA CPRM Sim 

58 58874000 dois Rios Rio dois Rios São Fidélis ANA CPRM Sim 

58 58880001 São Fidelis Rio Paraíba do Sul São Fidélis ANA CPRM Sim 

58 58934000 Porciuncula Rio Carangola Porciuncula ANA CPRM Sim 

58 58940000 Itaperuna Rio Muriaé Itaperuna ANA CPRM Sim 

58 58960000 Cardoso Moreira - Rv Rio Muriaé Campos dos 

Goytacazes 

ANA CPRM Sim 

58 58974000 Campos - Ponte 

Municipal 

Rio Paraíba do Sul Campos dos 

Goytacazes 

ANA CPRM Sim 

58 58258000 Ponte Nova Rio Pirapetinga Resende ANA CPRM Não 



300 

 

58 58287000 Rialto Rio Bananal Barra Mansa ANA CPRM Não 

58 58305001 Volta Redonda Rio Paraíba do Sul Volta Redonda ANA CPRM Não 

58 58405000 Pedro do Rio Rio Piabanha Petrópolis ANA CPRM Não 

58 58420000 Fazenda Sobradinho Rio Preto Teresópolis ANA CPRM Não 

58 58425000 Moreli (Parada Moreli) Rio Preto Petrópolis ANA CPRM Não 

58 58434000 Fagundes Rio Fagundes Petrópolis ANA CPRM Não 

58 58525000 Visconde de Mauá Rio Preto Resende ANA CPRM Não 

58 58530000 Ponte do Souza Rio Preto Resende ANA CPRM Não 

58 58560000 Valença Rio das Flores Valença ANA CPRM Não 

58 58573000 Pentagna Rio Bonito Valença ANA CPRM Não 

58 58585000 Manuel Duarte Rio Preto Rio das Flores ANA CPRM Não 

58 58790002 Santo Antônio de Pádua Ii Rio Pomba Santo Antônio de 

Pádua 

ANA CPRM Não 

58 58805000 São Lourenço Rio Grande Nova Friburgo ANA CPRM Não 

58 58825000 Ponte Estrada dona 

Mariana 

Rio Grande Bom Jardim ANA CPRM Não 

58 58827000 Bom Jardim Rio Grande Bom Jardim ANA CPRM Não 

58 58829000 Ponte Bersot Rio Grande Bom Jardim ANA CPRM Não 

58 58846000 Manuel de Morais Rio Grande Santa Maria Madalena ANA CPRM Não 

58 58850000 Pimentel Rio Grande São Fidélis ANA CPRM Não 

58 58856000 Cantagalo I (Córrego 

Lavrinhas) 

Córrego Lavrinhas Cantagalo ANA CPRM Não 

58 58856500 Cantagalo Ii (Córrego São 

Pedro) 

Córrego São Pedro Cantagalo ANA CPRM Não 

58 58857000 Aldeia - Rv Rio Negro Cantagalo ANA CPRM Não 

58 58860000 Fazenda Ponte do Ismério Rio Negro Macuco ANA CPRM Não 

59 59100000 Macabuzinho Rio Macabu Conceição de Macabu ANA CPRM Não 

59 59120000 Macaé de Cima Rio Macaé de Cima Nova Friburgo ANA CPRM Não 

59 59125000 Galdinópolis Rio Macaé Nova Friburgo ANA CPRM Não 

59 59135000 Piller Rio Bonito Nova Friburgo ANA CPRM Não 
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59 59181000 Correntezas - Nova Rio São João Silva Jardim ANA CPRM Não 

59 59240000 Parque Ribeira Rio Macacu Cachoeiras De Macacu ANA CPRM Não 

59 59370000 Fazenda Fortaleza Rio Mambucaba Angra dos Reis ANA CPRM Não 

59 59380000 Parati Rio Pereque-Açu Parati ANA] CPRM Não 
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Anexo 5  

 

Padrões máximos permitidos para substâncias diversas nos corpos hidricos de 

acordo com a Resolução Conama nº 357/2005, que define parâmetros para 

enquadramento dos corpos de água, estabelecendo os limites para o lançamento de 

efluentes em cada classe, e segundo a Portaria nº 518/2004 que define o padrão de 

potabilidade das águas para consumo humano e as responsabilidades relativas ao 

controle e vigilância. 

Tabela anexa 5.1 – Padrões de qualidade da água definidos por classe de enquadramento 

pela Resolução Conama n° 357/05 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Materiais flutuantes, inclusive 

espumas não naturais 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Óleos e graxas 
Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Toleram-se 

iridescências; 

Substâncias que comuniquem 

gosto ou odor 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 
Não objetáveis 

Corantes provenientes de fontes 

antrópicas 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Não será 

permitida a 

presença de 

corantes 

provenientes de 

fontes antrópicas 

que não sejam 

removíveis por 

processo de 

coagulação, 

sedimentação e 

filtração 

convencionais 

 

Resíduos sólidos objetáveis 
Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Virtualmente 

ausentes 

Substâncias 

facilmente 

sedimentáveis que 

contribuam para o 

assoreamento de 

canais de 

navegação: 

virtualmente 

ausentes; 

1 
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Tabela anexa 5.1 – Continuação: Padrões de qualidade da água definidos por classe de 

enquadramento pela Resolução Conama n° 357/05 (BRASIL, 2005). 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Fenois Totais (substâncias que 

reagem com 4 - 

aminoantipirina):  

0,003 mg/L 

C6H5OH 

0,003 mg/L H 

C6H5OH 

0,01 mg/L  

C6H5OH 

até 1,0 mg/L de  

C6H5OH 

Clorofila a até 10 μg/L até 30 μg/L até 60 μg/L  

Densidade de cianobactérias:  
20.000 cel/mL 

ou 2 mm3/L 

até 50.000 cel/mL 

ou 5 mm3/L; e, 

Dessedentação de 

animais: os 

valores de 

cianobactérias não 

deverão exceder 

50.000 cel/ml, ou 

5mm3/L 

 

DBO 5 dias a 20°C  até 3 mg/L O2 até 5 mg/L O2 até 10 mg/L O2  

OD, em qualquer amostra 
não inferior a 6 

mg/L O2; 

não inferior a 5 

mg/L O2 

não inferior a 4 

mg/L O2 

superior a 2,0 

mg/L O2 

Fósforo total (ambiente lêntico)  0,020 mg/L P até 0,030 mg/L P,  0,05 mg/L P  

Fósforo total (ambiente 

intermediário, com tempo de 

residência, entre 2 e 40 dias, e 

tributários diretos de ambiente 

lêntico) 

 

0,025 mg/L P até 0,050 mg/L P 0,075 mg/L P  

Fósforo total (ambiente lótico e 

tributários de ambientes 

intermediários) 

0,1 mg/L P 0,1 mg/L P 0,15 mg/L P  

Turbidez  

Até 40 unidades 

nefelométrica de 

turbidez (UNT); 

até 100 UNT até 100 UNT  

Cor verdadeira:  

Nível de cor 

natural do corpo 

de água em mg 

Pt/L 

Até 75 mg Pt/L; até 75 mg Pt/L;  

pH:  6,0 a 9,0 6,0 a 9,0. 6,0 a 9,0. 6,0 a 9,0 
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Tabela anexa 5.2 – Padrões de qualidade da água para Coliformes Termotolerantes 

definidos por classe de enquadramento pela Resolução Conama n° 357/05 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Coliformes Termotolerantes: 
 

Para o uso de recreação de 

contato primário deverão ser 

obedecidos os padrões de 

qualidade de balneabilidade, 

previstos na Resolução 

CONAMA no 274, de 2000. Para 

os demais usos, não deverá ser 

excedido um limite de X (varia 

conforme a classe) coliformes 

termotolerantes por 100 
mililitros em 80% ou mais, de 

pelo menos 6 amostras, coletadas 

durante o período de um ano, 

com freqüência bimestral.  

A E. coli poderá ser determinada 

em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes de 

acordo com limites estabelecidos 

pelo órgão ambiental competente; 

 

Para os demais 

usos não poderá 

ser excedido o 

limte de 200 

coliformes 

termotolerantes 

por 100 mililitros 

.... 

Para os demais 

usos, não deverá 

ser excedido um 

limite de 1.000 

coliformes 

termotolerante

s por 100 
mililitros 

Para o uso de 

recreação de 

contato 

secundário não 

deverá ser 

excedido um 

limite de 2500 

coliformes 

termotolerantes 

por 100 mililitros. 

 

Para 

dessedentação de 

animais criados 

confinados não 

deverá ser 

excedido o limite 

de 1000 

coliformes 

termotolerantes 

por 100 mililitros 

 

Para os demais 

usos, não deverá 

ser excedido um 

limite de 4000 

coliformes 

termotolerantes 

por 100 mililitros 
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Tabela anexa 5.3 - Padrões de qualidade da água para diversos parâmetros orgânicos, 

inorgânicos e metais pesados para as classes de enquadramento 1, 2 e 3, definidos na 

resolução Conama 357/05.  A exceção dos parâmetros apresentados nas tabelas anexas 

5.1 e 5.2, as classes 1 e 2 possuem os mesmos limites de concentração.  

ÁGUAS DOCES - PADRÕES 

 Classe I e II Classe III 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO VALOR MÁXIMO 

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 500 mg/L 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO VALOR MÁXIMO 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 0,2 mg/L Al 

Antimônio 0,005mg/L Sb - 

Arsênio total 0,01 mg/L As 0,033 mg/L As 

Bário total 0,7 mg/L Ba 1,0 mg/L Ba 

Berílio total 0,04 mg/L Be 0,1 mg/L Be 

Boro total 0,5 mg/L B 0,75 mg/L B 

Cádmio total 0,001 mg/L Cd 0,01 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01mg/L Pb 0,033 mg/L Pb 

Cianeto livre 0,005 mg/L CN 0,022 mg/L CN 

Cloreto total 250 mg/L Cl 250 mg/L Cl 

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl - 

Cobalto total 0,05 mg/L Co 0,2 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 0,013 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 5,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 1,4 mg/L F 

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 0,05 mg/L P 

Fósforo total (ambiente intermediário, com 

tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 

tributários diretos de ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 0,075 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários 

de ambientes intermediários) 

0,1 mg/L P 0,15 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 2,5 mg/L Li 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 0,5 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 0,002 mg/L Hg 
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Tabela Anexa 5.3 – Continuação 

ÁGUAS DOCES - PADRÕES 

 Classe I e II Classe III 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 10,0 mg/L N 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total para pH ≤ 7,5 3,7mg/L N,  

 

13,3 mg/L  

Nitrogênio amoniacal total para 7,5  < pH ≤ 

8,0 

2,0 mg/L N,  5,6 mg/L N,  

Nitrogênio amoniacal total, para 8,0  < pH ≤  

8,5 

1,0 mg/L N<  8,5 2,2 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total para pH > 8,5 0,5 mg/L N, 1,0 mg/L N,  

Prata total 0,01 mg/L Ag 0,05 mg/L Ag 

Selênio total 0,01 mg/L Se 0,05 mg/L Se 

Sulfato total 250 mg/L SO4 250 mg/L SO4 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 0,3 mg/L S 

Urânio total 0,02 mg/L U 0,02 mg/L U 

Vanádio total 0,1 mg/L V 0,1 mg/L V 

Zinco total 0,18 mg/L Zn 5 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO VALOR MÁXIMO 

Acrilamida 0,5 µg/L - 

Alacloro 20 µg/L - 

Aldrin + Dieldrin 0,005 µg/L 0,03 µg/L 

Atrazina 2 µg/L 2 µg/L 

Benzeno 0,005 mg/L 0,005 mg/L 

Benzidina 0,001 µg/L - 

Benzo(a)antraceno 0,05 µg/L - 

Benzo(a)pireno 0,05 µg/L 0,7 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,05 µg/L - 

Benzo(k)fluoranteno 0,05 µg/L - 

Carbaril 0,02 µg/L 70,0 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,04 µg/L 0,3 µg/L 

2-Clorofenol 0,1 µg/L - 

Criseno 0,05 µg/L - 

2,4-D 4,0 µg/L 30,0 µg/L 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 µg/L 14,0 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 µg/L - 
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Tabela anexa 5.3 – Continuação 

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L 30 µg/L 

2,4-Diclorofenol 0,3 µg/L - 

Diclorometano 0,02 mg/L - 

DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD) 0,002 µg/L 1,0 µg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 0,001 µg/L 

Endossulfan (a + b + sulfato) 0,056 µg/L 0,22 µg/L 

Endrin 0,004 µg/L 0,2 µg/L 

Estireno 0,02 mg/L - 

Etilbenzeno 90,0 µg/L - 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 

0,003 mg/L C6H5OH 0,01 mg/L C6H5OH 

Glifosato 65 µg/L 280 µg/L 

Gution 0,005 µg/L 0,005 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 µg/L 0,03 µg/L 

Hexaclorobenzeno 0,0065 µg/L - 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 µg/L - 

Lindano (g-HCH) 0,02 µg/L 2,0 µg/L 

Malation 0,1 µg/L 100,0 µg/L 

Metolacloro 10 µg/L - 

Metoxicloro 0,03 µg/L 20,0 µg/L 

Paration 0,04 µg/L 35,0 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L 0,001 µg/L 

Pentaclorofenol 0,009 mg/L 0,009 mg/L 

Simazina 2,0 µg/L - 

Substâncias tensoativas que reagem com o 

azul de metileno 

0,5 mg/L LAS 0,5 mg/L LAS 

2,4,5-T 2,0 µg/L 2,0 µg/L 

Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L 0,003 mg/L 

Tetracloroeteno 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Tolueno 2,0 µg/L - 

Toxafeno 0,01 µg/L 0,21 µg/L 

2,4,5-TP 10,0 µg/L 10,0 µg/L 

Tributilestanho 0,063 µg/L TBT 2,0 µg/L TBT 

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L - 

Tricloroeteno 0,03 mg/L 0,03 mg/L 

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Trifluralina 0,2 µg/L - 

Xileno 300 µg/L - 
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Tabela anexa 5.3 – Continuação 

Nas águas doces Classe I e II onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 

intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se os seguintes padrões 

em substituição ou adicionalmente: 

 CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE ORGANISMOS 

PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzidina 0,0002 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg/L 

Criseno 0,018 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 

3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 

Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 µg/L 

Pentaclorofenol 3,0 µg/L 

Tetracloreto de carbono 1,6 µg/L 

Tetracloroeteno 3,3 µg/L 

Toxafeno 0,00028 µg/L 

2,4,6-triclorofenol 2,4 µg/L 
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Tabela Anexa 5.4a - Padrões de qualidade da água para fins de abastecimento com base 

na Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04. Parametros Microbiológicos.  

 
Água para 

consumo humano 

Água na saída do 

tratamento 

Água tratada no 

sistema de 

distribuição – 

sistemas que 

analisam menos 

de 40 amostras 

por mês 

Água tratada no 

sistema de 

distribuição - 

sistemas que 

analisam mais de 

40 amostras por 

mes 

Parâmetro  VMP 
VMP VMP VMP 

Escherichia coli ou 

Coliformes 

Termotolerantes 

Ausência em 100 

ml 

Ausência em 100 

ml 
  

Coliformes Totais - 
Ausência em 100 

ml 

Apenas uma 

amostra com 

resultado positivo 

em 100 ml 

Ausência em 100 

ml em 95% das 

amostras 

analisadas 

 

Tabela anexa 5.4b - Padrões de qualidade da água para fins de abastecimento com base 

na Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04. Turbidez.  

Tratamento VMP 

Desinfecção 

(água subterrânea) 

1,0 UT em 95% das amostras 

Filtração rápida 

(tratamento completo ou 

filtração direta) 

1,0 UT 

Filtração Lenta 2,0 UT em 95% das amostras 
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Tabela anexa 5.4c- Padrões de qualidade da água para fins de abastecimento com base 

na Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04. Substâncias químicas que representam 

risco à vida.  

Parâmetro Limite  

Antimônio mg/L  0,005 

Arsênio mg/L  0,01 

Bário mg/L  0,7 

Cádmio mg/L  0,005 

Cianeto mg/L  0,07 

Chumbo mg/L  0,01 

Cobre mg/L  2,0 

Cromo mg/L  0,05 

Fluoreto(2) mg/L  1,5 

Mercúrio mg/L  0,001 

Nitrato (como N) mg/L  10,0 

Nitrito (como N) mg/L  1,0 

Selênio mg/L  0,01 

Orgânicas  

Acrilamida μg/L  0,5 

Benzeno μg/L  5,0 

Benzo[a]pireno μg/L  0,7 

Cloreto de Vinila μg/L  5,0 

1,2 Dicloroetano μg/L  10,0 

1,1 Dicloroeteno μg/L   30,0 

Diclorometano μg/L  20,0 

Estireno μg/L  20,0 

Tetracloreto de Carbono μg/L  2,0 

Tetracloroeteno μg/L  40,0 

Triclorobenzenos μg/L  20,0 

Tricloroeteno μg/L  70,0 

Agrotóxicos  

Aldrin e Dieldrin μg/L  0,03 

Atrazina μg/L  2,0 

Bentazona μg/L  300 
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Tabela Anexa 5.4c- Continuação 
 

Parâmetro Limite  

Clordano (isômeros) μg/L  0,2 

2,4 D μg/L  30,0 

DDT (isômeros) μg/L  2,0 

Endossulfan μg/L  20,0 

Endrin μg/L  0,6 

Glifosato μg/L  500 

Heptacloro e Heptacloro epóxido 

μg/L  
0,03 

Hexaclorobenzeno μg/L  1,0 

Lindano (γ-BHC) μg/L  2,0 

Metolacloro μg/L  10,0 

Metoxicloro μg/L  20,0 

Molinato μg/L  6,0 

Pendimetalina μg/L  20,0 

Pentaclorofenol μg/L  9,0 

Permetrina μg/L  20,0 

Propanil μg/L  20,0 

Simazina μg/L  2,0 

Trifluralina μg/L  20,0 

CIANOTOXINAS  

Microcistinas(3) μg/L  1,0 

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA 

DESINFECÇÃO 

 
Bromato mg/L  0,025 

Clorito mg/L  0,2 

Cloro livre (4) mg/L  5,0 

Monocloramina mg/L  3,0 

2,4,6 Triclorofenol mg/L  0,2 

Trihalometanos Total mg/L  0,1 
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Anexo 6 

 

Construção do Índice de Qualidade da Água. Demonstração do ajuste dos dados 

da amostras por meio da aplicação do método dos mínimos quadrados. O objetivo deste 

ajuste é padronizar o intervalo de variação dos valores originais de acordo com o 

intervalo de variação do índice, ou seja entre 0 e 100. O primeiro passo é utilizar a 

tabela de ponderações obtida ao fim da técnica de análise fatorial. 

Reprodução da tabela 5.7. Matriz com os pesos dos parâmetros ponderados pelo 

somatório dos quadrados. Definição dos fatores que mais contribuem para a variação 

dos eixos. 

Variáveis    Fatores    

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Cd 0,001 0,001 0,988 0,004 0,005 0,000 

DBO 0,483 0,000 0,001 0,004 0,005 0,036 

DQO 0,466 0,000 0,002 0,006 0,018 0,032 

NO3 0,000 0,989 0,001 0,000 0,009 0,000 

OD 0,009 0,010 0,005 0,006 0,951 0,007 

STS 0,037 0,000 0,000 0,007 0,007 0,920 

Zn 0,004 0,000 0,004 0,974 0,006 0,006 

% of Var. 34,266 17,104 14,075 12,368 10,359 9,431 

Cum. % 34,26553 51,36935 65,44412 77,81202 88,17128 97,60208 

 

Exemplicaremos o ajuste dos parâmetros de DBO. O restante das variáveis foi 

tratada pelo mesmo procedimento. A tabela 5.7 mostra que o fator DBO, contribuiu 

48,3% para a variação no eixo, desta forma o valor máximo de seu parâmetro para a 

variação geral da amostra é 48,3.  Nosso índice varia entre 1 e 100, sendo 1 o índice 

para a pior qualidade da água e 100 para a melhor, assim construiu-se, com base em 

aproximação, a tabela seguinte para aplicação do método dos mínimos quadrados. 
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x y 

1 48,3 

2 48 

4 40 

8 38,5 

10 36,2 

12 30 

20 24,2 

30 18,4 

40 12,2 

50 10 

60 5 

70 2 

80 1 

100 0 

Os dados da tabela foram plotados e 

obteve-se o gráfico abaixo, através do 

qual foi calculada a equação de ajuste da 

reta pelo métodos dos mínimos 

quadrados.  Esta equação foi utilizada no 

cálculo dos valores ponderados, que 

seguem na tabela anexa 6.1. 
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Tabela anexa 6.1 – Exemplo ilustrativo da construção do IQA. Resultado da ponderação 

dos primeiros 20 registros de DBO através do ajuste da curva.  

ORD COD DATA DBO_Val  

Equação da Reta 

calculada pelo método 

dos mínimos quadrados 

(N=4.725 registros) 

 

 

DBO_Pond 

1 58245000 28/09/1994 0,15 48,30 

2 58250000 03/03/1993 4,48 38,90 

3 58250000 03/03/1993 4,48 38,90 

4 58250000 03/03/1993 4,48 38,90 

5 58250000 14/04/1993 1,3 53,71 

6 58250000 14/04/1993 1,3 53,71 

7 58250000 14/04/1993 1,3 53,71 

8 58250000 16/09/1993 1,93 48,98 

9 58250000 16/09/1993 1,93 48,98 

10 58250000 28/09/1993 2,15 47,69 

11 58250000 28/09/1993 2,15 47,69 

12 58250000 05/05/1994 2,03 48,38 

13 58270000 28/09/1993 1,93 48,98 

14 58270000 19/07/1994 3,73 41,09 

15 58270000 23/08/1994 3,1 43,31 

16 58270000 29/09/1994 2,81 44,48 

17 58300000 03/03/1993 2,7 44,96 

18 58300000 03/03/1993 2,7 44,96 

19 58300000 03/03/1993 2,7 44,96 

20 58300000 13/05/1993 2,45 43,31 

 

A última operação para obtenção do IQA, baseou-se no ajuste dos valores 

ponderados pelo método dos mínimos quadrados, com referência à contribuição dos 

parâmetros para a variação do fator. Tais valores ponderados foram então ajustados ao 

peso relativo de seus fatores sobre a variação total. Usando o exemplo do parâmetro 

DBO, e também do DQO, já que o primeiro eixo era formado pela contribuição das 

duas variáveis, segue abaixo o último passo para obtenção do índice. 

 

 

 

 

 

 

 

Y = -11,97 ln(x) 

+56,852 

R2 = 0,9447 
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Tabela anexa 6.2 – Exemplo ilustrativo da construção do IQA. Resultado da soma dos 

valores ponderados de DBO e DQO e construção do IQA para o eixo 1.  

ORD COD DBO_Pond DQO_Pond  

Ponderação pelo peso 

relativo do fator 1 na 

amostra. 

 

 

 

O peso relativo do fator 1 

no IQA é calculado pela 

razão entre a sua 

contribuição de 34,266% e 

variação total da amostra 

que é 97,602%) 

Fator1 

1 58245000 48,300 28,790 27,065 

2 58250000 38,902 20,700 20,925 

3 58250000 38,902 20,700 20,925 

4 58250000 38,902 20,700 20,925 

5 58250000 53,711 21,933 26,557 

6 58250000 53,711 21,933 26,557 

7 58250000 53,711 21,933 26,557 

8 58250000 48,981 29,122 27,420 

9 58250000 48,981 29,122 27,420 

10 58250000 47,689 27,030 26,232 

11 58250000 47,689 27,030 26,232 

12 58250000 48,377 25,856 26,061 

13 58270000 48,981 29,318 27,489 

14 58270000 41,095 26,380 23,689 

15 58270000 43,309 24,799 23,911 

16 58270000 44,485 27,289 25,198 

17 58300000 44,963 23,077 23,887 

18 58300000 44,963 23,077 23,887 

19 58300000 44,963 23,077 23,887 

20 58300000 46,126 26,970 25,662 

 

O IQA final é calculado por meio do somatório dos fatores 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que 

são obtidos repetindo-se as mesmas operações descritas para o exemplo da DBO. 

Considera-se, para tanto, cada um dos parâmetros que influenciam os seis fatores/eixos, 

como descrito anteriormente: DBO e DQO contribuem para fator 1, NO3 contribui para 

o fator 2, Cd contribui para o fator 3, Zn para o fator 4, OD para o fator 5 e ST contribui 

para o fator 6. 

Y= (DBOPpond + DQO pond) 

* (34,266/97,602) 

 


