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PREFÁCIO 

 

A importância da água para todas as formas de vida do planeta Terra, bem 

como para o desenvolvimento da espécie humana é tema amplamente conhecido e 

reconhecido. No entanto, em que pese a importância desse assunto, continuamos 

realizando uma gestão da água que pode ser considerada insustentável. Constituindo-

se dois exemplos dramáticos dessa situação: o baixo índice de tratamento de esgoto 

brasileiro, que atinge apenas 53,15% da população, e o desperdício de água tratada, 

que é de aproximadamente 40% em âmbito nacional. 

Por isso, a reflexão permanente, qualificada e envolvendo diferentes atores e 

aspectos da gestão da água é uma necessidade premente e permanente, 

especialmente num cenário de aquecimento global, em que a probabilidade dos 

eventos extremos, tais como secas e chuvas intensas, tendem a ser mais frequentes 

e abrangentes. 

Todavia, neste momento em que estamos enfrentando o terrível desafio 

decorrente da “pandemia de Covid-19”, optei, no prefácio desta publicação, que 

reúne parte das reflexões realizadas durante a quinta edição do Seminário “Água e 

Desenvolvimento Regional”: análises e propostas para a gestão das águas no 

território do Alto Uruguai Catarinense”, olhar  para “a parte do copo onde observamos 

a presença da água”, pois, realizar um evento com tais características em “tempos 

normais” por si só já é um grande desafio, mas quando ocorre em tempos tão 

excepcionais quanto os atuais, se transforma num ato de muita coragem, 

determinação e idealismo. 

No entanto, além desses atributos, o referido Seminário tem inúmeros outros 

méritos, como: o de ampliar a divulgação do conhecimento científico desenvolvido nas 

instituições de ensino e pesquisa regionais; envolver estudantes de diversos níveis 

escolares; promover reflexões sobre temas atuais; reunir palestrantes de grande 

conhecimento e qualificação; estimular o diálogo e, paradoxalmente, mesmo em 

tempo de distanciamento social, contribuir para maior aproximação entre pessoas e 

instituições que atuam ou se interessem pelo tema água e desenvolvimento. 

A presente publicação representa uma síntese do esforço de diversas pessoas 

e entidades do Alto Uruguai Catarinense, entre as quais se destacam o Programa de 

Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e o Programa de Mestrado 

Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, do Campus de Concórdia, os 



quais compreendem a importância da ciência e da educação na promoção do 

desenvolvimento integral dos territórios, sendo a gestão sustentável da água aspecto 

central desse processo. 

Por sua vez, a disponibilização da presente publicação, apresentando uma 

síntese dos temas tratados no Seminário, constitui-se em mais uma valiosa 

contribuição para a divulgação de importantes iniciativas, projetos e soluções 

tecnológicas relacionadas à gestão da água. Pois, em que pese o copo do Alto 

Uruguai Catarinense apresentar-se parcialmente com água, pelo menos na parte que 

diz respeito ao aspecto dos estudos, reflexões e mobilizações, torna-se que a outra 

metade do copo, ou seja, aquela que diz respeito à implementação e massificação 

das propostas apresentadas, também aconteça, pois, só com o copo totalmente cheio 

e com água de qualidade, é que o processo do desenvolvimento regional sustentável 

poderá estar sendo efetivamente construído. 

 

Boa leitura! 

 

Cláudio Rocha de Miranda1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1Engenheiro Agrônomo, Dr. em Engenharia Ambiental, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, 

Concórdia, SC. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Este livro é o resultado do V Seminário Sobre Água e Desenvolvimento 

Regional: análises e propostas para a gestão das águas no território do Alto Uruguai 

Catarinense, que ocorreu entre os dias 22 a 26 de março de 2021.  

Neste ano, o evento envolveu vários segmentos da sociedade, dentre eles, 

organizações da sociedade civil, Universidades, Centros de pesquisa, ensino, 

extensão, Escolas, e outros. No entanto, contou com a participação especial, dos 

Estudantes de Ensino Médio de duas Escolas de Educação Básica do município de 

Concórdia-SC: as Escolas Olavo Cecco Rigon e a Escola Vidal Ramos Júnior. 

No ano de 2021, o Evento aconteceu de forma diferenciada, ou seja, foi 

realizado de maneira virtual, com transmissão via canal do YouTube da Universidade 

do Contestado. Essa opção se deu em decorrência do fenômeno da pandemia da 

Covid-19.  

Atualmente, o mundo, e, evidentemente, o Brasil enfrenta uma grave crise 

sanitária, na qual a água é um dos recursos básicos, preciosos e uma das 

possibilidades para a higiene na contenção da contaminação pelo SARS-COV 2. 

O Evento foi uma oportunidade diferenciada e qualificada de apresentar 

conteúdos científicos sobre a temática da água, bem como, espaço para pensar, 

discutir e propor alternativas de uso e manejo adequado deste fundamental bem 

natural. 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade depende das condições 

naturais. No entanto, em grande parte, tanto a disponibilidade em quantidade quanto 

em qualidade, depende em muito das intervenções humanas na natureza, ou seja, 

como a sociedade humana se relaciona com esse bem natural, que é fundamental a 

todas as formas de vida.  

Regionalmente, as atividades econômicas vinculadas a agropecuária 

(suinocultura, avicultura e bovinocultura leiteira, dentre outras) consomem muita água 

em seus processos produtivos, ou seja, em toda cadeia produtiva. Paralelamente, 

ocorrem processos de poluição e desperdícios. Por isso, o V Seminário, foi uma 

importante oportunidade para refletir sobre as relações que se estabelecem, 

principalmente e regionalmente com as águas. 

O regime pluviométrico anual regional é expressivo, ou seja, chove o 

equivalente a 1800 mm/ano. Portanto, esse fenômeno oferece excelentes volumes 

em termos de disponibilidade de água. Mas, em alguns períodos do ano, 

principalmente por ocasião das estiagens, em determinadas situações, ocorre déficit 

hídrico. Por isso, cresce a necessidade de esforços nos processos de redução de 

consumo e na aplicação de métodos para a gestão das águas disponíveis. Assim, 

uma das possibilidades é a aplicação de tecnologias sociais de uso e reuso da água.  

Percebe-se que está em curso ainda a cultura da abundância, do desperdício e da 

falta de consciência e prática em relação a necessidade de estabelecer relações mais 

sustentáveis com as águas. Para tanto, informar, esclarecer e provocar debates e 



7 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

reflexões, poderá ser uma das possibilidades de se constituir novas consciências e 

práticas ambientais sustentáveis.  

A disponibilidade e qualidade de água no território do Alto Uruguai Catarinense 

também é uma decisão política da própria sociedade. Afinal, é no âmbito da polis e da 

política que os seres humanos pensam, refletem e decidem. Portanto, as decisões 

são resultado das reflexões ou não em sociedade. Em partes, é a sociedade humana 

que decide se quer ou não água com regularidade e qualidade.  

A Universidade e as Escolas são espaços privilegiados da sociedade para 

pensar, refletir, propor e produzir conhecimento. Nesta perspectiva, a Universidade do 

Contestado (UnC) por meio dos Programas de Mestrado (PMDR) e Doutorado 

(PDDR) em Desenvolvimento Regional e Programa de Mestrado Profissional em 

Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental (PMPECSA) juntamente com a  Escola de 

Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon e a e Escola de Educação Básica 

Vidal Ramos Júnior, com o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga 

promoveram esse Evento. Foi uma oportunidade ímpar aos Estudantes para 

conhecer, ler, ouvir e refletir sobre o tema. Afinal, puderam ter contato e ouvir 

palestrantes altamente qualificados por meio de um ciclo de palestras. Na 

oportunidade, a sociedade que também foi convidada a participar. 

Além do debate, é necessário que iniciativas de cuidado e de inovação na 

gestão das águas possam emergir e se constituir nas práticas sociais e cotidianas nos 

habitantes do referido território.  

Neste sentido, desde já, a Equipe de Organização agradece a todas as pessoas 

e organizações que contribuíram para a realização desse Evento, dentre elas, os 

Programas de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e do Programa 

de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental da Universidade 

do Contestado. Nesta direção, agradecimento especial a Direção da Universidade do 

Contestado, especialmente, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

pelo apoio e acompanhamento. De igual modo, as Escolas de Educação Básica 

Professor Olavo Cecco Rigon e Vidal Ramos Júnior. Ainda: agradecemos ao Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e a Equipe de Gestão e Conservação 

Ambiental (ECOPEF) pela parceria e apoio para a realização do Evento. 

A Equipe organizadora agradece especialmente aos palestrantes que se 

disponibilizaram gratuitamente em preparar e ministrar as palestras, bem como, 

estimular a reflexão e disseminar conhecimentos. 

Por fim, oferecemos aos nossos leitores a clássica e bela letra da música 

Planeta Água de Guilherme Arantes. 
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Planeta Água 
Guilherme Arantes 

 

Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e desagua 
Na corrente do Ribeirão 
 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos (2X) 
 
Água dos igarapés 
Onde Iara mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-iris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão triste são lágrimas 
Na inundação 

 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra (2X) 
 
Terra! Planeta água (3X) 
 
Água que nasce na fonte 
Serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente 
Riacho e desagua 
Na corrente do Ribeirão 
 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra (2X) 
 
Terra! Planeta água (6X) 
 
 

 

Concórdia (SC), primavera de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00WU36tRbU9BTy5VD4AVdDyxxCtPA:1626703935471&q=Guilherme+Arantes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SDIrsMg1XsQq6F6amZORWpSbquBYlJhXkloMAF2kD7YiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbzumxqO_xAhUfKrkGHYZ-DgcQMTAAegQIBRAD
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BREVE DESCRIÇÃO E REFLEXÕES DOS SEMINÁRIOS SOBRE ÁGUA E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO TERRITÓRIO DO ALTO URUGUAI 

CATARINENSE 

 

Jairo Marchesan2 
Letícia Paludo Vargas3 

Maria Luiza Milani4 
Sérgio Righi5 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo constitui-se como um breve memorial de resgate das cinco 

Edições dos Seminários sobre água e desenvolvimento regional no território do Alto 

Uruguai Catarinense realizado a partir do ano de 2015.  

Este memorial objetiva registrar, além da trajetória dos eventos e das cinco 

edições, algumas preocupações, reflexões e contribuições para com a temática água 

no território do Alto Uruguai Catarinense. Os eventos proporcionaram conhecer 

algumas bases teóricas, de legislação e práticas ambientais, bem como sugestão de 

proposições e a necessidade de assumir compromissos éticos societários em relação 

às águas. Para isso, os Eventos contaram com pesquisadores e profissionais de 

diferentes áreas e regiões do Brasil, os quais, abordaram temas correlacionados com 

as demandas e desafios humanos e ambientais, particularmente nas condições e 

peculiaridades do território do Alto Uruguai Catarinense.   

Na programação dos Seminários não se perdeu de vista a tradição da 

Universidade do Contestado em ser referência ou vanguarda na discussão de 

questões ambientais, mais especificamente em relação às águas. Para isso, o 

Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, bem como, o 

Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 

                                            
2 Docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e do Programa de 

Mestrado Profissional de Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental da Universidade do Contestado 
(UnC). E-mail: jairo@unc.br 

3 Docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do 
Contestado (UnC). E-mail: leticia.vargas@professor.unc.br 

4 Docente do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional l da Universidade do Contestado 
(UnC). E-mail: marialuiza@unc.br 

5 Docente de Geografia da Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon. E-mail: 
scrighi@bol.com.br 
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(PMPECSA), os Grupos de Pesquisas em Meio Ambiente (GEMA), Grupo de pesquisa 

em Engenharia, Desempenho e Qualidade Ambiental (GEDEQ) e o Grupo de 

Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade (MAS) assumiram o compromisso de ajudar na 

organização dos eventos, bem como, em desenvolver atividades que visassem 

aprofundar estudos científicos ou pesquisas e investigações relacionadas à temática 

ambiental, especialmente das águas.  

Reconhecem-se os problemas e propõem-se intervenções técnicas e sociais 

na perspectiva de estimular a melhoria dos aspectos ambientais regionais. Portanto, 

a realização dos Seminários oportunizou a reflexão sobre os problemas regionais e 

avançou no apontamento de possibilidades de superação da lógica estabelecida. 

O território do Alto Uruguai Catarinense (Figura 1) é composto por 14 (quatorze) 

municípios e aproximadamente 148 mil habitantes (AMAUC, 2021). Os Eventos 

ocorreram na Universidade do Contestado, localizada na cidade de Concórdia. 

 

Figura 1 – Mapa do Brasil e de Santa Catarina, destacando o Território do Alto Uruguai Catarinense. 

 
Fonte: Waskiewick (2021). 

 

Historicamente, ocorreu grande intervenção humana e intensa exploração 

econômica no território, resultando em um processo extrativista sistemático de 

exploração dos recursos naturais e que geraram problemas ambientais, entre eles, 

destruição da vegetação nativa, usos inadequados dos solos e, consequentemente 
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poluição e processos erosivos, poluição das águas superficiais e subterrâneas, entre 

outros. Porém, o momento não é mais de apenas culpar, contestar ou responsabilizar 

os diferentes atores pelo que foi gerado. Pretendeu-se, com os eventos, refletir e 

propor metodologias e atitudes individuais e principalmente coletivas de superação da 

situação ambiental atual. Os eventos, em suas cinco edições, permitiram pensar, 

discutir e propor alternativas necessárias, viáveis e sustentáveis ao território sobre o 

qual se concentrou os estudos, análises e reflexões apresentadas nesta publicação.  

De cada palestra realizada durante as cinco edições dos eventos, solicitou-se 

aos palestrantes um artigo sobre a temática abordada, a fim de compor um Capítulo 

de E-book ou Livro físico. Prontamente, a maioria dos palestrantes assumiram a 

proposta que, dentre elas, apresentamos esta em forma de Livro. Entende-se que 

para além das exposições (palestras) o conteúdo abordado no referido evento fica 

registrado ou materializado, podendo ter maior alcance social através de publicações. 

Por fim, os eventos intentaram envolver intensamente a comunidade regional, 

em especial instituições de ensino público e privado, Prefeituras e respectivas 

Secretarias Municipais; as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional 

(SDR’s) e Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social (SDS’s), lideranças 

políticas e empresariais – Associações Empresariais de Indústria e Comércio Câmara 

de Dirigentes Lojistas (CDL), organizações não governamentais, alunos, professores 

e gestores da educação básica e superior, profissionais de diferentes áreas, 

pesquisadores e população em geral para refletir sobre a história, política, econômica, 

social e ambiental regional. Assim, estimulou pensar, refletir e a proposição de 

alternativas tecnológicas de gestão social dos bens naturais, especialmente das 

águas regionais.  

A parceria entre a Universidade do Contestado (UnC) por  meio do seu 

Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, bem como, o 

Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 

juntamente com a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, visou 

fortalecer a aproximação e inserção da Universidade com a Educação Básica regional. 

Os eventos procuraram envolver intensamente a comunidade, em especial 

instituições de ensino público e privado, Prefeituras e respectivas Secretarias 

Municipais; as Agências de Desenvolvimento Regional (ADR), lideranças políticas, 

empresariais, comerciais, organizações não governamentais, estudantes, professores 
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e gestores da educação, profissionais de diferentes áreas, pesquisadores e população 

em geral para refletir. Assim, os Eventos estimularam o pensar, a reflexão e a 

proposição de alternativas tecnológicas de gestão social das águas.   

 

2 CONCEPÇÕES TEÓRICAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS SEMINÁRIOS 

 

Concebe-se que, diante dos atuais cenários sociais, políticos, econômicos e 

ambientais mundiais e regionais, deve ser tarefa de toda sociedade, preocupar-se e, 

principalmente agir em prol das questões que a atinge negativamente, especialmente 

as ambientais. Para além das pertinentes preocupações e reflexões, concebe-se, 

também, da necessidade de ações para contribuir na promoção do debate sobre a 

referida temática, mas, igualmente, em possíveis soluções aplicáveis concretamente. 

Entende-se que são possibilidades elencadas, que as pessoas podem e devem 

desenvolver ou realizar nos espaços onde vivem. 

Os problemas ambientais da atualidade são complexos e, para compreendê-

los, é necessário contextualizá-los ao modo de produção capitalista, ou seja, como a 

sociedade humana produz, distribui e consome. Consideram-se problemas 

ambientais quando, no uso dos bens naturais, o processo afeta negativamente a 

qualidade de vida das pessoas e do ambiente.   

O modelo dominante da sociedade humana atual da plena produção e do pleno 

consumo associado a grande geração de rejeitos, lixo e resíduos, provoca intensas e 

extensas transformações do espaço e, consequentemente, as relações de vida das 

pessoas também são atingidas por esse processo. Para analisar e compreender os 

problemas ambientais de nosso tempo ou da qualidade ambiental de determinado 

espaço ou situação é necessário buscá-las nas condições estruturantes do modo de 

produção capitalista. Deste modo, as questões ou os problemas ambientais da 

atualidade precisam ser contextualizados às condições estruturantes do modo de 

produção hegemônico em curso, o qual gera intensa exploração das pessoas entre si 

e destas sobre o ambiente.  

Decorrente desse processo, um dos bens naturais mais afetados em 

quantidade e qualidade é a água. A qualidade da água é fundamental para a 

sobrevivência e vida humana e de todos os seres vivos. Além disso, a água é aplicada 
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em toda e qualquer atividade econômica. Ou dito de outra forma: não nenhuma 

atividade econômica que em algum momento do processo produtivo não utilize água. 

A oferta de disponibilidade de água em quantidade e qualidade em determinado 

espaço pode se constituir em fator atrativo ou repulsivo de pessoas, bem como de 

atividades econômicas de um determinado território, por exemplo. 

Portanto, os eventos denominados de Seminários sobre água e 

desenvolvimento regional se propuseram a estabelecer uma discussão sobre a 

questões da água desde o contexto global, seja de reflexões, relações e experiências 

até as condições e situações regionais. Nesta direção, os eventos apresentaram e 

discutiram questões, tais como: como nos relacionamos historicamente com as 

águas? Quais as relações entre solo, flora e água? Quanta água temos? Onde está? 

Qual a relação entre as águas superficiais e subterrâneas? Como e quando é possível 

utilizar as águas subterrâneas? Como lidamos regionalmente os efluentes? Quais as 

possibilidades e necessidades de tratamento dos efluentes? Há necessidades? Quais 

as tecnologias sociais para a gestão das águas? Quais os cenários positivos e 

negativos para curto, médio e longo prazo em relação às águas regionais? Estas e 

tantas outras questões foram apresentadas, discutidas e fizeram parte de reflexões 

nos referidos Seminários.  

É preciso reconhecer que as preocupações e discussões sobre as questões 

ambientais, especialmente que envolvem as águas são cada vez mais crescentes e 

intensas na contemporaneidade. Afinal, implicam sobre os ecossistemas, os 

processos produtivos, a distribuição de renda, o desenvolvimento regional e a 

qualidade de vida das pessoas. Da mesma forma, pensar, refletir e discutir as 

questões ambientais na atualidade, não é moda por si só, mas, porque tais questões, 

em muitos casos estão implicando negativamente na qualidade de vida das pessoas 

e dos ecossistemas.  

 

3 BREVE DESCRIÇÃO DOS SEMINÁRIOS  

 

O Primeiro Seminário ocorreu no ano de 2015 e teve como título: Água e 

Desenvolvimento Regional: análises e propostas tecnológicas para a gestão de 

recursos hídricos no Território do Alto Uruguai Catarinense.  
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O evento foi realizado entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, no auditório 

do Campus da Universidade do Contestado (UnC) em Concórdia - SC. Caracterizou-

se por um ciclo de palestras - uma em cada noite por diferentes palestrantes. 

Participaram deste Evento dezenas de estudantes de diversos Cursos, dentre 

os quais Direito, Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas, Sistemas de 

Informação, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, dentre outros da 

Universidade. Além disso, a comunidade regional também participou e interagiu no 

decorrer do Evento. 

Dentre os temas apresentados e discutidos nos seminários, pode-se elencar: a 

formação geológica regional e as relações entre águas superficiais e subterrâneas; 

potencial de reuso de águas nas atividades rurais; tratamento e monitoramento de 

águas de chuva; água e desenvolvimento na Bacia do Rio Jacutinga: limites e 

possibilidades. No último encontro e na finalização do evento, duas palestras 

encerraram o evento: A experiência da utilização da água da chuva na região do 

Semiárido brasileiro e os avanços e limites na gestão da água na região do Alto 

Uruguai Catarinense. 

Desse Evento resultou na constituição de um Livro que posteriormente foi 

distribuído gratuitamente aos palestrantes, bibliotecas de Escolas, Universidades, 

Secretarias Municipais de Agricultura e Educação regional. O Evento contou com o 

apoio financeiro necessário e estratégico da Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 

O segundo Seminário ocorreu no ano de 2016, intitulado: Água e 

Desenvolvimento Regional: análises e propostas tecnológicas para a gestão das 

águas residuais no Território do Alto Uruguai Catarinense.  

Neste Evento, a opção foi aproveitar a vinda dos palestrantes e replicar as 

palestras durante o dia na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, 

localizada no Centro do município de Concórdia e à noite no auditório da Universidade 

do Contestado (UnC) para os acadêmicos da graduação. A Escola foi o palco 

privilegiado por oportunizar o espaço favorável de aproximar a pesquisa, os 

conhecimentos, os resultados das intervenções sobre a quantidade e qualidade da 

água no território. Ao se aproximar dos estudantes com estes debates, promoveu-se 

subsídios à consciência crítica necessária ao posicionamento humano perante a vida, 

a realidade social e o meio ambiente.  
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Foi uma das formas da ciência ter alcance social, especialmente, entre os 

Estudantes do Ensino Médio. O evento tornou-se uma oportunidade do encontro, do 

ouvir e interagir com especialistas da área, além do estímulo ao debate entre os 

palestrantes e os jovens estudantes. Além do debate, espera-se que iniciativas de 

cuidado e de inovação na gestão das águas possam emergir e se constituir nas 

práticas sociais e cotidianas dos habitantes do referido território.  

Assim como no Evento anterior, este também contou com o apoio da Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 

Do referido Evento, foi obtido como resultado um material impresso publicado 

em forma de Anais do II Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises 

e propostas tecnológicas para a gestão das águas residuais no Território do Alto 

Uruguai Catarinense. No material havia o resumo de várias atividades desenvolvidas 

pelos Palestrantes, Estudantes e participantes interessados. 

Já o terceiro Seminário ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2017. Durante 

o dia as palestras ocorreram na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco 

Rigon e no período da noite na Universidade do Contestado, Campus Concórdia - SC.  

As palestras abordaram temas como: Eco Universidade; os desafios da 

universalização do saneamento básico no Brasil; alternativas de tratamento de águas 

residuárias de forma descentralizada como ferramenta para alcançar a 

universalização do saneamento; e a implantação e o sistema operacional do processo 

de esgotamento sanitário no município de Concórdia - SC. 

Assim como os Seminários anteriores, esse Seminário também contou com o 

apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina (FAPESC). 

No ano de 2019 entre os dias 10 a 14 de junho, ocorreu o IV seminário, 

intitulado: Água para o Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão 

das águas no Território do Alto Uruguai Catarinense.  

Assim como no Evento anterior, as palestras ocorriam durante o dia na Escola 

Olavo Cecco Rigon e na parte da noite no Auditório do Campus da Universidade do 

Contestado. As temáticas foram diferenciadas, desde o relato de experiências de 

convivência em regiões de pouca chuva, como, por exemplo, no Semiárido brasileiro; 

relações entre solo e água; a importância da biodiversidade para as águas; 
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reconhecimento das fragilidades e potencialidades na Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacutinga; e educação como uma das possibilidades para a sustentabilidade.  

Mais uma vez, o Evento foi realizado com o apoio financeiro da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).  

Neste Seminário, os Palestrantes que quisessem e pudessem foram 

convidados a escrever um artigo para compor um E-book e posteriormente um Livro 

sobre o tema que envolve água. Do mesmo modo, foram estendidos convites para 

pesquisadores e outros habitantes do território que tivessem interesse de publicar os 

seus trabalhos de pesquisa. De igual modo, os estudantes da Escola também foram 

convidados a escrever uma redação sobre o tema água. Deste modo, de cada turma 

foram escolhidas as cinco melhores redações. Foi uma das formas de valorizar os 

estudantes pela participação do evento, bem como, estimulá-los a escrever e ainda a 

iniciá-los na atividade acadêmica. Pesquisar, pensar, escrever e publicar. Assim, as 

melhores redações também foram contempladas nesta publicação.  

No ano de 2020 não ocorreu Seminário devido à Pandemia da Covid-19. 

Por fim, o V Seminário ocorreu no ano de 2021 com o título: Água e 

Desenvolvimento Regional: análises e propostas tecnológicas para a gestão de 

recursos hídricos no Território do Alto Uruguai Catarinense. 

O evento iniciou no Dia Mundial da Água – 22 de março e foi até o dia 26 de 

março. Durante os cinco dias de palestras, foram abordadas as seguintes temáticas: 

experiência de aproveitamento da água da chuva no Semiárido brasileiro; saneamento 

Básico no Brasil e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); o uso múltiplo 

das águas, a preservação dos ecossistemas e as políticas de conservação da água e 

do solo; solo, água e suas relações; e aproveitamento da água das chuvas.  

O evento cumpriu com as expectativas, tratando de uma temática de grande 

relevância, que é a gestão das águas. Além disso, permitiu a abrangência de grande 

público durante os cinco dias de palestras. Por conta da pandemia da Covid-19, O 

evento ocorreu de maneira totalmente online, com transmissão pelo Canal da 

Universidade do Contestado (UnC) no YouTube. 

O evento teve apoio e participação dos estudantes das Escolas de Educação 

Básica Professor Olavo Cecco Rigon e Vidal Ramos Júnior, além dos docentes e 

discentes dos Programas de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional 

(PMDR/PDDR/UnC) e do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, 
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Sanitária e Ambiental (PMPECSA/UnC). O evento contou também com a participação 

de vários setores da socidedade. 

A seguir, será apresentada a reprodução da letra “Águas de março” do 

inesquecível poeta e músico brasileiro Tom Jobim. Fique a vontade, cante encante! 

 

ÁGUAS DE MARÇO 

Antônio Carlos Jobim (Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim) 

 
É pau, é pedra, é o fim do caminho 
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
 
É um caco de vidro, é a vida, é o sol 
É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol 
 
É peroba do campo, é o nó da madeira 
Caingá, candeia, é o Matita Pereira 
 
É madeira de vento, tombo da ribanceira 
É o mistério profundo, é o queira ou não 
queira 
É o vento ventando, é o fim da ladeira 
É a viga, é o vão, festa da cumeeira 
 
É a chuva chovendo, é conversa ribeira 
Das águas de março, é o fim da canseira 
 
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira 
Passarinho na mão, pedra de atiradeira 
 
É uma ave no céu, é uma ave no chão 
É um regato, é uma fonte, é um pedaço 
de pão 
 
É o fundo do poço, é o fim do caminho 
No rosto o desgosto, é um pouco sozinho 
 
É um estrepe, é um prego, é uma conta, é 
um conto 

É uma ponta, é um ponto, é um pingo 
pingando 
 
É um peixe, é um gesto, é uma prata 
brilhando 
É a luz da manhã, é o tijolo chegando 
 
É a lenha, é o dia, é o fim da picada 
É a garrafa de cana, o estilhaço na 
estrada 
 
É o projeto da casa, é o corpo na cama 
É o carro enguiçado, é a lama, é a lama 
 
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é 
uma rã 
É um resto de mato, na luz da manhã 
 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 
 
É uma cobra, é um pau, é João, é José 
É um espinho na mão, é um corte no pé 
 
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é 
uma rã 
É um belo horizonte, é uma febre terçã 
 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi descrito referente aos Eventos, entende-se que é necessário, 

primeiramente, continuar o debate de forma intensa, contínua e sistemática. Afinal, 

trata-se de um processo pedagógico coletivo e educativo. Educação pode ser 

entendida como um processo, ou seja, se faz ao longo da vida continuadamente. 
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Assim, acredita-se que deva ser feito o mesmo com o tema água: propor que o debate 

sobre o tema seja permanente na perspectiva da constituição de novas consciências 

e que resultem em práticas ambientais e sustentáveis. Para isso, necessita-se de 

disposição individual e principalmente coletiva (das instituições e organizações 

públicas e privadas), de pesquisadores, de professores, e da  sociedade. 

Evidentemente, necessita-se reconhecer os possíveis erros ou equívocos 

historicamente concebidos e praticados com os bens naturais. Mas, também, é 

imprescindível reconhecer a capacidade que as pessoas têm para enfrentar e superar 

a atual situação, com o fortalecimento das relações sociais, políticas, econômicas, 

sociais e de confiança. Demandará sinergia, cooperação e trabalho coletivo, ou seja, 

deve estabelecer a mobilização e o movimento do capital social. Pois, somente 

quando há sensibilidade, boa vontade, cooperação como princípio humano poderá se 

efetivar em cuidados adequados das pessoas entre si e com os recursos naturais, 

especialmente do uso dos solos e das águas. 

As temáticas que envolvem os bens naturais (água, solo, ar, fauna e flora) são 

cada vez mais emergentes, presentes e necessárias de serem pensadas, refletidas e 

praticadas na perspectiva da sustentabilidade. Afinal, a sociedade humana quer e 

precisa da água em quantidade, regularidade e qualidade para todos e sempre. 

Para isso, é crescente a necessidade de articular e envolver os diferentes 

atores demandantes de água. Para além disso, mobilizá-los, sensibilizá-los e 

comprometê-los para o estabelecimento de relações mais harmoniosas, com os bens 

naturais, especialmente com as águas.  

O título principal desses Eventos foi Água e desenvolvimento regional. 

Entende-se que não há desenvolvimento regional com qualidade de vida ambiental se 

não houver água em quantidade, regularidade e qualidade. Por isso, todos os esforços 

possíveis no sentido de preservar, cuidar e promover mecanismos de gestão 

adequada das águas.  

O território do Alto Uruguai Catarinense caracteriza-se por intensas produções 

agropecuárias. Tais atividades econômicas demandam por grande quantidade de 

água. Além disso, os processos produtivos agropecuários geram onerosa quantidade 

de passivos ambientais. Por isso, buscar a compatibilidade entre a produção, o 

consumo, destino dos passivos e a sustentabilidade do processo é necessário.  
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Paralelamente, observa-se regionalmente a crescente busca pelas águas 

subterrâneas. Outro desafio que precisa ser considerado e equalizado. É preciso levar 

em consideração ainda que, no contexto histórico de desenvolvimento regional, diante 

da carência das águas superficiais, a alternativa foi a busca pelas águas subterrâneas, 

que, por serem estratégicas, deveriam ser preservadas ao invés de exploradas 

desordenadamente. Neste sentido, entende-se que novas tecnologias precisam ser 

implementadas no território, para reter a crescente dependência das águas 

subterrâneas. Uma alternativa poderia ser o aproveitamento da água da chuva, já que 

nesse território ocorrem bons índices de precipitação (aproximadamente 1800 

mm/ano). Paralelamente, há a necessidade da promoção e ação em prol da gestão 

integrada das águas.  

Entende-se que foi fundamental o apoio da Universidade do Contestado (UnC), 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, Escolas e outras entidades estarem 

envolvidas com os Eventos e a temática. Assim, é notório que os referidos seminários 

cumpriram a função social e ambiental de mobilização, promoção do debate e 

proposições em prol do ambiente, especialmente das águas. Deste modo, os 

envolvidos com os Eventos cumprem e reafirmam seus compromissos sociais e 

ambientais com a comunidade, principalmente através do aprofundamento de estudos 

sobre as possíveis intervenções na perspectiva de implementar ações que visam o 

desenvolvimento sustentável do território do Alto Uruguai Catarinense. 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA 

NO TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO  

 

Matheus Ricci Vargas6 
Aline Viancelli7 

William Michelon8 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os efluentes de origem doméstica são ricos em nutrientes como nitrogênio e 

fósforo, os quais se não tratados adequadamente, podem poluir o ambiente, 

especialmente águas superficiais e subterrâneas. Profissionais de várias áreas têm 

buscado desenvolver maneiras que tornem o tratamento de efluentes cada vez mais 

eficiente (NGUYEN et al., 2021). Os serviços integrados no plano de saneamento 

básico como a coleta e tratamento de esgotos sanitários, são hoje fatores importantes 

para que a população tenha qualidade de vida. A base para isso está na relação entre 

a eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes e a saúde pública, uma vez que 

estes resíduos podem ser fontes de dispersão de contaminantes (VON SPERLING, 

2005). Desta forma há uma série de legislações ambientais e políticas públicas, que 

visam orientar as práticas de tratamento e disposição destes efluentes, de modo a 

reduzir os impactos gerados ao meio ambiente (OLIVEIRA; VON SPERLING, 2005). 

Em algumas regiões estão instalados sistemas descentralizados de tratamento 

de efluentes domésticos. No entanto, se estes sistemas não operarem de forma 

adequada na remoção eficiente de compostos como nitrogênio e fósforo, podem 

influenciar negativamente os corpos hídricos próximos, com o desencadeamento de 

processos como a eutrofização (YOSHIDA et al., 2018). Neste contexto, investigar a 

funcionalidade de sistemas existentes torna-se uma ferramenta útil tanto para o poder 

público quanto para a comunidade, para que busquem melhorias constantes e 

garantam a qualidade de vida da população. Neste sentido, o presente estudo teve 

                                            
6Engenheiro Ambiental e Sanitarista. E-mail: matheusriccivargas@yahoo.com.br 
7Bióloga, doutora em Biotecnologia e Biociências, Professora e Pesquisadora na Universidade do 

Contestado. E-mail: alineviancelli@unc.br  
8Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Doutor em Engenharia Química, Professor e Pesquisador na 

Universidade do Contestado. E-mail: william@unc.br  
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por objetivo avaliar se o sistema de biodigestão anaeróbia é eficiente na remoção de 

matéria orgânica e nutrientes presentes em esgoto sanitário.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

Localizado na região do meio oeste de Santa Catarina, o município de Irani 

possui uma área territorial de 325,862 Km² (Figura 1), e uma população de 10.498 

(IBGE, 2020). Parte da área urbana do município, possui um sistema de tratamento 

de efluentes baseado no processo de biodigestão anaeróbia, e atende 60 residências. 

Esse sistema de tratamento foi objeto de estudo desta pesquisa.  

 

Figura 1 – Localização do município de Irani – SC. 

 

 

2.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

O sistema de tratamento avaliado neste estudo é composto por caixa de 

inspeção, seguida de biodigestor anaeróbio com volume de 87,5 m³. Após passar pelo 
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biodigestor anaeróbio, o efluente segue para um filtro anaeróbio de fluxo ascendente, 

com volume de 68,75 m³. Após ocorre a disposição final do efluente.  

 

 

2.3 AMOSTRAGEM DE EFLUENTE 

 

O sistema de tratamento foi monitorado durante 60 dias (de setembro a outubro 

de 2017), onde amostras de efluente foram coletas na entrada (efluente bruto) e na 

saída (efluente tratado) do sistema. A amostragem seguiu os procedimentos 

estabelecidos na NBR 9898.  

 

2.4 ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

O pH das amostras foi analisado através de um pHmetro modelo DM-2P 

(Digimed). As concentrações de nitrito (NO2) e nitrato (NO3) foram determinadas pelo 

método NTD (APHA, 2012). As concentrações de amônia (NH3) e fosfato (PO4-3) 

foram quantificados pelo método colorimétrico do azul de indofenol e ácido ascórbico, 

respectivamente (APHA, 2012). A concentração de sólidos totais foi determinada por 

gravimetria (APHA, 2012). A Demanda Química de Oxigênio (DQO) foi mensurada 

pelo método colorimétrico (APHA, 2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA  

 

Os valores das concentrações de DQO no efluente bruto variaram de 334,4 a 

1.965,9 mg L-1, com concentração média de 1.087,81 mg L-1. Na saída do sistema 

de tratamento as concentrações de DQO também variaram de 363 a 1.655,56 mg L-

1, com concentração média de 788,9 mg L-1 (Figura 2). A eficiência média do sistema 

de tratamento de efluentes foi de 27,4% na remoção de DQO, sendo que uma máxima 

eficiência de 60% também foi observada (Figura 2). Os valores característicos de DQO 

para esgoto sanitário podem variar de 450 a 800 mg L-1 (VON SPERLING, 2005). 

Valores de concentração de DQO acima dos valores típicos, podem ser explicados 
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devido a fatores como consumo de água, e a presença de despejos industriais 

(SAVEGNAGO; FERRI, 2014). As características de efluentes domésticos podem 

variar bastante, como por exemplo, a concentração de DQO reportada por Meneses 

et al. (2001) a qual chegou a 16.000 mg L-1.  

 

Figura 2 – Demanda Química de Oxigênio – DQO e eficiência de remoção de matéria orgânica.  

 
 

3.2 REMOÇÃO DE SÓLIDOS TOTAIS  

 

As concentrações de sólidos totais variaram de 344 mg L-1 a 1.812 mg L-1, e a 

concentração média observada foi de 1.024,50 mg L-1 no efluente bruto (Figura 3). A 

eficiência na remoção dos sólidos totais apresentou flutuações, tendo resultados tão 

baixos quanto 1,8%, mas também alcançando eficiência máxima de 90,7%. 

Geralmente os valores de concentração de sólidos totais para esgotos sanitários 

situam-se numa faixa de 700 a 1350 mg L-1, porém pode variar conforme a 

características do efluente, podendo exceder os valores típicos (VON SPERLING, 

2005). No entanto, estes valores também podem variar, como reportado por 

Savegnago e Ferri (2014), onde observou-se uma concentração média de 4.871,3 mg 

L-1. Em outro estudo os valores médios de sólidos totais foram 1.222,9 mg L-1 para o 

esgoto bruto e 680,1 mg L-1 no efluente tratado, tendo uma média de remoção de 

sólidos totais de 36%, menor do que a observada neste estudo, onde a média de 

remoção foi de 43%. 
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Figura 3 – Concentração de sólidos totais e eficiência na remoção. 

 
 

3.3 REMOÇÃO DE FOSFATO 

 

A eficiência média do sistema na remoção de fosfato foi de 11% (Figura 4). 

Algumas flutuação na eficiência de remoção foram observadas, porém é esperado 

este comportamento, uma vez que o sistema não é projetado para esta finalidade. O 

processo biológico de tratamento para remoção de fosfato é baseado na alternância 

entre condições aeróbias e anaeróbias, situação que faz com que as bactérias 

assimilem uma quantidade de fósforo superior à requerida para os processos 

metabólicos usuais (VON SPERLING, 2005). A média de concentração de fosfato no 

efluente bruto foi de 19,3 mg L-1, bem acima do observado por Maroneze et al. (2014), 

onde foi de 5,0 mg L-1. As concentrações de fosfato geralmente ficam na faixa de 3,0 

mg L-1 a 9,0 mg L-1 (VON SPERLING, 2005).  
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Figura 4 – Concentração de fosfato no efluente e eficiência na remoção deste pelo sistema de 
tratamento. 

 
3.4 REMOÇÃO DE NITRITO 

 

A concentração média de nitrito no efluente bruto foi de 33 mg L-1, após o 

tratamento a concentração média foi de 12,1 mg L-1 (Figura 5). Resultando em uma 

eficiência média de 63,2% de remoção. No entanto, a concentração observada no 

efluente tratado ainda está acima do máximo permitido pela legislação brasileira 

vigente, que seria de 1,0 mg L-1 (CONAMA 357/2005).  

 

Figura 5 – Concentração de nitrito e eficiência de remoção. 

 
 

3.5 REMOÇÃO DE NITRATO  

 

A eficiência média foi de 41,7% na remoção N-NO3 do efluente (Figura 6). 

Porém mesmo o sistema tendo esta eficiência, a concentração média no efluente 

tratado foi de 35,3 mg L-1, acima do estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005, 
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que preconiza valor máximo de 10 mg L-1. Comparado ao trabalho de Santos (2012), 

que também avaliou o desempenho de um sistema de tratamento por biodigestão 

anaeróbia, onde teve eficiência de 38,5%, o presente estudo alcançou maior eficiência 

(41,7%).  

 

Figura 6 – Concentração de nitrato no efluente e eficiência de remoção deste pelo sistema de 
tratamento.  

 
 

3.6 REMOÇÃO DE AMÔNIA  

 

A amônia foi o parâmetro onde mais observou-se variações nas concentrações 

no efluente bruto e no efluente pós o tratamento, e consequentemente na eficiência 

de remoção. Na saída do sistema o efluente apresentou concentração média de 70 

mg L-1, o que está acima da concentração estabelecida pela CONAMA 357/2005 que 

determina concentrações limites de 20 mg L-1 para amônia.  
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Figura 7 – Concentração representa a eficiência de remoção de amônia N-NH3. 

 
 

3.7 pH 

 

O valor de pH do esgoto bruto variou de 7,12 a 8,35 (Figura 8). Após a saída 

do sistema de tratamento o pH apresentou valor médio de 7,26. Os valores de pH 

estão de acordo com os padrões de lançamentos estabelecido pelo CONAMA 

430/2011 e pela Lei Estadual Nº 14.675/2009. Segundo Ávila (2005) a faixa de pH 

considerada ótima para a digestão anaeróbia é de 6,8 a 7,5, o que aponta que o pH 

do sistema em estudo está na faixa ótima, condições essas que ajudam na 

proliferação das bactérias benéficas responsáveis pela degradação da matéria 

orgânica. Segundo Tonetti et al. (2003) os micro-organismos responsáveis pelo 

tratamento biológico dos esgotos necessitam de um pH que varie de 4 e 8, caso 

contrário, ha um impedimento para a formação do biofilme, responsável pela 

depuração do efluente no filtro anaeróbio. 
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Figura 8 – Variação de pH no esgoto bruto e tratado. 

 
 

Os resultados apontam que a eficiência do sistema de tratamento de efluentes 

domésticos pelo processo de digestão anaeróbia está abaixo do esperado. Sugere-se 

que os procedimentos de manutenção e limpeza do sistema sejam feitos com maior 

rigor, como por exemplo a retirada anual de lodo, conforme estabelecido pela NBR 

7229, ou caso necessário, dependendo do volume de esgoto gerado, que o intervalo 

de retirada possa ser reduzido a seis meses. Outra sugestão de melhoria seria a 

limpeza e manutenção do filtro anaeróbio, seguindo a NBR 13969, uma vez que no 

mesmo pode ocorrer colmatação do leito filtrante.  

Quanto à disposição final, uma sugestão seria implantar valas de infiltração ou 

sumidouro para uma correta destinação do efluente, conforme a NBR 13969. Ou 

ainda, como pós tratamento poderia ser construído um sistema wetland, em um 

terreno localizado abaixo do sistema de tratamento.  

 

4 CONSIDERAÇÕES   

 

Processos de digestão anaeróbia tem sido considerados como alternativas 

eficientes, efetivas e ambientalmente sustentáveis para tratamento de efluentes 

domésticos. No entanto, como observado no presente estudo, se não houver um 

monitoramento e um programa de operação e manutenção adequados do sistema, 

toda a eficiência fica comprometida. Quando bem operados, esses sistemas podem 

ser utilizados para aproveitamento energético como a produção de biogás, e 

consequentemente agregação de valor aos resíduos. Desta forma, considera-se de 

fundamental importância as discussões interdisciplinares para melhoria do cenário do 
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sistema de esgotamento sanitário brasileiro, com objetivo de melhorar a qualidade de 

vida da população.  
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A EXPERIÊNCIA DE DUAS DÉCADAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

NO ÂMBITO DA BACIA DO LAJEADO FRAGOSOS, CONCÓRDIA, SC 

 

Cláudio Rocha de Miranda9 
Eduardo Bernardo10 

 

INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo, iremos apresentar uma síntese das ações de pesquisa e 

desenvolvimento com enfoque ambiental que se acumularam ao longo duas décadas 

no âmbito da sub-bacia hidrográfica do Lajeado Fragosos (SBHLF). Acreditamos que 

o compartilhamento dessas experiências, mesmo considerando-se as suas 

especificidades, possam subsidiar outras regiões do sul do Brasil que possuam 

problemas ambientais semelhantes, ou seja, o desafio de conciliarem a produção 

intensiva de animais e a preservação da qualidade do ambiente, desafio esse que se 

torna ainda mais complexo devido as características das regiões onde a produção 

animal se concentra, ou seja, predominância da pequena propriedade familiar, 

topografia montanhosa e reduzida área de lavouras em condições de aproveitarem os 

dejetos como adubo orgânico.  

Os aspectos que escolhemos para apresentar no presente capítulo são uma 

pequena síntese de projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento liderado pela 

Embrapa Suínos e Aves, mas conduzidos em parceria com diversas intuições 

regionais, bem como de trabalhos acadêmicos decorrentes desses projetos, como é 

o caso das teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos (TCCs). Essas 

pesquisas tiveram início no final dos anos 90 do século passado e continuaram ao 

longo das últimas duas décadas, mesmo que maneira intermitente, tendo sido gerado 

nesse período um expressivo acervo de dados e informações que analisados 

retrospectivamente permitem uma visão muito abrangente da complexidade do 

problema, bem como de diversas lições que já foram aprendidas ao longo desse 

período.  

                                            
9Engenheiro Agrônomo, doutor em Engenharia Ambiental, pesquisador da embrpa suínos e Aves, 

Concórdia, SC. 
10Biológo, engenheiro sanitarista e ambiental, mestre em desenvolvimento regional, doutor em 

engenharia Ambiental.  
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O capítulo contempla os três principais projetos de pesquisa que foram 

conduzidos tendo como recorte geográfico a sub-bacia hidrográfica do Lajeado 

Fragosos (SBHLF), localizada no município de Concórdia, SC, que foram os 

seguintes: Modelo de gestão ambiental para a propriedade agrícola (1997-1999); 

Projeto PNMA-II – ativos da suinocultura em Santa Catarina (2002-2006); 

Avaliação de indicadores e estratégias para valorização de serviços ambientais 

em bacias hidrográficas com produção intensiva de animais (20016-2019).  

Na sequência, após uma breve caracterização da SBHLF, apresentaremos 

uma síntese desses três projetos, destacando-se aspectos relacionados aos seus 

objetivos, estratégia de desenvolvimento e os principais resultados e ou impactos 

proporcionados em sua realização. Além disso, faremos uma breve menção a outras 

publicações não diretamente relacionadas aos projetos mencionados, mas que 

também se dedicaram a analisar aspectos ambientais da SBHLF e que de alguma 

maneira contribuíram para um melhor entendimento dessa complexa questão que é a 

relação entre a produção animal e o meio ambiente.  

 

A sub-bacia do lajeado dos Fragosos (SBHLF) 

 

O Estado de Santa Catarina promulgou, em novembro de 1998, a Lei nº 10.949 

que instituiu a divisão do Estado em 10 (dez) regiões hidrográficas, cada uma delas 

composta por um conjunto de bacias que se agrupam em função de características 

físicas e hidrológicas semelhantes.  

A “Bacia Jacutinga” faz parte da Região Hidrográfica RH3 - Vale do Rio do 

Peixe, que por sua vez pertencente à Região Hidrográfica (nacional) do Uruguai. A 

Região Hidrográfica 3 (Região Hidrográfica Vale do Rio do Peixe) é constituída pelas 

bacias dos rios do Peixe e Jacutinga (Figura 1).  

A “Bacia do Jacutinga” é composta por seis bacias: rio Ariranha, rio Engano, 

rio Jacutinga, rio dos Queimados, rio Suruvi e rio Rancho Grande, todas as quais têm 

suas águas drenadas diretamente para o rio Uruguai   
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Figura 1 – Localização da bacia do rio Jacutinga no contexto das Regiões hidrográficas de Santa 
Catarina  

 
Fonte: Plano Estratégico de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica Do Rio Jacutinga (SHPRH 
Jacutinga Ariranha) - Relatório Síntese MPB Engenharia (2012). 

 

A sub-bacia do Lajeado dos Fragosos (SBHLF), localizada integralmente no 

município de Concórdia, SC, faz parte da bacia hidrográfica do rio Jacutinga, estando 

localizada entre as coordenadas geográficas 27º 15’ 41,86” e 27º 12’ 31,95” S e 52º 

12’ 23,48” e 52º 1’ 47,79” W.  

O município de Concórdia é o município com maior rebanho suinícola do estado 

de Santa Catarina (451.714 cabeças), estando 20% do total desse rebanho localizada 

na SBHLF, que por sua vez possui apenas 7,5% da área do total município.  

A área de drenagem da SBHLF é de aproximadamente 59 km2. O comprimento 

do rio principal é de 25,65 km com uma variação de altitude em relação ao nível do 

mar entre 862 e 332 m, apresentando uma declividade média de 23%. Na foz da bacia 

há a conexão direta com o reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá (UHEItá). Como é 

possível se observar no mapa apresentado na figura 2 o rio do Fragosos é o último 

afluente da margem esquerda do rio Jacutinga (Figura 2)  
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Figura 2 – Mapa de localização da sub-bacia do lajeado Fragosos no contexto hidrográfica da bacia 
hidrográfica do rio Jacutinga 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 

O fato de a SBHLF possuir uma elevada concentração de suínos e localizar-se 

em um município com intensa produção de animais torna-a um lugar privilegiado para 

a realização de estudos relacionados à avaliação da dinâmica dessa importante 

atividade econômica, constituindo-se os aspectos ambientais um dos temas de maior 

destaque.  Essas características fizeram com que desde o fim dos anos 90 do século 

passado, a SBHLF fosse escolhida para a realização de vários estudos, diagnósticos 

e projetos relacionados à temática ambiental, especialmente aquela relacionada a 

produção de suínos.  

Assim, durante o período compreendido entre o fim dos anos noventa e o ano 

de 2020, constata-se a realização de três grandes projetos de pesquisas e ou 

desenvolvimento realizadas no âmbito da SBHLF, os quais correspondem aos 

seguintes projetos: “Valorização agronômica e controle do potencial poluente dos 

efluentes da produção de suínos (1997-1999)”; “PNAM II – ativos da suinocultura 

em Santa Catarina”. (2002-2006); “Avaliação de indicadores e estratégias para 

valorização de serviços ambientais em bacias hidrográficas com produção intensiva 

de animais.” (2016-2019).  
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Na sequência apresentaremos uma síntese desses três projetos, destacando-

se aspectos relacionados aos seus objetivos, estratégia de desenvolvimento e os 

principais resultados e ou impactos proporcionados em sua realização. Além disso, 

faremos uma breve menção a outras ações mais individuais de pesquisas, mesmo 

que não diretamente relacionadas aos projetos mencionados, mas também tiveram 

as questões ambientais da SBHLF como objeto de sua avaliação.  

 

O projeto Valorização agronômica e controle do potencial poluente dos 

efluentes da produção de suínos 

 

O fim do século passado foi um período de grande preocupação em torno das 

questões ambientais, sendo a promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente 

(6.993/81), a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

que dedicou um capítulo inteiro ao tema, e a aprovação da Lei das Águas (9.433/97), 

grandes marcos legais que consagram a importância que a temática ambiental passou 

a ter em nosso país.  

O estado de Santa Catarina enfrentou nos anos de 1983 e 1984 fortes 

precipitações que ocasionaram o alagamento de inúmeras cidades, deslizamento de 

morros, destruição de pontes, interdição de estradas, destruição de culturas agrícolas 

e a perda de milhares de toneladas de solo agrícola, causando prejuízos econômicos 

e psicológicos de grandes proporções.   

No âmbito do espaço rural catarinense a principal resposta empregada pelo 

estado para fazer frente a esse problema foi a realização do Programa de 

Recuperação Ambiental e de Apoio ao Pequeno Produtor (Microbacias I -1991-1999), 

liderado pela Epagri. O referido projeto, por meio do seu componente denominado 

ações de pesquisa, constatou que grandes partes dos recursos hídricos superficiais 

do meio rural catarinense estavam contaminados por coliformes fecais, possivelmente 

provenientes dos dejetos animais. A explicação para essa contaminação estava 

relacionada basicamente à problemas decorrentes do manejo dos dejetos animais, 

tais como: subdimensionamento dos depósitos de armazenamento (esterqueiras), 

proximidade dos depósitos dos recursos hídricos, vazamentos acidentais ou 

intencionais e insuficiência de tratores e equipamentos para o transporte e distribuição 

dos dejetos no solo como adubo orgânico (MIRANDA, 2005). 
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A questão ambiental decorrente do manejo incorreto dos dejetos animais 

recebeu grande destaque dos meios de comunicação, sendo apontada como os 

principais impactos desse problema a frequente mortalidade de peixes e a elevada 

população de mosquitos borrachudos (Simuliidae sp.), que “infernizava” a vida da 

população rural de regiões com maior produção de animais (MIRANDA, 2005). 

A Embrapa Suínos e Aves, preocupada em melhor conhecer e propor soluções 

para esses problemas desenvolveu no período 1997-1999 um projeto de pesquisa 

intitulado: “Valorização agronômica e controle do potencial poluente dos 

efluentes da produção de suínos”, tendo um dos seus subprojetos a denominação 

de “Modelo de gestão ambiental para a propriedade agrícola”. O referido 

subprojeto, por sua vez, era composto por um plano de ação denominado: “Sistema 

de informações e monitoramento do impacto ambiental da suinocultura na 

Região Oeste de Santa Catarina”, o qual era constituído por três grandes atividades: 

i) escolha de uma bacia piloto para a avaliação da capacidade do uso da terra, visando 

efetuar a análise do impacto ambiental da suinocultura; ii) estruturação de um 

laboratório de análise da água e resíduos; iii) monitoramento hidrológicos e da 

qualidade da água da bacia piloto (MIRANDA, 2005).  

Para essa pesquisa foi selecionada como bacia piloto a Sub-bacia hidrográfica 

do Lajeado Fragosos (SBHLF), haja vista a sua representatividade em relação aos 

aspectos ambientais relacionados à produção intensiva de animais na região oeste de 

Santa Cataria.  O projeto elaborou um detalhado diagnóstico ambiental contemplando 

contemplou aspectos relacionados ao uso das terras, condições socioeconômicas dos 

agricultores e da qualidade da água superficial (MIRANDA, 2005). 

Essa atividade gerou diversos dados e informações de grande relevância para 

o entendimento da problemática ambiental da suinocultura, existindo uma síntese dos 

seus resultados apresentada na publicação intitulada: Inventário das terras e 

diagnóstico socioeconômico e ambiental: sub-bacia hidrográfica dos lajeados 

dos Fragosos, Concórdia, SC. (TASSINARI et al., 1999).(Quadro 1)  
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Quadro 1 – Resumo do relatório Inventário das terras e diagnóstico da Inventário das terras e 
diagnóstico socioeconômico e ambiental: sub-bacia hidrográfica dos lajeados dos Fragosos, 
Concórdia, SC.  

O diagnóstico da sub-bacia do Lajeado Fragosos (SBHLF) 
A Bacia do Lajeado dos Fragosos localiza-se integralmente no município de Concórdia/SC. A bacia 
é composta por dois distritos, oito comunidades rurais e dois bairros residenciais, abrangendo uma 
área de 61,54 quilômetros quadrados, o que corresponde a 7,62% da área total do município de 
Concórdia. O Lajeado dos Fragosos é o principal tributário do rio Jacutinga em termos de volume de 
água, com uma vazão média em sua foz próxima a 959 l/s. 
A área é constituída por um complexo hidrológico, ou seja, um conjunto de redes de drenagem, 
sendo a principal formada pelo Lajeado dos Fragosos que é alimentada por diversos pequenos 
afluentes formando muitas microbacias de área reduzida. 
Os valores de fator de forma baixo (0,10) e o índice de compacidade distante da unidade (1,61) 
indicam que a área não é sujeita a enchentes persistentes, porém os valores de declividade média 
(23,53%) e o tempo de concentração (5h e 25') sugerindo que velocidade de escoamento superficial 
seja de média a alta. Dependendo da intensidade e persistência da pluviosidade poderão ocorrer 
cheias nas "áreas abaciadas" próximas às áreas planas do Lajeado dos Fragosos. 
O comprimento total dos cursos d'água permanentes na área em estudo é de 94,85 km. A cota 
máxima na área foi de 862 metros, próximo às nascentes do Lajeado dos Fragosos. Na foz, a cota 
encontrada foi de 320 metros, ocorrendo portanto uma diferença de 542 metros. A altitude média 
encontrada foi de 596 metros. 
Na área em questão, outrora florestal, existem apenas remanescentes da vegetação original, que, 
não raro, devido ao porte, são confundidos com a vegetação secundária. Esta devastação sem 
precedentes causou um profundo desequilíbrio nos ecossistemas com consequências imprevisíveis. 
De acordo com SANTA CATARINA (1986), a vegetação existente na área era composta pela 
Floresta Estacional Decidual (Floresta Latifoliada do Alto Uruguai). Esta formação estendia-se pela 
bacia média e superior do rio Uruguai e seus afluentes, até as altitudes de 500 a 600m. 
A grande paisagem (geomorfologia) é definida pelo relevo geral e pela ação dominante que 
caracterizam a geomorfologia local. No caso em questão, apenas uma grande unidade 
geomorfológica compõe a geomorfologia da área compreendida pela Bacia do Lajeado dos 
Fragosos: Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai. 
É caracterizada por um relevo muito dissecado, com vales profundos e encostas em patamares. As 
encostas erosionais e as erosionais-coluviais somam aproximadamente 70 % das terras da Bacia do 
Lajeado dos Fragosos, o que indica a escassez de solos aptos para o recebimento de dejetos de 
suínos, já que estas se constituem em áreas tipicamente de perdas, com consequente carreamento 
de material para os rios nas épocas chuvosas. 
A declividade média de 23,53% indica a presença de área íngremes, comprovada posteriormente 
com a análise fisiográfica que apresentou 21% de Encostas Erosionais , cuja principal característica 
é a alta declividade (variações de 35 a 60%). 
Na bacia existem áreas residenciais urbanas, agroindústrias, escolas, atividades comerciais, embora 
a atividade predominante seja a atividade agropecuária. A bacia é cortada transversalmente pela BR 
- 283, que liga os municípios de Concórdia a outros municípios como Seara e Chapecó, localizados 
mais ao oeste do Estado de Santa Catarina. Na passagem pela Sede do Distrito de Santo Antônio, 
a rodovia é o divisor de águas da bacia. 
 
Fonte: TASSINARI,G.; LAUS NETO, J.A.; ROSSO, R.V. de; vieira, C. F. MIRANDA. C.R.de; POLA, 
A.C.; SEIFFERT, N.F. Inventário das terras e diagnóstico socioeconômico e ambiental: sub-
bacia Lajeado dos fragosos, Concórdia –SC. Florianópolis: Epagri, 1999. 

Fonte: Tassinari et al. (1999). 

 

As principais produções técnicas acadêmicas relacionadas ao projeto 

 

Além dos resultados gerados diretamente pela ação projeto, a sua realização 

proporcionou o envolvimento de diversas outras instituições, tendo sido especialmente 

importante a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, que por meio 
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de seus programas de pós-graduação, principalmente do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental (PPGEA-UFSC), viabilizou várias pesquisas 

que resultaram em elaborações de dissertações e teses, embora essa não tenha a 

única instituição que tenha realizado pesquisas considerando a situação ambiental da 

bacia como área de referência (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Relação de Teses e Dissertações desenvolvidas na SBHLF, direta ou indiretamente, soba 
a influência do Projeto. 

CASTRO, Luciana Camargo. Caracterização hidrológica da microbacia do Lajeado dos 
Fragosos (oeste do Estado de Santa Catarina) e os efeitos do despejo de dejetos animais e 
resíduos domésticos sobre a população de larvas do borrachudo (Diptera: 
simuliidae).Florianópolis,1999.Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Centro de Ciências Agrárias. 
 
SILVA, Adroaldo Pagani da; Diagnóstico sócio, econômico e ambiental aspectos sobre a 
sustentabilidade da bacia hidrográfica dos Fragosos Concórdia/SC. Florianópolis, 2000. xvii, 
247 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico.  
 
COUTINHO,Cintia Itokazu. Planejamento para o manejo de dejetos de suínos: estudo de caso 
Baciados Fragosos,Concórdia/SC. Florianópolis, 2001. [170] f. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental. 
 
SILVA, Glades Pinheiro da. Avaliação de incômodos olfativos emitidos pela suinocultura: 
estudos na bacia hidrográfica do rio dos Fragosos e na região urbana do município de 
Concórdia. Florianópolis, 2002. Iii, 108 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental.  
 
BERTO, James L. Balanço de nutrientes em uma sub-bacia com concentração de suínos e 
aves como instrumento de gestão ambiental. 2004. 214 f. Tese (Doutorado em Recursos 
Hídricos e Saneamento Ambiental) – UFRGS, Porto Alegre, maio, 2004.  
 

 

Resultados dos trabalhos de diagnóstico e monitoramento 

 

Na perspectiva técnica os resultados e que merecem maior destaque são 

aqueles relacionados a comprovação de que as estruturas de armazenamento e o 

manejo dos dejetos suinícolas não obedeciam as recomendações técnicas; o avanço 

na avaliação da qualidade da água, bem como na relação positiva entre maior 

presença de matéria orgânica na água e aumento no número de larvas dos mosquitos 

borrachudos; uso da metodologia do balanço de nutrientes para se estabelecer a 

relação entre a população de suínos e a capacidade de reciclagem dos dejetos pelas 

áreas de lavoura; e avaliação da percepção dos odores decorrentes da atividade 

suinícola e o seu impacto no bem estar da população.  
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Abaixo listamos a síntese das principais conclusões das teses e dissertações 

acadêmicas que foram realizadas tendo como local de estudo a SBHLF nesse 

perídodo.   

- O mosquito borrachudo (Simulium sp.) é um sério incômodo para a população 

da SBHLF. Por sua vez, a principal variável explicativa para a abundância de 

formas jovens do mosquito é a presença da matéria orgânica na água onde 

eles se desenvolvem (CASTRO, 1999). 

- Os odores olfativos provenientes da atividade animal considerados mais 

inconvenientes são aqueles gerados nos locais de armazenamento dos 

dejetos, nas instalações dos animais e quando da distribuição dos dejetos 

suínos como fertilizante nas áreas de lavoura (SILVA, 2002). 

- Os suinocultores, apesar de sentirem os odores com maior frequência, são 

mais tolerantes. Apresentam menor índice de incômodo revelando que a 

dependência econômica influencia na percepção dos odores (SILVA, 2002). 

- O desperdício de água que ocorre nas instalações suinícolas, especialmente 

devido ao vazamento de bebedouros e/ou em decorrência da entrada de água 

da chuva nas calhas, provoca uma diluição dos dejetos e a consequente 

redução na qualidade fertilizante dos dejetos (COUTINHO, 2001). 

- O diagnóstico das propriedades mostrou que as estruturas de 

armazenamento muitas vezes estão subdimensionadas, não assegurando o 

tempo mínimo de armazenamento recomendado pelo órgão ambiental do 

estado de Santa Catarina (COUTINHO, 2001). 

- O subdimensionamento das estruturas de armazenamento dos dejetos, bem 

como a falta de tratores e equipamentos para a realização da distribuição dos 

dejetos são duas importantes causas relacionadas ao inadequado 

aproveitamento dos dejetos suínos (COUTINHO, 2001). 

- O balanço de nutrientes realizado no âmbito da SBHLF constatou a existência 

de um grande excedente de nutrientes, pois a exportação nutrientes (N, P, e 

K) via culturas agrícolas, produção de carne e leite é menor do que o ingresso 

de nutrientes proveniente das rações e fertilizante químicos proporcionada 

pela colheitas das áreas com cultivo de lavouras temporárias e pastagens 

(BERTO, 2004). 
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Outros resultados e impactos 

 

Entre os méritos desse projeto, além do enfoque interdisciplinar e 

interinstitucional, destaca-se o fato de o mesmo ter se preocupado em abordar a 

questão ambiental decorrente da produção animal a partir de uma perspectiva mais 

ampla, indo além do âmbito das propriedades individuais, passando a considerar 

também o espaço geográfico, especialmente a bacia hidrográfica, onde essa 

propriedade está inserida, bem como os aspectos relacionados ao uso e ocupação do 

solo, hidrografia, diagnóstico da qualidade da água e a relação entre os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais.   

Além disso, foi por meio desse projeto que a Embrapa Suínos e Aves deu início 

ao processo de estruturação de um grupo de pesquisa com foco exclusivo na questão 

ambiental. Atualmente esse grupo denomina-se Núcleo Temático de Meio Ambiente 

(NTMA), e envolve a participação de mais de uma dezena de pesquisadores e 

analistas com diferentes formações acadêmicas. Outro resultado decorrente do 

projeto foi à estruturação junto a Embrapa Suínos e Aves de um laboratório 

direcionadas à especificidade da pesquisa na área ambiental.  

Também foi relevante a grande base de dados gerada pelo projeto, bem como 

a aproximação interinstitucional que aconteceu durante a sua realização, 

especialmente envolvendo a Embrapa Suínos e Aves, a Empresa Catarinense de 

Pesquisa e Extensão Rural, especialmente por meio do Centro Integrado de Recursos 

Ambientais (Epagri-Ciram), e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Além 

disso, a realização do projeto foi decisiva para que posteriormente o estado de Santa 

Catarina se habilitasse junto ao Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) do 

Ministério do Meio Ambiente, para a viabilização de um projeto com recursos do 

referido Programa que recebeu o nome: de “Controle da degradação ambiental 

decorrente da suinocultura em Santa Catarina”, o qual será apresentado no 

próximo tópico.  

 

O Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA II) 

 

O conjunto de informações e a aproximação institucional decorrente do projeto 

de pesquisa apresentado acima, foi decisivo que no ano de 2002 o estado de Santa 
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Catarina conseguisse acessar recursos do Programa Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA II, desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, com financiamento do 

Banco Mundial, para implantar um projeto piloto que visava desenvolver um modelo 

de gestão ambiental para as propriedades produtoras de suínos. Em Santa Catarina 

o PNMA II, por meio do componente "Gestão integrada de ativos ambientais", 

financiou o projeto "Controle da degradação ambiental decorrente da suinocultura 

em Santa Catarina", o qual iniciou em abril de 2002 e teve uma duração de 33 meses. 

O projeto foi coordenado pela Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente do Governo de Santa Catarina, tendo como executor a Embrapa 

Suínos e Aves e como co-executores: Epagri, FATMA (atualmente IMA), Secretaria 

do Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura, UNISUL, UNC, UFSC bem 

como Associações e ONGs. 

A proposta do Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II, em Santa 

Catarina, foi a de concentrar investimentos nas bacias hidrográficas dos Fragosos e 

do Coruja/Bonito, as quais apresentavam uma grande concentração de suínos. O 

objetivo era a de “gerar modelos de intervenção de sucesso, que validados servirão 

de referência para outras regiões que também tenham problemas ambientais 

provocados pelo manejo inadequado dos dejetos suínos” (PNMA, 2002). 

O projeto PNMA II apresentava uma concepção baseada em três grandes eixos 

de atuação: a linha de base, as intervenções e o monitoramento.  

A “linha de base” dizia respeito ao gerenciamento do projeto, estruturação das 

instituições envolvidas, formação das associações de produtores, treinamento de 

produtores e identificação da situação ambiental das propriedades. 

As “intervenções” constituíam-se nas ações diretamente realizadas nas 

propriedades por meio da eliminação dos focos de contaminação, redução do volume 

dos dejetos, mudanças no sistema de produção e utilização do dejeto como 

fertilizante. 

O “monitoramento” por sua vez, visava acompanhar a eficiência dos sistemas 

de manejo, armazenamento e tratamento dos dejetos, mas especialmente 

acompanhar indicadores ambientais que permitissem avaliar as eventuais melhorias 

na qualidade do ambiente, especialmente da água, decorrentes da implantação do 

projeto. (Figura 3) 

 



43 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

Figura 3 – Modelo de Gestão do Programa PNMA – Ativos da suinocultura em Santa Catarina 
(Adaptado pelo autor) 

 
 

As principais produções técnicas acadêmicas relacionadas ao projeto 

 

Um dos aspectos mais interessantes desse projeto foi que os recursos 

disponibilizados para o seu desenvolvimento foram bastante expressivos, 

considerando-se a histórica escassez de recursos disponibilizados para a temática 

ambiental em nosso país. Em função dessa disponibilidade de recursos, tornou-se 

possível o envolvimento de um grande número de instituições, bem como a realização 

de diversos trabalhos acadêmicos, especialmente teses e dissertações (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Teses e Dissertações desenvolvidas, direta ou indiretamente, soba a influência do PNMA 
II 

SANTESTEVAN, Fabiana, Gonçalves Trindade. Biomonitoramento, utilizando 
macroinvertebrados como indicadores integrado às variáveis físico-químicas de qualidade 
da água: estudo de caso na sub-bacia hidrográfica do Lajeado dos Fragosos no município de 
Concórdia/SC-Brasil. 192 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, 2004.  
 
PEDRINI, Juliane Lima. Percepção da problemática ambiental resultante da atividade 
suinícola das comunidades de Lajeado dos Fragosos, Concórdia, SC e do Rio Coruja/Bonito, 
Braço do Norte, SC. Florianópolis, 2005. 206 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental.  
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MATTIAS, Jorge Luis. Metais pesados em solos sob aplicação de dejetos líquidos de suínos em 
duas microbacias hidrográficas de Santa Catarina. Tese (Doutorado), Programa de Pós-graduação 
em Ciência do Solo, Universidade Federal de Santa Maria, 2006.  
 
MARCHESAN, Jairo. A água no contexto da suinocultura na sub-bacia do Lajeado dos 
Fragosos - Concórdia, SC. Florianópolis, 2007. 1 v. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em 
Geografia. 

 

Além disso, o PNMA II gerou um expressivo número de publicações técnicas 

relacionadas ao manejo dos dejetos e adequação ambiental das propriedades, que 

serviram de referência para diversos outros projetos relacionados ao tema da 

produção animal e o meio ambiente (Quadro 4)  

 

Quadro 4  – Título das principais publicações geradas no âmbito do Programa PNMA II 

Série Documentos 115 Geração e utilização de biogás em unidades de produção de suínos . 

Série Documentos 114  
Unidade de compostagem para o tratamento dos dejetos de suínos - 

http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc114.pdf 

Série Documentos 113  
As edificações e os detalhes construtivos voltados para o manejo de 

dejetos na suinocultura 

Livro - 
Tecnologias para o Manejo de Resíduos na Produção de Suínos - 

Manual de Boas Práticas 

Folder 1. 
Edificação para produção de suínos em cama sobreposta na fase de 

creche [PDF] 

Folder 2.  
Modelo de edificação para gestação em cama sobreposta. 

[parte1] [parte2] [parte3] [parte4] 

Folder 3.  
Regularização Ambiental da Atividade Suinícola no Estado de Santa 

Catarina. [parte1] [parte2] 

Folder 4 -  Plantar Árvores Nativas em Áreas de Preservação Permanente. 

Folder 5 - 
Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II. 

[parte1] [parte2] 

Relatório 

Gestão ambiental de propriedades suinícolas: experiência do 

projeto Suinocultura em Santa Catarina – PNMA II. Fonte: 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12518935/experiencia-do-

projeto-suinocultura-santa-catarina-pnma-ii-cetesb 

Fonte: http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/publicacoes.html 

 

Resultados dos trabalhos de diagnóstico e monitoramento 

 

Entre os principais resultados obtido por meio das ações de diagnóstico e 

monitoramento destacam-se os seguintes:  

- Os macroinvertebrados são excelentes ferramentas para caracterizar 

impactos sobre uma bacia hidrográfica ou um rio pela riqueza de informações 

que eles oferecem sobre as perturbações que o corpo d'água recebe bem 

http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc115.pdf
about:blank
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc113.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc113.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc_pnma.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc_pnma.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/doc_pnma.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/folder_edificacao.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/folder_edificacao.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/parte1.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/parte2.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/parte3.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/parte4.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/regularizacao_ambiental02.jpg
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/regularizacao_ambiental01.jpg
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/folder1.html
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/folderpn1.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/pdf_doc/folderpn2.pdf
http://www.cnpsa.embrapa.br/pnma/publicacoes.html
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como os impactos sofridos em toda a área. Estes organismos com suas 

adaptações ao meio aquático e seus ciclos de vida podem complementar 

ricamente as características físico-químicas e microbiológicas que são 

rotineiras em estudos do meio aquático (SANTESTEVAN, 2004). 

- Por meio das ações de monitoramento da qualidade da água utilizando 

macroinvertebrados como bioindicadores constatou a o registro de 5.946 

táxons e 62 Famílias, aparecendo com maior frequência e abundância relativa 

às seguintes: Baetidae, Chironomidae, Coenagrionidae, Corydalidae, 

Elmidae, Glossosomatidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae Leptoplebiidae, 

Libellulidae, Limneidae, Oligochaeta, Perlidae, Psephenidae, Simuliidae, 

Trychorytidae, Glossiphoniidae, e as ordens Isopoda, Tricladidae; 

(SANTESTEVAN, 2004) 

- Nenhuns dos índices utilizados para avaliar a qualidade da água na SBHL, 

por meio dos macroinvertebrados, chegaram a valores de excelente qualidade 

da água, porém, a qualidade da água oscilou muito em cada ponto de coleta 

ao longo do tempo, alcançando valores correspondentes a classe 2 

(SANTESTEVAN, 2004) 

- A aplicação de dejetos líquidos de suínos em solos agrícolas pode ser uma 

eficiente forma de ciclagem de nutrientes e uma das melhores alternativas 

para seu descarte minimizando seu potencial poluente. Contudo, as 

diferenças entre a sua composição e as necessidades das plantas, 

especialmente de metais pesados, dificultam seu uso mais racional 

(MATTIAS, 2006) 

- A composição dos dejetos é reflexo do tipo de alimentação oferecida aos 

animais, a qual normalmente contém quantidades maiores do que o 

requerimento dos animais. Esse fato, associado à aplicação sistemática de 

dejetos líquidos de suínos nos solos pode acarretar em acúmulos, tornando-

se fonte de poluição não pontual no ambiente (MATTIAS, 2006) 

- A partir da década de 1970 aconteceu um grande crescimento das atividades 

agropecuárias na área da SBHLF, gerando a poluição das águas superficiais 

e, consequentemente, crescentes buscas pelas águas subterrâneas através 

da perfuração de poços tubulares (MARCHESAN, 2007).  
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- Por sua vez, as políticas públicas e privadas voltadas para o planejamento da 

produção animal no âmbito da bacia não contemplam ações visando à 

proteção e ou recuperação das águas superficiais e, portanto, redução da 

dependência das águas subterrâneas (MARCHESAN, 2007). 

- Nas entrevistas realizadas com os atores envolvidos no processo produtivo, 

constatam-se discordâncias nos discursos e, também, nas práticas sobre a 

responsabilidade pela busca das águas e destino dos dejetos (MARCHESAN, 

2007). 

- A pressão exercida pelos sistemas agroindustriais para que os suinocultores 

ampliem o número de animais alojados, visando assim reduzir custos de 

logística, desconsidera a capacidade suporte de reciclagem dos dejetos, 

podendo no médio prazo resultar em agravamento dos problemas ambientais 

existentes no âmbito da SBHLF (MARCHESAN, 2007).  

 

Outros resultados e impactos 

 

O projeto PNMA II viabilizou a instalação de diversas unidades demonstrativas 

de tecnologias de manejo e tratamento voltadas para a mitigação da poluição causada 

pela atividade suinícola. Além disso, realizou a análise do solo e o monitoramento das 

águas e realizou a intervenção em diversas granjas, possibilitando a adequação 

ambiental de dezenas de propriedades (HIGARASHI et al., 2011). 

Olhando-se retrospectivamente pode-se constatar que o projeto PNMA- II 

trouxe contribuições importantes, pois conseguiu reunir inúmeras competência e 

instituições vinculadas à temática ambiental, que até então não haviam participado 

em atividades conjuntas de maior abrangência; oportunizou a validação de diversas 

tecnologias ambientais no âmbito das propriedades rurais; realizou levantamentos e 

diagnósticos da qualidade do sole e da água nas bacias selecionadas; empregou de 

forma pioneira-ferramentas do sistema de Informações Geográfica (SIG) no 

planejamento e gestão das bacias hidrográficas com produção intensiva de animais e 

disponibilizou inúmeras publicações relacionadas ao tema suinocultura e meio 

ambientes (MIRANDA, 2005).  

Outro aprendizado permitido pelo PNMA II, mas este pelo seu aspecto 

negativo, diz respeito às dificuldades existentes na gestão operacional de projetos de 
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intervenção em comunidades rurais, especialmente, como no caso do projeto PNMA, 

que atuava em duas realidades bastante distintas, ou seja, a Sub-bacia do Lajeado 

dos Fragosos, em Concórdia, e na bacia do Rio Coruja Bonita, em Braço do Norte, 

SC. Além disso, a articulação de interesses nem sempre convergentes, a disputa 

pelos recursos disponíveis, falhas na comunicação e ausência de mecanismos de 

controle sociais melhor estabelecidos, fizeram com que o objetivo geral do projeto, 

que era o de servir como modelo a ser irradiado para outras regiões, não fosse 

totalmente atendido.  

Em resumo, por meio do projeto Controle da degradação ambiental 

decorrente da suinocultura em Santa (PNMA II)- comprovou-se que tão importante 

quanto às ações técnicas são as ações relacionadas à gestão dos projetos, pois é 

nesta dimensão que muitas vezes se manifestam os principais conflitos de interesse, 

e se estes não forem adequadamente solucionados, o sucesso dos projetos pode ficar 

aquém do esperado.  

 

O projeto “Avaliação de indicadores e estratégias para valorização de serviços 

ambientais em bacias hidrográficas com produção intensiva de animais” (2016-

2019) 

 

O projeto “Avaliação de indicadores e estratégias para valoração de serviços 

ambientais em bacias hidrográficas com produção intensiva de animais (SA-

SuAve)”,foi  desenvolvido no âmbito dos projetos de pesquisa do Sistema Embrapa 

de Gestão (SEG), desenvolveu ações relacionadas a linha temática: Serviços 

ambientais na paisagem rural (arranjo SA), Macroprogama 2, da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Centro Nacional de Pesquisas em Suínos e 

Aves - CNPSA, 2016/2019. 

O objetivo geral do projeto era o de: Definir e avaliar indicadores de serviços 

ambientais (SA) em regiões de produção intensiva de animais. Por sua vez, os 

objetivos específicos eram o de: i) Integrar e valorar os indicadores ambientais visando 

contribuir para a adoção de sistemas produtivos mais sustentáveis nas propriedades 

rurais; ii) Modelar e predizer os impactos decorrentes de ações de manejo e mitigação 

(mudanças no uso da terra e práticas ambientais) na oferta dos SAs; iii)  Sensibilizar 

a sociedade sobre a importância dos SAs no meio rural; iv) Dispor de uma metodologia 
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que sirva como uma das ferramentas de suporte para o pagamento de serviços 

ambientais em áreas de uso dos dejetos animais como fertilizante do solo (MIRANDA 

et al., 2020). 

A justificativa do projeto se estava relacionada à necessidade de se avançar na 

proposição dos instrumentos econômicos como uma opção adicional aos tradicionais 

instrumentos de política ambiental baseados no comando e controle, necessidade a 

qual ganhou destaque com a aprovação da lei 12.651/2012, também denominada de 

o novo Código Florestal Brasileiro, a qual em seu artigo 41 contempla o “pagamento 

por serviços ambientais” (PSA) como retribuição, monetários ou não, às atividades de 

conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais 

Como estratégia de operacionalização o projeto manteve a mesma estratégia 

interinstitucional dos projetos anteriores, tendo envolvido em sua realização, além de 

pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, pesquisadores da Universidade da 

Fronteira Sul, Universidade do Contestado – campus Concórdia, Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Santa Catarina e da Epagri-CIRAM. 

Como unidade geográfica prioritária a para a sua realização foi selecionada, 

novamente a SBHLF, haja vista a existência da base de dados já desenvolvida nos 

projetos anteriores, bem como pelo fato de que a produção animal continuou 

crescendo no âmbito da referida bacia. 

Ao longo de seus três anos de realização o projeto gerou ou contribuiu para a 

realização de uma expressiva quantidade de artigos técnicos e científicos, bem como 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, os quais os mais diretamente 

relacionados ao projeto estão apresentados no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – As principais produções técnicas acadêmicas relacionadas ao projeto  

Teses:  

BERNARDO, Eduardo Lando. Proposta metodológica para avaliação da vulnerabilidade 
ambiental de áreas agrícolas que utilizam dejetos de suínos como adubo. 2021 100 p. Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental, Florianópolis, 2021.  
 
BÜHRING, Gladis Maria Backes. Estrutura conceitual integrando DPSIR, rede causal e 
serviços ecossistêmicos para análise ambiental dos dejetos na produção intensiva de 
animais. 2018. Tese (doutorado) Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências 
Ruurais, Programa de Pós Graduação em Extensão Rural, RS, 2018.  

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): 



49 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

LAWRENZ, Giovanni Eduardo. A pressão ambiental da suinocultura no âmbito de uma micro 
bacia hidrográfica inserida na sub-bacia hidrográfica no Lajeado Fragosos, Concórdia - SC. 
2017. 40 f. TCC (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ) - Universidade do Contestado, 
Concórdia, 2017.  
 
DREHER. D H. Gestão dos Dejetos Líquidos de suínos (DLS) em Sub-bacia Hidrográfica no 
município de Concórdia. TCC (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ) - Universidade 
do Contestado, Concórdia, 2017  

Outras publicações 

MIRANDA, C. R. de; MONTICELLI, C. J.; MATTHIENSEN, A.; SEGANFREDO, M. A. (Ed.). 
Produção intensiva de animais e serviços ambientais: estratégias e indicadores. Concórdia: 
Embrapa Suínos e Aves, 2020 (Embrapa Suínos e Aves. Documentos, 211). p. 141-162. 

 

Resultados dos trabalhos de diagnóstico e monitoramento 

 

Por meio da atividade de diagnóstico e monitoramento desenvolvidas no âmbito 

do projeto AS-SuAve foi possível se constatar importantes transformações nos 

aspectos sociais, econômicos ambientais ocorreram bacia que nas últimas duas 

décadas.  

- Aproximadamente 52% da área da sub-bacia hidrográfica do lajeado 

Fragosos (SBHLF) é composta por área de reflorestamento e mata nativa 

(MIRANDA et al., 2020);  

- Em 1999 a área da SBHLF ocupada por lavoura temporária era de 45%, em 

2019 a área nessa condição representava 16% do total da bacia, ou seja, 

aconteceu uma redução da ordem de 84% na área de lavoura temporária 

(MIRANDA et al., 2020);  

- As transformações mais evidentes encontradas no período este período 1999-

2019 são: aumento do processo de urbanização da SBHLF e a intensificação 

da produção de suínos e da bovinocultura leiteira (MIRANDA et al., 2020); 

- A forma predominante de destino dos dejetos suínos no âmbito da SBHLF é 

o seu armazenamento na forma líquida em esterqueiras para posterior 

aplicação nas áreas agrícolas (MIRANDA et al., 2020); 

- No período compreendido entre os anos de 1999 e 2006, constatou-se que o 

número total de suinocultores era de 106 em 1999, passando par apenas 56 

no ano de 2016, ou seja, uma redução de 87% por cento no número de 

produtores (VARGAS et al, 2020);  
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- Apesar da redução do número de criadores de suínos, o rebanho passou de 

aproximadamente 40 mil cabeças no ano de 1999, para mais de 80 mil no ano 

de 2016 (VARGAS et al., 2020); 

- No período analisado (1999-2016) ocorreram também transformações no 

sistema de criação, reduzindo-se o número de estabelecimentos com o 

sistema de ciclo completo de 23 estabelecimentos para apenas 3 (VARGAS, 

et al, 2020;  

- A redução do número de criadores e o aumento da escala de produção fez 

com que o número de suínos por estabelecimento passasse de 374 em 1999, 

para 1.440 no ano de 2016, ou seja, um aumento de 285% no número de 

cabeças por estabelecimento (VARGAS et al., 2020); 

- A área de lavoura temporária na SBHLF passou de 2.794 ha no ano de 1999 

para 896 há em 2016. Assim, a relação volume de dejetos por área de lavoura 

temporária passou de 23m3/ha em 1999 para 163 m3/ha em 2016 (VARGAS 

et al, 2020);  

- O modelo de produção de suínos praticado foi se transformando e 

intensificando no decorrer do tempo, fazendo com que o sistema de criação 

de suínos ciclo completo  praticamente desaparecesse, sendo substtuído por 

sistemas mais especializados, onde alguns produtores se dedicam 

exclusivamente à fase de produção de leitões, enquanto outros se dedicam à 

fase de crescimento e terminação de suínos (VARGAS et al, 2020);  

- A especilização da produção de suínos proporcionou aumento na 

produtividade e na quantidade do serviço de provisão de proteína, mas, 

concomitantemente, provocou aumento na quantidade total de dejetos a ser 

destinado para as áreas agrícolas, haja vista ser esta a maneira predominante 

de seu manejo (VARGAS et al, 2020); 

- Em função do desbalanço entre as quantidades de nutrientes adicionadas via 

dejetos animais e aquelas removidas pelas plantas, o uso continuado e/ou 

intensivo desses resíduos poderá causar, no longo prazo, o acúmulo de 

nutrientes no solo, transformando-o em fonte potencial de poluição dos 

recursos hídricos (SEGANFREDO et al., 2020); 

- A realização de um estudo de caso no âmbito de uma unidade de produção 

típica da região oeste catarinense, utilizando-se uma metodologia expedida 
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de balanço de nutrientes, demonstrou excedentes de aproximadamente 66% 

a 79% para o N e 48 a 72% para o P, dependendo do tipo de cultivo utilizado 

(SEGANFREDO et al., 2020).  

- A vazão média anual na foz do lajeado Fragoso, entre o período de 2010 a 

2018, foi de 1,2 m3/s, a vazão máxima foi de 44,94 m3/s e a vazão mínima de 

0,03 m3/s (CONCEIÇÃO et al., 2020). 

- Observa-se uma forte correlação enre as variáveis de precipitação e descarga 

líquida, pois o tamanho reduzido da SBHLF (59 Km2), confere à sub-bacia  um 

baixo temp de concentração, na ordem de 3,8  horas (CONCEIÇÃO et al., 

2020);  

- Ao longo do período de monitoramento realizado no âmbito do projeto As-

SuAve as concentrações de fósforo oscilaram entre entre 0,08 mg/L a 0,51 

mg/L.  

- Em termos de carga anual o total  de nitrogênio exportado foi de 170,27 

toneladas e o fósforo 10,98 toneladas (CONCEIÇÃO et al., 2020). 

- Foram observadas grandes variações temporais nas concentrações de N e P 

nos recursos hídricos da SBHLF; havendo risco de aumento de ocorrências 

de eutrofização em locais de menor dinâmica hídrica (MATTHIENSEN, et al., 

2020); 

- monitoramento dos macroinvertebrados bentônicos observou baixos índices 

de diversidade e a dominância da Ordem Diptera, grupo representante de 

organismos resistentes à poluição orgânica, evidenciando o 

comprometimento da qualidade da água (MATTHIENSEN, et al., 2020). 

 

Outros resultados e impactos do projeto SA-SuAve 

 

O projeto SA-SuAve ao continuar valorizando, tal como em projetos anteriores, 

a integração de várias instituições possibilitou uma melhor qualificação das pesquisas 

relacionadas, bem como ampliação na divulgação dos seus resultados. Um exemplo 

dessa qualificação pode ser demonstrado pela atividade de monitoramento 

hidrológico, que graças à parceria estabelecida entre o projeto SA-SuAve e o Centro 

Integrado de Recursos Ambientais da Empresa Catarinense de Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (Epagri/Ciram), possibilitou a instalação de uma estação 
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hidrológica totalmente automatizada, com capacidade para gerar informações sobre 

vazão e outros parâmetros da qualidade da água, minuto a minuto. Esse fato, por sua 

vez, permitiu a calibração da curva-chave do rio, que representa a relação entre a 

altura da água em uma determinada seção do rio e a estimativa de sua vazão, e, 

consequentemente, o melhor entendimento da dinâmica do fósforo e do nitrogênio no 

âmbito da SBHLF, informações essas que se revelam essenciais para a gestão 

sustentável desse ecossistema. 

Utilizando-se a base de dados gerada no âmbito do projeto foi possível 

estruturar um banco de informações que permitiu a análise mensal da concentração 

de N e P, a carga de N e P e a vazão ao longo de uma série de 13 anos de 

monitoramento (2004 a 2017) 

O projeto também realizou um estudo de caso visando estimar o valor 

monetário do controle da poluição decorrente dos dejetos suínos no âmbito da SBHLF. 

Para tanto empregou o método denominado de “custos de controle”, tendo obtido um 

valor anual 295 mil reais, considerando-se a tecnologia denominada Unidade de 

Compostagem de Dejetos Suínos (SOUZA et al., 2020)  

Todavia, tal como previsto a principal contribuição desse projeto foi a de 

selecionar indicadores e estratégias de monitoramento que possibilitem uma gestão 

mais qualificada de bacias hidrográficas elevada concentração de animais, permitindo 

assim as informações necessárias para que se possa avançar em novas formas de 

gestão ambiental, especialmente pelo meio da incorporação dos instrumentos 

econômicos, baseados nos princípios do “poluidor pagador” e do “provedor 

recebedor”.  

 

Outras ações de pesquisa ou monitoramento desenvolvido no âmbito da 

SBHLF 

 

As ações de pesquisa, desenvolvimento ou monitoramento realizadas na área 

da SBHLF não se limitam, todavia, aos projetos apresentados acima, pois diversas 

outras ações de investigação de cunho ambiental foram conduzidas ao longo do 

tempo no âmbito dessa bacia, merecendo especial destaque o trabalho de 

monitoramento da qualidade da água superficial do reservatório da Usina Hidroelétrica 

de Itá, desenvolvido através da coleta de água em 18 pontos do reservatório, dos 
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quais um desses pontos localiza-se na foz do lajeado Fragosos. A grande contribuição 

desse trabalho deve-se ao fato que ele se constitui na mais longa série histórica da 

qualidade de água disponível, pois abrange um período de aproximadamente quinze 

anos de acompanhamento.  

Outra pesquisa que merece ser mencionada diz respeito ao projeto “Impactos 

de mudanças climáticas no regime hídrico e nos padrões da qualidade da água em 

bacia hidrográfica com suinocultura”, conduzido pela Epagri-CIRAM. Essa pesquisa é 

inédita em termos regionais, pois preocupou-se em avaliar como o fenômeno do 

aquecimento global está afetando o regime hidrológico e, consequentemente, a 

própria disponibilidade hídrica da bacia.  

O quadro 6 apresenta a relação de pesquisas desenvolvidas no âmbito de 

outros projetos, mas que também tomaram como objeto de observação diferentes 

aspectos ambientais da SBHLF.  

 

Quadro 6 – Trabalhos científicos relacionados a temas ambientais desenvolvido no âmbito da SBHLF  

PINHEIRO, A. et al. Transporte de sedimentos e espécies químicas em áreas de 
reflorestamentos e pastagem com base em chuva simulada. Ambi-Agua, Taubaté, v. 8, n. 2, p. 
109-123, 2013. Disponível em:  http:/dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1106 

SILVA, R. B. da.; POLISELI, P. C.; VIEIRA, E. Avaliação da perda de solos na microbacia 
Hidrográfica Lajeado dos Fragosos – Município de Concórdia – SC. TCC (graduação) 2017. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Agrárias. Curso de Agronomia. 
Disponível em  https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/174377. 

CONCEIÇÃO, Gerson. Risco de degradação de águas superficiais em bacias hidrográficas 
com suinocultura intensiva. 2013. 204 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, 
Florianópolis, 2013. Disponível em: http://www.bu.ufsc.br/teses/PGEA0484-T.pdf 

CESARIO, V. M. Análise espacial do risco ambiental da suinocultura na bacia hidrográfica do 
Lajeado dos Fragosos - Concórdia/SC. 2012. TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. Centro Tecnológico. Engenharia Sanitária e Ambiental. Disponível em: 
“https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/124873 

ROCHA, J. D. et al. Inteligência territorial aplicada ao manejo de resíduos da pecuária. 
Campinas, SP: Embrapa Territorial, 2021. (Embrapa Territorial. Documentos, 137). Disponível em: 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224005/1/5914.pdf 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Transcorridas duas décadas de ações de pesquisa e desenvolvimento no 

âmbito da SBHLF constata-se um grande acervo de dados e informações que se 

acumularam ao longo desse período, constituindo-se a SBHLF a mais “pesquisada” 

entre todas as sub-bacias hidrográficas que constituem a bacia hidrográfica do rio 

Jacutinga. Esse fato pode ser comprovado por meio da ferramenta do Google 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/174377
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/124873
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224005/1/5914.pdf
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Acadêmico, pois empregando-se como termos de busca a expressão “bacia do 

lajeado fragosos”, constata-se a existência de um total de 280 trabalhos acadêmicos. 

Por sua vez, quando se emprega a expressão “bacia do rio dos queimados”, ou seja, 

outra sub-bacia do rio Jacutinga, mas sobre a qual se concentra a maior parte da 

população humana da bacia, constata-se a existência de apenas 84 resultados. 

Assim, comprova-se o destaque que a SBHLF vem recebendo em termos de ações 

de pesquisa ao longo do tempo, aspecto esse que pode ser explicado tanto pela 

importância do tema, elevada concentração de animais, quanto pela proximidade 

dessa bacia de uma unidade da empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é 

a Embrapa Suínos e Aves.  

Por sua vez, a análise da produção técnica e científica gerada no âmbito dessa 

bacia, ao longo dessas duas décadas, demonstra a importância da existência de 

informações periódicas e de qualidade para o aprimoramento das ações relacionadas 

à sustentabilidade da produção agropecuária, bem como para a construção de 

políticas públicas mais sintonizadas com as especificidades dos problemas. Além 

disso, observa-se a importância do trabalho interdisciplinar e interinstitucional no 

tratamento da questão ambiental, pois sem essa sinergia de recursos e competências 

os resultados acabam sendo limitados e de pequeno impacto.  

No entanto, o mais importante é que todas esses dados, informações e 

conhecimento gerado no âmbito dessas pesquisas efetivamente sejam utilizados 

como subsídios para avanço na implantação da totalidade das medidas previstas na 

legislação ambiental brasileira, tal como está previsto na Política Nacional do Meio 

Ambiente.  
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CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E USO DE ÁGUAS PLUVIAIS: ESTUDO DE 

CASO PARA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  
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Jacir Favretto14 

 

RESUMO 

Sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais para fins residenciais 
possibilita o uso desse recurso para fins não potáveis como recarga de vasos 
sanitários, regas, limpeza de calçadas e outros processos, contribuído para a 
disponibilidade de água na edificação. A partir da relevância para a sustentabilidade 
e a necessidade de ações concretas nesse contexto, foi realizado um estudo de caso 
com objetivo é avaliar a eficácia de sistema hidráulico misto no abastecimento da 
residência unifamiliar, tendo como case projeto instalado há 10 anos, na cidade de 
Xanxerê SC. O estudo foi realizado com coleta de dados qualitativos e quantitativos 
na avaliação dos índices pluviométricos para uma série histórica de 10 anos; avaliação 
do sistema instalado com propostas de melhorias; estudo de viabilidade econômica. 
Os resultados demonstraram viabilidade técnica, considerando a baixa necessidade 
de manutenção em 10 anos, apesar de necessidades de melhorias no sistema. A 
avaliação nos índices pluviométricos mostra uma média de 1971,5 mm/ano no 
período. Quanto à viabilidade financeira, os dados coletados nas faturas demonstram 
que o sistema não é viável financeiramente, mas proporciona aspectos sociais e 
ambientais por não ocorrer desabastecimento de água na residência em 10 anos. 
Como custo-benefício, o estudo pode fornecer informações para futuros projetos e/ou 
políticas públicas para fontes alternativas de água. 

 

Palavras-chave: Reuso de Água Pluvial, Sustentabilidade, Uso Residencial, 
Viabilidade Financeira. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A captação e armazenamento de águas pluviais em cisternas, possibilita o uso 

desse recurso para fins não potáveis como recarga de vasos sanitários, regas, 
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limpeza de calçadas e outros processos. Para fins potáveis, um estudo aponta para a 

necessidade de tratamento e necessidade de ser projetado cuidadosamente (LEONG 

et al., 2017). Na construção de novas edificações coleta e uso da água da chuva para 

fins não potáveis vem sendo pré-requisito para a aprovação de novos projetos em 

condomínios para muitas cidades do Brasil (AMPESE et al., 2018) e nas instituições 

educacionais (MACHADO et al., 2015; WUNG; LIN; HUANG, 2006). Porém, apesar 

da crescente popularidade das instalações em edifícios comerciais, as tecnologias de 

aproveitamento das águas das chuvas em escala doméstica se mostraram menos 

populares no mundo todo (OVIEDO-OCAÑA et al., 2018). 

Por decorrência das mudanças climáticas, a falta d’água tem sido um dos 

maiores problemas para a humanidade. As mudanças climáticas promovem 

mudanças, desde a segurança do abastecimento de água, produção de alimentos, 

biodiversidade, infraestrutura e na própria sociedade civil (HUMPHRIES, 2010). Uma 

das alternativas para lidar com deficiências no abastecimento de água está no 

gerenciamento de águas pluviais, reduzindo riscos por inundações urbanas e 

promovendo o reuso de águas pluviais. O uso das tecnologias para o reuso da água 

está nos objetivos contemplados na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 

(ONU, 2015, p. ODS 6). 

Condomínios que buscam a certificação com selos de sustentabilidade, como 

o selo casa azul da caixa (2020), essa prática é critério obrigatório para obtenção de 

selo Diamante.  

 

O objetivo desse critério é reduzir o consumo de água tratada e potável, por 
meio da adoção de soluções que prevejam o aproveitamento das pluviais com 
seu emprego em atividades do condomínio que permitam a utilização de água 
não potável [...] (CAIXA, 2020, p. 18).  

 

A normativa sugere que o sistema de aproveitamento de águas pluviais deve 

incluir a captação, tratamento e reservação (item 3.5). Porém, em residências 

unifamiliares essa técnica ainda é pouco aplicada, especialmente em nossa região. 

Para o uso industrial a prática tem sido “timidamente” aplicada em algumas plantas 

industriais, na opinião do colunista do jornal local (MARCHESAN, 2021).  

Em Unhais da Serra, Covilhã (Portugal) a água da chuva reduz em 80% o uso 

da água potável, pois o Programa Nacional de Uso Eficiente da Água (PNUEA) tem 

contribuído para minimizar o uso de água potável em atividades que possam ter o 
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mesmo desempenho com fontes alternativas de água, como o reaproveitamento de 

águas pluviais (ABRANTES; SILVA; ALBUQUERQUE, 2018). Em Taipei (WUNG; LIN; 

HUANG, 2006), um trabalho educacional assume que 35% da demanda total de água 

pode ser substituída por água da chuva. 

Quanto a qualidade desse recurso, estudo realizado na Malásia demonstrou 

ser de excelente qualidade para fins não potáveis, porém para consumo o estudo 

mostra que pode haver riscos à saúde se a água da chuva coletada for consumida 

diretamente sem tratamento para metais pesados (LEONG et al., 2017), como 

demonstrou também um estudo com sistemas de filtração na China (DU et al., 2019).  

A partir da relevância do tema para a sustentabilidade e para ações concretas 

nesse contexto, esse capítulo contempla um estudo de caso sobre as tecnologias de 

aproveitamento da água da chuva utilizados em uma residência unifamiliar. O objetivo 

é avaliar a eficácia de sistema hidráulico misto no abastecimento da residência 

unifamiliar, tendo como case projeto instalado há 10 anos. Devido a evolução das 

tecnologias utilizadas nesse estudo de caso é possível a realização de projetos mais 

eficazes, considerando aspectos tecnológicos, funcionais e econômicos. Portanto, a 

partir da literatura e contexto estudado, o texto tem um propósito social e educativo 

na disseminação do reuso desse recurso, contribuído para o uso sustentável da água. 

O estudo foi realizado na cidade de Xanxerê, região oeste de Santa Catarina, com 

demanda hídrica que viabiliza o uso dessas tecnologias na sustentabilidade da 

edificação, com será demonstrado na próxima seção.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esse manuscrito trata de um estudo de caso em que é realizada a coleta, 

armazenamento e uso de águas pluviais para fins não potáveis no abastecimento de 

uma edificação residencial unifamiliar. Para Moreira e Rosa (2016, p. 13) ao fazer uma 

pesquisa do tipo estudo de caso possibilita 

 

Compreender e descobrir como as coisas ocorrem e por que ocorrem, para 
talvez predizer algo a partir de um único exemplo ou para obter indicadores 
que possam ser usados em outros estudos (talvez quantitativos) é necessário 
uma profunda análise das interdependências das partes e dos padrões que 
emergem. 
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Desse modo, a partir desse método, o estudo foi realizado a partir de um 

contexto residencial, onde indicadores ambientais, funcionais e econômicos são 

relacionados. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E USO DA ÁGUA DA CHUVA NA 

RESIDÊNCIA 

 

O estudo foi desenvolvido em uma edificação residencial, unifamiliar, 

construída em 2011, contemplando critérios de sustentabilidade estabelecidos na 

normativa Selo Casa Azul (CAIXA, 2010). A edificação tem cobertura com telhas de 

barro tipo francesa, com duas águas para o Sul e uma para o Norte. A face Norte da 

cobertura (menor área) foi destinada à captação da energia solar, a área de captação 

de água é no lado Sul, que consiste na maior área de cobertura, com duas calhas 

metálicas galvanizadas. O projeto foi instalado em conformidade com as normas 

técnicas (ABNT, 1989), conforme representado no fluxograma (Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxograma do sistema de coleta da água. 

 
Fonte: Autores, a partir da NBR 10.844 (ABNT, 1989). 
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2.1.1 Sistema de Captação da água da Chuva 

 

A água do fluxo que cai da cobertura A e B (com superfície de 50m²), flui pelas 

calhas e nas saídas B e C (Figura 2). Em seguida, passa por um filtro de grade para 

eliminar partículas maiores (como folhas, galhos e outros resíduos), que são lançadas 

para fora do sistema com a pressão da água (D). Ao chegar à conexão do ponto E os 

primeiros milímetros escoam direto, abastecendo o reservatório de descarte (F), a fim 

de eliminar a água de lavagem das telhas. Quando a tubulação encher, começa a sair 

no ponto E, para a cisterna. Na conexão da saída de água para a cisterna há um filtro 

de tela fina, realizando a segunda filtragem.  

 

Figura 2 – Sistema de captação e armazenamento da água da chuva: (A) Cobertura; (B) e (C) saída 
da água da calha; (D) filtro particulados graúdos; (E) Filtro fino (0,1 mm2); (F) Registro para descarte 
da primeira água; (G) Torneira para uso externo e saída da água do nível da cisterna; (H) Tubo 
transparente com régua altura da coluna de água; (I) Saída de excessos (ladrões). 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

A água coletada é armazenada em uma cisterna de fibra de vidro com 

capacidade 5000 litros, alocada sobre uma superfície de concreto, sobre um dreno 

francês. No dreno foram utilizadas pedras basálticas amorfas, para facilitar o 

escoamento da água excedente. Os ladrões de saída da água excedente (I), 

instalados nos dois lados da cisterna, foram cobertos por tela fina para evitar a entrada 

de insetos que podem produzir doenças. 
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Na parte inferior da cisterna foi instalada uma saída de água (torneira) para uso 

externo (G) e proporcionar a retirada da água nas limpezas do reservatório. Na saída, 

foi instalado um tubo transparente junto a uma régua (H), que é utilizada como nível 

para monitorar o volume de água armazenada. Nessa régua foi demarcada a 

capacidade mínima para o funcionamento da bomba. Quando a água atinge esse 

volume um sensor eletrônico impede o acionamento da bomba (Figura 3), evitando 

uma pane seca no sistema. 

 

Figura 3 – Sistema esquemático no interior da cisterna. 

 
Fonte: Autores, 2021. 

 

2.1.1 Fluxo de distribuição da água da Chuva 

 

O fluxo de água das chuvas coletada e armazenada é recalcada por uma 

bomba d’água para uso no abastecimento residencial (450W 220V)15 com saída de 1 

                                            
15 A bomba (Anauger 900) encontra-se disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/bomba-de-

agua-submersa-900-450w-220v-anauger_89754336?região=santa_catarina. Acesso em 28 de 
março de 2021. 
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polegada. A bomba está submersa na cisterna e pode elevar a coluna de água até 70 

metros de altura. Esse equipamento é usado para deslocar a água armazenada na 

cisterna até um reservatório de 300 litros sobre o banheiro do segundo piso da 

edificação. O reservatório está instalado ao lado do reservatório de 500 litros que 

armazena a água para fins potáveis (distribuída pela concessionária), ambas 

abrigadas da luz.  

O esquema (Figura 3) demonstra a distribuição da água na rede hidráulica da 

edificação. No reservatório de 300 litros abastece os vasos sanitários e o boiler que 

está interligado ao painel de aquecimento solar para banho16. Estudos indicam que 

20% (170 l) do consumo da água per capita está no funcionamento dos vasos 

sanitários e 21% (177 l) no banho (OVIEDO-OCAÑA et al., 2018). No reservatório da 

água da chuva há um sensor de nível, quando reduz o volume da água, o sensor 

aciona a bomba e, quando o reservatório está cheio, a bomba é desligada 

automaticamente por esse sensor. Os demais pontos de distribuição da residência 

são abastecidos com a água potável do outro reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 A ducha do banho seleciona a temperatura de forma gradual, através de haste. Desse modo, em 

dias ensolarados a água está com temperatura maior, dispensando o uso da eletricidade. Quando a 
temperatura da água é insuficiente para o banho pode ser acionado o uso da energia elétrica. 
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Figura 4 – Fluxo misto de água na edificação residencial.

 
Fonte: Autores (2021). 

 

2.2 MÉTODO DE COLETA DE DADOS DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

LOCAL 

 

Os dados dos índices pluviométricos foram obtidos na Estação Automática de 

Xanxerê (A858), publicados no Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, de 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2021). Nessa busca foi realizado download dos registros meteorológicos anuais para 

o período de 2010 a 2020. Na posse das planilhas foram retirados os dados dos 

índices pluviométricos publicados por essa estação, para obtenção dos índices anuais 

a partir da somatória dos registros.  
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A partir desses dados é possível simular a contribuição das águas coletadas no 

telhado e dimensionar o volume de captação da água da chuva do caso estudado. 

Para simular a qualidade da água da chuva coletada na cobertura (em litros), onde foi 

utilizada a superfície de coleta (AC) e os índices de precipitação (IP), apresentados na 

etapa anterior. Frequentemente (OVIEDO-OCAÑA et al., 2018), esses cálculos são 

realizados para obter o volume em m³, a partir da equação:   

 

𝑉 =
𝐴𝐶×𝐼𝑃

1000𝑚𝑚/𝑚³ 
                                                                  Eq. 1 

 

2.3 MÉTODO PARA ANÁLISE DE DADOS AVALIADOS 

 

Nessa etapa foi realizada a análise do consumo de água por essa residência, 

a partir dos dados do volume de água consumida apresentados pela concessionária 

na fatura. Esses dados foram organizados em planilha eletrônica Excel, para o período 

de 1 ano (janeiro de 2020 a janeiro de 2021). Em seguida, a partir dos dados 

coletados, foi realizada a análise da viabilidade econômica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO NOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS NO 

PERÍODO 

 

Os dados dos índices de precipitação também foram obtidos em uma série 

histórica de 10 anos (2005 -2015) foi realizada em 2015, com dados fornecidos na 

Estação Meteorológica de Observação de Superfície Automática (MAPA), para a 

cidade de Chapecó (AMPESE et al., 2018). Os resultados da pesquisa de Chapecó 

em 2015 demonstraram um índice de precipitação média de 2213 mm/ano.  

Os resultados dos dados obtidos na estação automática de Xanxerê (A858), no 

período de 2010 a 2020, mostram que os índices oscilam de 1581,2 para 2928 

mm/ano (Figura 4). Se comparado a outros países, esse valor médio dos índices de 

precipitação é considerado elevado. Pesquisas realizada em Sydney na Austrália em 

2011 (IMTEAZ et al., 2015) mostra que a média dos índices anuais apresentados foi 
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de 444,2 mm/ano, entretanto na estação de Xanxerê no ano de 2011 o resultado do 

índice anual foi 1858,6 mm/ano. E, comparando os índices dessas duas séries, 

apresentadas em cidades vizinhas, é possível verificar uma pequena redução na 

média dos índices de Xanxerê em relação à média histórica dos índices de Chapecó. 

Em pesquisas futuras, talvez possa ser realizada nova série para avaliar se a diferença 

está relacionada às mudanças climáticas. 

 

Figura 5 – Índices de precipitação pluviométrica na estação automática de Xanxerê para uma série 
histórica de 10 anos (2010 - 2020). 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Na Coreia do Sul (CHANG; LEE; YOON, 2017), tradicionalmente conhecida 

como um país com chuvas abundantes, apresentou precipitação média anual de 1277 

mm/ano para uma série de 20 anos. Conforme os pesquisadores, esse índice é 

equivalente a 1,6 vezes a média global. Entretanto, esse índice é menor se comparado 

com o local do estudo de caso, que demonstrou uma média anual de 1971,5 mm/ano 

para a série histórica estudada (2010 – 2020). 

 

3.2 RESULTADOS DA VIABILIDADE TÉCNICA DO SISTEMA INSTALADO E 

MELHORIAS NECESSÁRIAS 

 

Quanto ao funcionamento do sistema e qualidade da água coletada, de modo 

geral o sistema demonstrou ser viável, considerando que após 10 anos de instalação 

as únicas intervenções no sistema ocorreram na lavagem dos componentes de 
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filtragem e reservatório. Durante a limpeza dos reservatórios foi observado que o 

reservatório para água das chuvas, proveniente da cisterna, foi aquele que apresentou 

menor quantidade de resíduos, demonstrado a eficácia no sistema de coleta (descarte 

e filtro) para fins não potáveis.  

A cobertura utilizada na coleta da água das chuvas tem uma superfície de 

aproximadamente 50m2. Considerando a precipitação média no município 𝐼𝑃 =

1971𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜 e utilizando a Eq. 1 anterior, observa-se que o volume de água coletada 

corresponde a 98.550 litros/ano ou 98,55m³. A média mensal para essa coleta deveria 

ser de 8,21m³ por mês. Mas na prática os valores são diferentes, como pode-se 

constatar na figura 6.  

 

Figura 6 – Relação entre precipitação e captação, em relação ao consumo. 

 
Fonte: Autores, 2021. 

 

Entretanto, a oferta pluviométrica nesta região é inconstante e se aplicado a 

equação aos índices pluviométricos para os 12 meses de 2020 obtemos na coleta um 

volume mensal variável de 2m³ à 17m³. Pode-se constatar no gráfico uma relação 

inversamente proporcional entre captação e consumo de água da concessionária. 

Essa análise é pertinente, pois durante os períodos de estiagem, consome-se mais 

água da concessionária e, portanto, a residência demanda de água potável ofertada 

por recursos hídricos superficiais da região. De forma contraditória, nos meses quando 

os índices de precipitação são maiores, há perdas de descarte, considerando que a 

cisterna é para 5.000 litros (5 m³). Na instalação do projeto não foi considerado as 

irregularidades das precipitações, resultando em perdas por transbordo nos períodos 
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de maior precipitação (Figura 7) e aumento de consumo de água potável da 

concessionária em períodos de estiagem.  

 

Figura 7 – Transbordo da água excedente de consumo. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

Nesse sentido, o recomendado é que a cisterna contemplasse maior 

capacidade. Para esse problema foi considerado uma melhoria no sistema, a ser 

efetuada em reforma futura. A proposta para melhoria é a instalação de reservatório 

vertical (capacidade de 1000 litros), possibilitando ser instalado na parede lateral da 

edificação. Essa mudança possibilita melhoria também no layout (Figura 8) do 

sistema, pois as duas cisternas poderiam ser interligadas por solo, utilizando o 

princípio dos vasos comunicantes, explicado com o Teorema de Stevin (HALLIDAY, 

2009). 
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Figura 8 – Melhorias propostas no sistema: adição de cisterna vertical para aumentar a capacidade 
do sistema e oportunizar a ligação por solo, reduzindo a poluição visual. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

3.3 VIABILIDADE ECONÔMICA NO USO DESSE RECURSO 

 

No período de estudo (jan. 2010 a jan. 2020) o sistema de distribuição de água 

pela concessionária era por cota mínima 10 m³. Portanto, foi pouco significativo o 

ganho econômico, como mostra no gráfico (Figura 9). Nos meses em que o consumo 

foi superior a 10 m³ a demanda de água da chuva foi insuficiente para o abastecer 

durante todo o mês e, portanto, parte do período foi utilizada água da concessionária 

para abastecimento das duas caixas d’água. Nos meses de fevereiro e maio não foi 

utilizado água da chuva para evitar uma pane seca no sistema. Com a chegada das 

chuvas de inverno no mês de junho foi possível o uso misto, com a caixa de 500 litros 

sendo abastecida com a água da concessionária e a caixa de 300 litros (para 

abastecimento da água do banho e vasos sanitários). 
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Figura 9 – Histórico de consumo de água da concessionária e custos nas cobranças para o ano de 
2020. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 

No final de 2020 a concessionária estabelece mudanças no modelo de 

cobrança nos serviços de tratamento e distribuição de água. Com a mudança no 

sistema, em vigor no início de 2021, a cobrança passa a ser por tarifa fixa de R$ 29,49 

e faturamento volume/consumo por m³. Um estudo futuro poderá demonstrar ganhos 

econômicos, viabilizando o uso do sistema misto. Porém, se tratando do custo e 

benefício, além dos aspectos sociais (bem-estar e qualidade de vida dos ocupantes) 

e ambientais, a edificação em 10 anos de uso do sistema nunca ficou desabastecida 

de água. E projetos como esse podem fornecer informações para a formulação de 

políticas públicas que possibilitem a adoção mais ampla e apropriada de fontes 

alternativas de água e sistemas de abastecimento no contexto de países em 

desenvolvimento como a Colômbia (OVIEDO-OCAÑA et al., 2018). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Esse artigo teve como objetivo avaliar a eficácia de sistema hidráulico misto no 

abastecimento da residência unifamiliar, tendo como case projeto instalado há 10 

anos. O estudo foi realizado na cidade de Xanxerê, região oeste de Santa Catarina, 

com demanda hídrica inconstante, porém que viabiliza o uso dessas tecnologias na 
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sustentabilidade da edificação. Os resultados do estudo de caso proporcionou elencar 

as seguintes conclusões:  

A média da série histórica, para os últimos 10 anos, demonstra que a região 

contempla de potencial pluviométrico com elevado índice de precipitação. A média da 

série foi superior à da Coreia do Sul, que se destaca como região de chuvas 

abundantes. Portanto, é possível concluir que o potencial pluviométrico local é 

favorável a investimentos para a captação e reuso da água das chuvas.  

Quanto à viabilidade técnica, conclui-se que o projeto é viável, pois apresenta 

bom funcionamento e no período de 10 anos de uso apresentou baixa manutenção. 

Entretanto, os resultados deste estudo demonstram necessidade de melhorias no 

aumento da capacidade de armazenamento de água captada, devido às 

irregularidades nos volumes das precipitações. Desse modo, além de reduzir perdas 

por transbordo nos períodos de maior precipitação, poderá reduzir o consumo de água 

potável da concessionária em períodos de estiagem. Tais alterações, além de 

solucionar o problema com a demanda de água, a mudança pode promover melhorias 

no leiaute do sistema.  

Quanto à viabilidade económica, a diferença entre os valores pagos não foi 

significativa com ou sem o uso da água das chuvas devido aos processos de sistema 

de cobrança da concessionária.  Com as mudanças no modelo de cobrança estudo 

futuro poderá demonstrar se há ganhos econômicos, viabilizando o uso do sistema 

misto. O projeto se destaca nos aspectos sociais e ambientais, pois em 10 anos de 

uso do sistema a edificação nunca ficou desabastecida de água.  
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APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

ANIMAL: O DESCARTE DOS PRIMEIROS ESCOAMENTOS 

 

Caroline Gabriela Hoss17 
Jorge Manuel Rodrigues Tavares18 

Paulo Belli Filho19 
Alexandre Matthiensen20 

 

RESUMO 

Os sistemas de produção de animais confinados exigem uma demanda de água 
relevante. Com o aumento do estresse hídrico, o aproveitamento de água da chuva 
vem, cada vez mais, sendo incentivado e amplamente utilizado. O tratamento dado à 
água coletada varia conforme a qualidade requerida para a utilização a que se 
pretende. Descartar os primeiros volumes de chuva pode melhorar muito a qualidade 
da água a ser armazenada, já que os primeiros milímetros fazem a limpeza da 
atmosfera e da área de captação. Além disso, alguns fatores externos, como o número 
de dias secos que antecedem o evento chuvoso e a variação da intensidade da 
precipitação durante o período de descarte, podem influenciar na qualidade da água 
coletada. Esse estudo teve por objetivo avaliar a qualidade dos primeiros milímetros 
de chuva coletados a partir da análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos 
de 8 (oito) eventos chuvosos, no oeste de Santa Catarina. Constatou-se que o 1º 
milímetro possui pior qualidade que os demais. O número de dias secos que 
antecedem ao evento chuvoso apresentou relação positiva com a turbidez da água 
coletada. O aumento da intensidade da chuva resultou em aumento da concentração 
de sólidos dissolvidos e de Escherichia coli. Apesar do descarte dos primeiros 
escoamentos incidirem em melhor qualidade da água armazenada, é necessário que 
outros processos sejam realizados para a garantia da qualidade requerida. 

 

Palavras-chave: Água da chuva. Primeiros escoamentos. Intensidade  da chuva. Dias 

secos. 
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INTRODUÇÃO 

 

APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA 

 

O aproveitamento da água de chuva é uma técnica milenar exercida por 

diferentes civilizações e culturas ao longo do tempo, como Maias, Incas e Astecas 

(PROSAB, 2006). Com a chegada das redes de abastecimento e o aumento da 

perfuração de poços, essa técnica teve seu uso reduzido, mas atualmente volta a ser 

impulsionada frente à situação de insegurança hídrica causada pela diminuição, em 

quantidade e/ou qualidade, das águas superficiais e subterrâneas, e pelos períodos 

de estiagem que se tornam cada vez mais severos (WRC, 2016). 

Os incentivos governamentais e de organizações não governamentais têm sido 

fundamentais na disseminação dos sistemas de coleta de águas pluviais nas últimas 

décadas, levando água para locais carentes ou que sofrem com situações de 

estiagem severa (WRC, 2016). No Brasil, o aproveitamento de água da chuva é 

recente, tendo os primeiros incentivos governamentais por volta do ano 2000 no 

semiárido brasileiro. Desde então, vários estados e cidades adotaram leis que 

estipulam o aproveitamento de água da chuva para algumas atividades ou tipos de 

edificações.  

Na agroindústria, a utilização da água da chuva como fonte alternativa de 

suprimento da demanda e para o uso racional dos recursos hídricos também vem 

sendo estimulada. A Lei Estadual Nº 14.675/2009 de Santa Catarina, institui o Código 

Estadual do Meio Ambiente, e em seu Art. 218, dispõe que “as 

atividades/empreendimentos licenciáveis, quando usuários de recursos hídricos, 

devem prever sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos” (SANTA 

CATARINA, 2009). Dessa forma, gerou-se a exigência da instalação de um sistema 

de captação e uso das águas pluviais para a obtenção/renovação da licença ambiental 

de empreendimentos usuários de recursos hídricos, pelo Instituto do Meio Ambiente 

(IMA, 2020).  

Em geral, os sistemas de aproveitamento de água da chuva (SAAC) permitem 

captar a água pluvial que cai sobre uma superfície e encaminhá-la até um reservatório 

(cisterna), onde permanece armazenada até que seu uso seja feito. Os componentes 

desses sistemas variam conforme a qualidade que se deseja para a água (o que vai 
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depender do uso pretendido), do espaço disponível para as instalações e os recursos 

financeiros a serem aplicados (PALHARES, 2016a).  

Os telhados das edificações são a área de captação mais recomendada, pois 

possibilitam que o sistema funcione por gravidade, devido à altura do pé direito da 

instalação, e por ser uma área sem trânsito de pessoas e baixo fluxo de animais, 

diminuindo a possibilidade de contaminações cruzadas no sistema (ANDRADE; 

MARINOSKI; BECKER, 2010; LISBOA, 2011). Nesses casos, a água da chuva é 

coletada por meio de calhas instaladas no perímetro dos telhados e encaminhada até 

um reservatório, por meio de condutores verticais e horizontais, normalmente 

constituídos por tubulação PVC.  

Antes do armazenamento, a água deve passar por um pré-tratamento, que tem 

por objetivo aprimorar a qualidade da água e prevenir o risco de sua deterioração 

durante o armazenamento (ABNT, 2019). No caso dos SAAC instalados nas unidades 

de produção intensiva de suínos e aves, o telhado das granjas é utilizado como área 

de captação, devido a sua grande extensão e proximidade ao ponto de utilização. 

Como pré-tratamento são utilizados os seguintes elementos: dispositivo de retirada 

de sólidos grosseiros, dispositivo de desvio e descarte dos primeiros escoamentos e 

filtros rápidos de pedra britada (HOSS, 2017; WASKIEWICK et al., 2017), 

 

OS SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA NA PRODUÇÃO DE 

ANIMAIS CONFINADOS EM SANTA CATARINA 

 

Santa Catarina é destaque nacional na produção de animais confinados, sendo 

que essa produção é concentrada na região oeste do estado. Os sistemas de 

produção de animais confinados (SPAC) exigem uma demanda de água relevante, 

sendo constituída essencialmente pelo consumo direto dos animais, pela limpeza e 

higiene das instalações e equipamentos, e pelas nebulizações, que são utilizadas para 

melhorar o conforto térmico do ambiente. A água é ainda utilizada como veículo de 

vacinas, medicamentos e outros nutrientes ministrados de forma adicional à 

alimentação seca (MATTHIENSEN; SCHMIDT, 2018) 

A água destinada ao consumo dos animais deve ser limpa, fresca e isenta de 

patógenos (MATTHIENSEN; SCHMIDT, 2018). A qualidade da água utilizada interfere 

diretamente no sucesso da produção, uma água de baixa qualidade pode interferir o 
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desenvolvimento dos animais e, assim, acarretar perdas econômicas para o produtor 

e um produto inferior a ser entregue ao consumidor (ANZECC, 2000; CCME, 2005). 

A obtenção de água para o suprimento da demanda dos SPAC ocorre 

principalmente por meio de fontes alternativas de abastecimento individual ou 

comunitário, como nascentes e poços profundos, devido à localização das unidades 

produtivas nas zonas rurais dos municípios, onde as redes de abastecimento de água 

administradas por concessionárias públicas, na maioria dos casos, não possuem 

alcance (HOSS et al., 2018). Contudo, em situações de estiagem, os produtores 

enfrentam dificuldades para suprir a demanda da produção e acabam dependendo do 

abastecimento por caminhão-pipa, normalmente oferecido pelas prefeituras com uma 

água de qualidade inferior (WASKIEVIC et al., 2017). Diante desse cenário de 

insegurança hídrica, os sistemas de captação de água da chuva tornaram-se uma 

prática comum para o suprimento da água nos SPAC. 

O uso da água da chuva armazenada na produção animal pode gerar melhorias 

nas dimensões ambiental, social e econômica. No lado ambiental, a captação de água 

da chuva reduz a extração de fontes superficiais e subterrâneas, promovendo o uso 

racional da água e reduzindo o impacto hídrico do setor. No aspecto social, essa 

prática auxilia na segurança hídrica da propriedade rural, favorecendo a manutenção 

do homem no campo e apoiando a educação ambiental. Por fim, na dimensão 

econômica, pode reduzir o custo da água na produção e permitir a expansão do 

rebanho onde a água é um fator limitante (PALHARES; GUIDONI, 2012; 

REGELMEIER; KOZERSKI, 2015).  

A aplicação dos SAAC nos SPAC em Santa Catarina ainda é beneficiada pelo 

índice pluviométrico favorável da região, com chuvas bem distribuídas durante o ano. 

Dessa forma, conjuntamente com as extensas áreas de telhado das granjas, é 

possível coletar grandes volumes de água a baixo custo (HOSS, 2017; WASKIEWIC 

et al., 2017). 

 

O SISTEMA INTERMEDIÁRIO 

 

Para propiciar uma água de melhor qualidade, o volume coletado passa por um 

pré-tratamento antes do seu armazenamento, o chamado “sistema intermediário” (SI). 

Geralmente o SI é composto por um dispositivo de retirada de sólidos grosseiros, um 
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dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos e filtros rápidos de pedra britada 

(HOSS, 2017; WASKIEWICK et al., 2017). 

 

Figura 1 – Desenho esquemático de um sistema de aproveitamento de água da chuva na produção 
animal, com os componentes do SI (números 2, 3 e 4). 

 
Fonte: Hoss (2020). 

 

O descarte dos sólidos grosseiros (1) é realizado a partir de telas, grades ou 

filtros com peneiras autolimpantes. Esse dispositivo evita que os detritos maiores, 

como galhos, folhas e outros, sigam pelo sistema e se acumulem no interior do 

reservatório, o que contribui para a deterioração da qualidade da água armazenada 

(ABNT, 2019; LISBOA, 2011; OLIVEIRA et al., 2012). Uma forma prática e muito 

utilizada é a aplicação de telas sobre as calhas, que impedem a entrada desses 

detritos antes mesmo de haver a reunião das águas coletadas em um único ponto 

(HOSS, 2017). 

Para um melhor polimento da água são utilizados filtros rápidos (4), que fazem 

a retenção dos detritos menores a partir da passagem da água por um material filtrante 

de alto fluxo, como britas e pedriscos. Durante esse processo, se observa a formação 

de películas de microfilmes de bactérias e demais microrganismos, sobre e por meio 

do material filtrante, que podem auxiliar na remoção de certos nutrientes e 

contaminantes da água; porém, caso haja excesso de material retiro, o mesmo pode 

acabar se desprendendo e o material orgânico ser liberado novamente para a água 

que está sendo filtrada e que será encaminhada para a cisterna. Dessa forma, é 

imprescindível que se faça a limpeza dos filtros de tempos em tempos. 

Já o dispositivo de desvio e descarte dos primeiros escoamentos (3), que deve 

ser posicionado antes mesmo dos filtros rápidos, conforme ilustrado na Figura 1, tem 
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por objetivo impedir que a água mais suja seja misturada ao volume total coletado. 

Devido à importância desse dispositivo na qualidade da água proveniente de um 

sistema de aproveitamento de água da chuva, como já relatado em diversos estudos, 

esse será o foco do presente trabalho. 

Durante a precipitação as gotículas de chuva podem agregar os poluentes que 

estiverem presentes na atmosfera. Dessa forma, quando se inicia uma chuva, os 

primeiros milímetros de precipitação fazem a limpeza da atmosfera, o que pode 

modificar a qualidade da água. Ademais, ao entrar em contato com a área de 

captação, o fluxo de água gerado tem potencial de carrear detritos, poeiras e demais 

materiais que estiverem ali depositados (ANDRADE; MARINOSKI; BECKER., 2010; 

OLIVEIRA et al., 2012). À medida que a chuva realiza essa lavagem, a qualidade da 

água captada melhora. Dessa forma, é extremamente recomendado que se faça o 

desvio do volume inicial de chuva captado, de forma a maximizar a qualidade da água 

a ser armazenada (OLIVEIRA et al., 2012; WHO, 2008).  

Existem várias formas de realizar o desvio dos primeiros escoamentos. Uma 

delas é a utilização de um pequeno reservatório com boia de plástico flutuante em seu 

interior, permitindo a passagem de água para a cisterna apenas quando este 

reservatório estiver cheio (ANDRADE; MARINOSKI; BECKER, 2010). Esse método é 

o mais utilizado em sistemas de aproveitamento de água da chuva de grande porte, 

como é o caso dos utilizados na produção animal catarinense (HOSS, 2017; 

OLIVEIRA et al., 2012). 

 

Figura 2 – a) Desenho esquemático do dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos; b) Detalhe 
da boia de plástico flutuante. 

 
Fonte: a) Alexandre Matthiensen/Embrapa apud Oliveira et al. (2012); b) Alexandre Matthiensen. 
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A dimensão do dispositivo de descarte dos primeiros escoamentos depende da 

área de telhado usada como captação e a quantidade de chuva que se deseja 

descartar. Contudo, a definição do volume de descarte ainda gera muitas dúvidas. A 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que, caso não se 

tenha dados sobre a realidade local, se descarte os primeiros 2 mm de chuva (ABNT, 

2019). Segundo estudos já realizados, a quantidade de chuva necessária para realizar 

a limpeza da atmosfera e da área de captação, a qual deve ser descartada, varia 

conforme o intervalo entre as chuvas e as condições do ambiente (HAGEMANN, 

2009). Santos (2015) ainda cita a influência de outros dois fatores na quantidade de 

chuva a ser descartada: a intensidade da chuva e a inclinação da cobertura, pois 

acarretam em alterações na velocidade de escoamento, e consequentemente, do 

poder de arraste de contaminantes. Contudo, a maioria dos estudos realizados para 

investigar o volume ideal de descarte refletem a realidade de ambientes urbanos. As 

áreas urbanas possuem diferentes configurações ambientais em relação às rurais, de 

modo que os resultados obtidos não possam ser diretamente extrapolados de um para 

o outro (WRC, 2016).  

Dessa forma, foi pensado a realização de um experimento com o intuito de 

refinar o conhecimento sobre as características intrínsecas do SI de descarte dos 

primeiros escoamentos da água da chuva, em relação à qualidade da água e seus 

eventuais fatores de interferência, para a região rural do oeste catarinense, mais 

precisamente, em uma área de produção de animais confinados – SPAC. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a análise da interferência do sistema de descarte dos primeiros 

escoamentos na qualidade da água da chuva captada, foi montado um sistema de 

coleta escalonada, com capacidade de coleta e armazenamento para os cinco 

primeiros milímetros de chuva, separadamente. Dessa forma, pôde-se verificar as 

diferenças na qualidade da água em cada milímetro de chuva a ser desviado e 

descartado, possibilitando, assim, melhor entendimento do funcionamento do 

dispositivo. A Figura 3 ilustra o sistema utilizado. 
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Figura 3 – Sistema de coleta escalonada dos primeiros cinco milímetros de chuva sobre a área de 
captação. a) desenho esquemático; b) sistema montado.  

 
Fonte: Hoss (2020). 

 

O sistema foi confeccionado a partir de tubulação PVC e garrafas plásticas de 

5 L, rosqueadas à tubulação. Os desníveis entre a primeira e a última garrafa coletora 

serviram para impedir que, em uma chuva de alta intensidade, onde a água entra no 

sistema com alta pressão, a água passasse para a próxima garrafa sem ter enchido 

totalmente a anterior. No interior das garrafas foram colocadas bolas de resina 

sintética, que possibilitaram a estanqueidade da garrafa ao atingir seu enchimento 

completo, evitando a mistura com a água dos próximos milímetros. As bolas foram 

previamente testadas em imersão em água por 24 horas e não houve modificação de 

suas características nem alteração na qualidade da água.  

O sistema de coleta e armazenamento dos primeiros milímetros foi instalado 

junto à unidade de produção de suínos desmamados da Embrapa Suínos e Aves, 

servindo o seu telhado como área de captação de água para o sistema. Essa unidade 

da Embrapa é localizada na área rural do município de Concórdia, assemelhando-se 

ao ambiente encontrado nas propriedades de produção avícola e suinícola da região. 

O comprimento da calha utilizada na captação da chuva no telhado foi delimitado de 

modo que o primeiro milímetro de chuva correspondesse ao enchimento completo da 

primeira garrafa coletora (5 L), o segundo à segunda garrafa (5 L), e assim por diante. 

Dessa forma, foi instalada uma calha de 0,82 metros de comprimento no beiral do 

telhado, cuja dimensão foi calculada com base na ABNT NBR 10844/89 para 

superfície inclinada (ABNT, 1989), sendo a altura do telhado igual a 1 metro e sua 

largura igual a 5,60 metros, resultando em uma inclinação de 18%. 
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Quadro 1 – Eventos de chuva coletados e parâmetros analisados. 

Parâmetro analisado 
Data dos eventos chuvosos (2019) 

05/abr 16/abr 26/jun 15/jul 03/out 13/nov 27/nov 05/dez 

pH x x x x x x x x 

Temperatura (°C) x x x x x x x x 

Condutividade (μS/cm) x x x x x x x x 

Sólidos dissolvidos totais 
(mg/L) 

x x x x x x x x 

Turbidez (NTU) x x x x x x x x 

Cálcio (mg/L) x x x x x x x x 

Magnésio (mg/L) x x x x x x x x 

Nitrito_NO2 (mg/L) x x x x x x x x 

Nitrato_NO3 (mg/L) x x x x x x x x 

Sulfatos_SO4 (mg/L) x x x x x x x  

Coliformes totais (UFC/mL) x x x x x x x 

Escherichia coli (UFC/mL)  x x x x x 

 

No total, foram coletados e analisados os primeiros milímetros de chuva de 8 

eventos de precipitação, ocorridos entre abril e dezembro de 2019. Foram analisados 

apenas os eventos que tiveram seu início entre a noite de domingo e a tarde de quinta-

feira, de modo que as análises pudessem ser feitas no prazo de 24 h após a ocorrência 

da precipitação. Os eventos que iniciaram em menos de 48 h após a incidência de 

chuva anterior, foram considerados como sendo parte do mesmo evento chuvoso, e 

não foram coletados. Os eventos de chuva e os parâmetros indicadores de qualidade 

da água analisados são apresentados no Quadro 1. As análises seguiram os métodos 

analíticos do Standard Method (APHA, 2005). 

A qualidade dos 5 grupos formados a partir das amostras de cada milímetro de 

chuva foram avaliados segundo a normativa de potabilidade brasileira – Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2021). Para cada parâmetro analisado foi realizado um teste 

estatístico de comparação entre os cinco grupos, a fim de verificar diferenças 

significativas entre a qualidade dos mesmos. Ainda, os resultados foram 

correlacionados com os dados de número de dias secos que antecederam o evento 

de chuva e a intensidade da precipitação. Os dados climatológicos foram obtidos da 

Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia - SC 

(EMBRAPA SUÍNOS E AVES, s.d.), local onde foi instalado o sistema piloto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As amostras dos diferentes milímetros de chuva coletados apresentaram 

diferença visual, sendo o primeiro milímetro sempre o de pior aspecto (Figura 4).  



83 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

Figura 4 – Diferença visual das amostras do 1º ao 5º milímetro em dois eventos de chuva distintos – 
da esquerda para a direita. 

 
 

Em relação ao enquadramento das amostras ao padrão exigido para água 

potável, o parâmetro físico turbidez e os parâmetros microbiológicos coliformes totais 

e Escherichia coli foram os únicos que excederam os valores máximos determinados 

pela portaria de potabilidade brasileira. A Tabela 1 apresenta os resultados médios 

para os parâmetros em questão, para os 5 grupos formados. 

 

Tabela 1 – Média por grupo dos parâmetros que excederam o limite definido na portaria de potabilidade 
brasileira: turbidez, coliformes totais e Escherichia coli. 

Grupo 
Média do Parâmetro 

Turbidez (NTU) Coliformes totais (NMP/100mL) E. coli (NMP/100mL) 

1º mm 11,7 2152,4 1066,2 

2º mm 5,1 2004,6 231,1 

3º mm 3,7 2084,8 927,2 

4º mm 4,0 2144,7 948,3 

5º mm 2,7 2013,1 390,2 

 

Nota-se que a turbidez média ultrapassou o limite de potabilidade (5,0 NTU) 

nos grupos formados pelo 1º e 2º mm. Já para os parâmetros microbiológicos, todas 

as médias se mostraram acima do limite de potabilidade (0 NMP/100 mL). Cabe 

salientar que as amostras foram coletadas diretamente após a captação das águas 
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no telhado, sem a utilização do dispositivo de descarte de sólidos grosseiros e sem a 

passagem por um filtro rápido, sendo que esses dois dispositivos têm como finalidade 

a redução da turbidez. Ainda, a portaria de potabilidade exige a ausência dos 

microrganismos analisados após a água passar pelo processo de desinfecção, por 

cloração ou outro desinfetante, o que também não ocorreu na água analisada. 

A partir da aplicação dos métodos estatísticos de comparação, os parâmetros 

que apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre os grupos formados por cada 

milímetro de chuva captado foram: condutividade, sólidos dissolvidos totais (SDT), 

cálcio, magnésio e turbidez.  

Os parâmetros condutividade, SDT, cálcio e magnésio apresentaram a 

diferença significativa entre o 1º e os demais grupos (2º, 3º, 4º e 5º mm), indicando 

que a eliminação de 1 mm traria diferença na qualidade da água armazenada. Já o 

parâmetro turbidez apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) 

apenas quando comparado entre o 1º e o 5º grupo. Contudo, os maiores valores de 

turbidez ocorreram no 1º mm de chuva, que teve também uma média mais elevada, 

conforme mencionado anteriormente. 

Em nenhum caso os valores de turbidez dos milímetros subsequentes 

superaram os valores de turbidez observados no 1º mm. Contudo, houve elevação 

dos valores de turbidez entre o 2º e 3º mm, e também entre 3º e 4º/4º e 5º mm em 

alguns dos eventos de chuva analisados. Os aumentos dos valores de turbidez, após 

o início da precipitação, se deram nos casos onde houve o aumento da intensidade 

da chuva e, de forma mais acentuada, nos casos onde a chuva iniciou com uma 

intensidade muito baixa, não tendo uma capacidade de “limpeza” adequada da área 

de captação.  

Os eventos de chuva tiveram, como característica, seu início com chuvas de 

baixa intensidade, aumentando com o passar do tempo. Isso fez com que as maiores 

intensidades ocorressem em momentos onde a área de captação já havia sido 

parcialmente limpa. Dessa forma, a correlação entre a turbidez e a intensidade da 

chuva resultou negativa. Contudo, se observarmos o comportamento dos eventos 

chuvosos isolados (por exemplo, figuras 5 e 6), podemos constatar que o aumento da 

intensidade, embora nos milímetros subsequentes, resulta em aumento da turbidez e, 

até mesmo, de outros parâmetros como sólidos dissolvidos (mensurados a partir da 

condutividade) e, em alguns casos, Escherichia coli. 
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Figura 5 – Variação da intensidade da chuva durante a coleta escalonada dos 5 primeiros milímetros 
de chuva, e suas respectivas variações de condutividade, turbidez e E. coli. Coleta realizada em 03 
de outubro de 2019. 

 
 

Na figura 5, é possível observar uma mudança na intensidade da chuva do 4º 

para o 5º mm coletados (de 4,6 mm/h para 9,8 mm/h). Apesar dessa mudança de 

intensidade não acarretar em alteração dos parâmetros turbidez e E. coli, observou-

se um leve aumento nos valores de condutividade no 5º mm de chuva coletado, 

quando em comparação com o 4º mm. 

Em outro exemplo, na figura 6, observa-se uma variação na intensidade da 

chuva durante a coleta dos primeiros 5 mm de chuva. A intensidade variou dos 2 

primeiros milímetros (0,3 e 0,2 mm/h) em relação ao 3º mm (2,1 mm/h) e, logo após, 

a intensidade aumentou novamente para os dois milímetros subsequentes (4º e 5º, a 

saber, 3,8 mm/h). Essa variação de intensidade resultou em aumentos nas 

concentrações de turbidez e E. coli no 3º mm armazenado, quando comparado aos 

dois primeiros milímetros. Já no parâmetro condutividade, essa variação de 

intensidade não resultou em aumento de valores. Esses experimentos demonstram 
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que a variável “intensidade da chuva”, durante os primeiros 5 mm de chuva, pode 

possuir papel importante na qualidade da água da chuva captada. 

 

Figura 6 - Variação da intensidade da chuva durante a coleta escalonada dos 5 primeiros milímetros 
de chuva, e suas respectivas variações de condutividade, turbidez e E. coli. Coleta realizada em 14 
de novembro de 2019. 
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Figura 7 – Sequência temporal dos dias com e sem chuva do ano de 2019, com a data dos eventos 
chuvosos nos quais foram realizadas as coletas e o número de dias prévios sem chuva. 

 
 

Foram também contabilizados o número de dias secos – sem chuva – que 

antecederam às coletas nos eventos chuvosos (Figura 7). Um período maior sem 

precipitação, antecedendo uma chuva considerável, é considerado uma variável 

importante para as concentrações de alguns parâmetros de qualidade da água da 

chuva, como a turbidez. 

O número de dias anteriores sem chuva apresentou correlação positiva com a 

turbidez, o que era esperado pelo maior período de deposição de sedimentos no 

telhado e calhas. A Tabela 2 apresenta os resultados de turbidez e intensidade da 

chuva para o 1º milímetro em cada um dos eventos de chuva observados.  

 

Tabela 2 – Intensidade da chuva e valores de turbidez observados no 1º milímetro de chuva coletado 
para cada um dos eventos de precipitação estudados. 

Data do evento de chuva 
Dias anteriores sem 

chuva (dias) 
Turbidez (uT) 

Intensidade da 

chuva (mm/h) 

26/06/2019 25 8,6 2,0 

05/04/2019 16 24,5 1,3 

03/10/2019 12 30,0 4,6 

15/07/2019 10 4,5 1,0 

27/11/2019 10 7,3 2,3 

16/04/2019 7 13,4 2,3 

05/12/2019 5 2,1 0,5 

14/11/2019 3 3,7 0,3 
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É possível perceber que os maiores valores de turbidez se concentram nos 

eventos onde um número maior de dias secos antecederam o evento chuvoso, com 

algumas exceções. Nota-se, ainda, que nos casos onde o número de dias secos foi 

igual, a amostra que apresentou maior turbidez foi a coletada de uma chuva de maior 

intensidade, como exemplo os eventos dos dias 15/07/2019 e 27/11/2019; Porém, há 

outras variáveis que podem alterar a quantidade de materiais depositados sobre os 

telhados, como os ventos e a incidência de atividades, no entorno da área de 

captação, que liberem poeiras e outros materiais de deposição. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho focou na avaliação da qualidade da água de descarte dos 

primeiros escoamentos da água da chuva coletados em telhado, uma etapa 

importante para a garantia do armazenamento de uma água de melhor qualidade. 

Muitos fatores interferem na qualidade da água dos primeiros milímetros de chuva. 

Aqui, demonstramos a influência da variação da intensidade da chuva durante o 

desvio dos primeiros escoamentos e do número de dias prévios sem precipitação, o 

que dificulta na definição de um volume ideal para o descarte. 

No geral, o 1º mm apresentou diferença significativa em relação aos demais 

milímetros de chuva, em alguns parâmetros físico-químicos de qualidade da água. Foi 

observado que os parâmetros que excederam aos valores máximos permitidos para 

a portaria de potabilidade brasileira (BRASIL, 2021) foram: turbidez, coliformes totais 

e Escherichia coli, que tendem a ser minimizados nas próximas etapas de tratamento, 

como a diminuição da turbidez pela passagem por filtração rápida em filtro de brita e 

eliminação dos microrganismos com a desinfecção (cloração). Contudo, o descarte 

do volume de água com maior quantidade de matéria orgânica, através do manejo 

adequado da caixa de descarte dos primeiros escoamentos da chuva, certamente 

favorece o aumento da vida útil dos materiais filtrantes e diminui a frequência de 

limpeza dos filtros e da cisterna, além de necessitar de menor quantidade de cloro 

para sua desinfecção. 
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SUSTENTABILIDADE: A ECONOMIA ECOLÓGICA E A MUDANÇA DE 

PARADIGMA 

 

Claudio Machado Maia21 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta algumas questões sobre economia, economia ecológica e 
sustentabilidade como mudança de paradigma. Contextualiza-se a relação entre 
economia ecológica, a questão da sustentabilidade e sua contribuição para a noção 
de multifuncionalidade da agricultura no processo de desenvolvimento. A 
preocupação e a incorporação da sustentabilidade e de suas dimensões tornando-se 
política pública permanente e determinante das estratégias de desenvolvimento de 
praticamente todos os países. Identifica-se a influência da sustentabilidade na 
incorporação da noção de multifuncionalidade da agricultura familiar e a consequente 
contribuição para o processo de desenvolvimento. O estudo é contextualizado pela 
problemática da modernização agrícola e a exclusão dos agricultores familiares que 
não possuíam perfil necessário à adoção das tecnologias da Revolução Verde. São 
combinados três métodos de investigação, a pesquisa exploratória, revisão histórica 
e análise documental, buscando aprofundar e complementar a análise documental. O 
referencial teórico considera autores como Douglas North, Ignacy Sachs e Peter 
Söderbaum que abordam a questão do potencial endógeno de desenvolvimento, 
questões de sustentabilidade, multifuncionalidade e economia ecológica no processo 
de desenvolvimento numa perspectiva interdisciplinar considerando atividades locais 
que mobilizam setores locais, adotando noções e conceitos em busca de definição de 
um paradigma. Thomas Kuhn contribui no entendimento de mudança paradigmática 
em direção a abordagens sobre sustentabilidade. 

 

Palavras-chaves: Economia Ecológica. Sustentabilidade. Multifuncionalidade. 
Agricultura Familiar. Potencial Endógeno 

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to present some issues concerning ecological economy. 
We discuss the relationship between ecological economy, sustainability and its 
contribution to the notion of agricultural multifuncionality in the development process. 
We are concerned about the inclusion of sustainability as a permanent public policy, 
influencing development strategies all over the world. We tried to identify the influence 
of sustainability in the idea of multifuncionality of family farming and its contribution for 
the development process. The study focused the issue of agricultural modernization 
and the consequent exclusion of family farmers that did not have the resources needed 
for adopting the technological package of the Green Revolution. Empirically, we used 
three research methods, namely exploratory research, historical review and 

                                            
21Pós-Doutor em Economia do Desenvolvimento (PUC/RS). Doutor em Desenvolvimento Rural 

(UFRGS). Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado (UnC), Canoinhas/SC, Brasil. E-mail: claudiomaia.dr@hotmail.com. 
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documental analysis, with the application of a survey to complement the analysis. The 
theoretical reference used authors such as Douglas North, Ignacy Sachs and Peter 
Söderbaum, who used an interdisciplinary approach in their studies of endogenous 
development, sustainability, multifuncionality and ecological economy. 

 

Key-words: Ecological economy. Sustainability. Multifunctionality. Family farming. 

Endogenous development 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta reflexão teórica considera características da economia e da economia 

ecológica contextualizada às dimensões da sustentabilidade e sua contribuição no 

avanço nas questões de políticas públicas para o desenvolvimento regional. 

Expressam-se preocupações de que modelos e argumentos devam ser baseados na 

hipótese de que comunidades, regiões e nações são livres para escolher, ao invés de 

se pensar apenas pela análise na ótica do “indivíduo livre para escolher”. 

A prática da economia e os contextos políticos e organizacionais nos quais os 

economistas trabalham, evoluíram com preocupações sociais. Os primeiros 

economistas ingleses atentaram para questões distributivas, tais como: porque os 

senhores de terras deveriam ganhar uma renda, e se as pessoas agindo em seus 

próprios interesses estariam agindo pelo interesse coletivo. Com a economia, 

historicamente, dando contribuição filosófica a um discurso moral social mais amplo. 

Durante a Grande Depressão, a economia abordou se e como as economias 

poderiam ser para manter o pleno emprego. Já, a partir da segunda metade do século 

XX, os economistas têm se preocupado em elevar o bem-estar material. Aliás, com a 

maioria achando que se elevando o bem-estar material desta geração, poder-se-ia 

elevar o bem-estar das gerações futuras. Nesta última fase, o economicismo se 

desenvolveu e estabelece os economistas no ambiente organizacional (NORGAARD, 

1997, p.122). 

Para Norgaard (1997, p.123), o ambientalismo também evoluiu. Nos anos 60 

desenvolveu-se a partir da preocupação com a preservação da vida selvagem para a 

preocupação com a poluição do habitat humano ao redor do mundo industrializado. 

Os países do Norte estendem sua preocupação às perdas das florestas tropicais 

úmidas e de biodiversidade no Sul. Aos fins dos anos 80, a mudança climática surge 
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como o centro do discurso global em torno das relações entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento. Em todos os pontos dessa evolução do interesse público, 

conhecimento cientifico e perspectivas entre Norte e Sul, os economistas ambientas 

geralmente sustentam que, qualquer que seja o contexto, o problema se reduz a 

questão de fazer o mercado funcionar melhor. 

Conforme Norgaard (1997, p.123), as preocupações sobre a sustentabilidade 

do desenvolvimento passam a ocupar significativo espaço na evolução da economia. 

E com estas preocupações globais intergeracionais, o economicismo passa a ter uma 

situação desconfortável. Esses novos interesses levam a economia novamente à 

filosofia moral e a análise de sistemas, deixando claro que a análise econômica não é 

capaz de determinar o que “deve” ser, pois não tem soluções em si própria. Decisões 

éticas que só podem ser tomadas politicamente a partir de um discurso moral a 

respeito da distribuição de direitos para o uso de ativos naturais, humanos e 

produzidos. 

Pode-se observar que há uma mudança conceitual, sobretudo no que diz 

respeito ao contexto de problematização e preocupações sobre a sustentabilidade do 

processo desenvolvimento, caracterizando uma mudança de paradigma. Nesse 

sentido, em Kuhn (2003), a noção de paradigma leva ao entendido de um contexto no 

qual os membros de uma comunidade científica compartilham e, assim como, 

reciprocamente, uma comunidade científica consiste em homens22 que compartilham 

um paradigma. Por outro lado, quando uma nova teoria busca resolver as anomalias 

presentes na relação entre uma teoria existente e a natureza, assim como, para que 

tal teoria seja sucedida deverá – em algum ponto – permitir afirmações ou 

considerações diferentes daquelas derivadas de sua predecessora. 

Quanto aos conceitos, para Kuhn (2003) e Maia (2018, p.186), 

permanentemente, eles devem passar por processos de mudanças, já que ao mesmo 

tempo que impactam também são condição de possibilidade para as novas teorias. 

Então, um (novo) paradigma surge na medida em que surgem novas concepções, 

quer sejam sobre o mundo, ou o meio ambiente, sobre a população, ou formas de 

organização da sociedade... Os conceitos, como fontes de métodos, fontes de 

perspectivas de abordagem de determinados problemas, padrões e soluções que uma 

                                            
22 No sentido de humanidade, caracteristicamente, comunidade científica global. 
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comunidade cientifica em determinada época passa a aceitar. É necessário que se 

conheça as principais características dos grupos que desenvolveram o conhecimento 

cientifico e a linguagem utilizada, já que tal “expertise”, intrinsecamente, é propriedade 

de algum grupo cientifico23. 

Esse paradigma, nesta produção textual o entendimento sobre 

desenvolvimento sustentável baseia-se em três pilares, quais sejam, o 

desenvolvimento econômico com justiça social e equilíbrio ambiental. Além disso, o 

desenvolvimento sustentável traz como elemento basilar a ideia de solidariedade, 

respeitando as gerações futuras sem esquecer que a presente geração tem como 

direito humano viver com qualidade de vida (FRANCO, 2014, p. 56). 

 

CONSIDERAÇÕES DE ECONOMIA ECOLÓGICA 

 

A economia ecológica pode retornar a lógica econômica pura, juntamente 
com outras lógicas, para repensar o dilema humano. Sendo consciente de 
como a lógica econômica tem sido distorcida pelas crenças modernas, 
podemos pelo menos começar de novo e construir a partir da importância 
crescente da convicção de que sustentabilidade ecológica, justiça ambiental, 
estrutura econômica e cultural global são cruciais para o bem estar de nossa 
progênie. [...] a economia ecológica tem a oportunidade de dar um passo para 
traz e usar a teoria econômica em sua plenitude e de forma correta. O aspecto 
mais excitante dessa oportunidade é que esta também requer uma 
reconfiguração da forma como a economia trabalha com o discurso moral e 
a democracia (NORGAARD, 1997, p.124). 

 

Conforme Soderbaum (1999, p.162), uma primeira característica de economia 

ecológica é o comprometimento para trabalhar por uma sociedade sustentável, com 

senso ecológico. Neste sentido, a ação por esta sociedade recebeu alguma 

legitimação política na Conferencia das Nações Unidas no Rio de Janeiro em 1992 – 

Rio 199224. Assim, como uma primeira aproximação, economia ecológica pode por 

isso ser descrita como “economia no espírito da Agenda 21”. 

                                            
23 A substituição de um paradigma por outro novo ocorre devido a crescente incapacidade do antigo 

para resolver as “anomalias” que se lhe apresentam. Diante tal situação, a comunidade cientifica 
decide abandoná-lo. Um paradigma emergente, com novas formas de aproximar-se da realidade, 
cria novos métodos de analise e novos problemas a que se dedicar. Na maioria dos casos, as 
teorias e os objetos de estudo anteriores são esquecidos. Mas, tendo em conta que os distintos 
paradigmas partem de diferentes problemas e pressupostos, não podendo existir uma medida 
comum que permita avaliá-los ou compará-los. A carência de conceitos com significado comum 
entre paradigmas provoca que a transição de um paradigma a outro ocorra de uma maneira radical 
e repentina, quase irracional. 

24 A Sociedade Brasileira de Economia Ecológica foi criada como resultado de discussões no bojo da 
Rio-92, quando economistas, ecologistas e estudiosos do país se juntaram em uma série de 
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Uma segunda característica da economia ecológica é o comprometimento em 

demonstrar a questão fundamental conceitual de estrutura e valor. Isto é mais 

importante para proteger o meio ambiente do que para proteção do paradigma 

neoclássico. “Se nossas chances de ter uma sociedade sustentável aumentam ao 

reconsiderarmos valores, concepções e paradigmas, então devemos reconsiderar” 

(SÖDERBAUM, 1999, p.162). 

A terceira característica está relacionada com as duas primeiras. A crença na 

utilidade da interação com estudiosos de outras disciplinas25. Economistas podem 

engajar em processos de aprendizado cooperado com ecologistas e vice-versa, sendo 

muito grande o número de disciplinas que podem contribuir com a economia 

ecológica. Similarmente, a economia ecológica entende a importância de se ter outros 

estudiosos universitários para ensinar e iniciar o diálogo com vários atores da 

sociedade como líderes de negócios, políticos e membros de organizações da 

sociedade civil. 

Observando os imperativos essenciais, a quarta e última característica da 

economia ecológica é uma forma resumida das outras três. Contrariamente à idéia 

que de ciência pode ser, ou deveria ser, separado da sociedade, Söderbaum (1999, 

p.162) acredita que os imperativos da democracia também são relevantes para os 

estudiosos da economia ecológica. 

 

Como nós estudiosos não podemos sugerir métodos que são compatíveis 
com a democracia, por exemplo. Ouvindo e aprendendo com atores 
estudiosos e universitários estrangeiros parece extremamente importante. E 
muitos casos novos pensamentos e novas visões provém de semelhantes 
fontes (SÖDERBAUM, 1999, p.162). 

 

Söderbaum (1999, p.162) expõe que de acordo com a crença popular, ciência 

é relativo a “verdade”, “objetividade” e “neutralidade de valor”. Se bem que alguns 

estudiosos da ciência social se dão conta que neutralidade de valores é uma ilusão, 

hesitando em discutir questões de valores e ideologias abertamente. Palavras sobre 

“visão de mundo” ou “ideologia” são mais ou menos proibidas, aparecendo, 

                                            
encontros, descobrindo que pouco se sabia sobre a economia do meio ambiente e sobre os 
diferentes conceitos que levaram à formação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica 
(ISEE) em 1988. 

25 Noção multidisciplinar. 
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excepcionalmente em alguns casos em ciência política, onde esses assuntos não 

podem ser evitados. 

Entretanto, uma estratégia radicalmente diferente é apresentada por 

Söderbaum (1999). Seu esforço como economista ecológico olhando para uma nova 

estrutura conceitual e para sugerir estratégia e políticas para atores da sociedade não 

é somente uma questão de assunto de ciência num sentido objetivo. É mais como 

uma questão de ideologia. Os estudiosos preferem um paradigma, assim como os 

economistas institucionais se comparados aos economistas neoclássicos, não é 

exclusivamente uma verdade, mas mais como valores e ideologias. Dentro do escopo 

de um paradigma particular há uma considerável escolha em termos de subjetividade 

e métodos a ser utilizado. Dependendo do método científico estabelecido que com 

freqüência irá auxiliar, ele nunca será o bastante como um guia dos princípios 

estudados em ciências sociais. Os valores básicos, e cada personalidade dos 

estudiosos influenciarão o sentido do trabalho. 

Dependendo de que “valores”, Söderbaum usa o termo “ideologia”. Ideologia 

sendo usada no sentido de “idéias em torno de significados e fins” e não limitadas a 

ideologias políticas mais ou menos estabelecidas (socialismo, liberalismo, 

ecologismo, feminismo, etc.). Podem ser feitas distinções entre diferentes ideologias 

de meio ambiente. Por exemplo, uma caracterização de otimização tecnológica, ou 

uma versão do princípio de precaução. Para Douglas North, por exemplo, 

 

Ideologia significa percepções subjetivas (modelos, teorias) que as pessoas 
possuem para explicar o mundo ao redor delas. Tanto no micronível de 
relações individuais ou no macronível de ideologias organizadas provendo 
integração de explicações do passado e do presente, assim como comunismo 
ou religião, as “teorias” individuais construídas são ‘coloridas’ por visões 
normativas de como o mundo deveria ser organizado (NORTH, 2018, p. 47; 
NORTH, 1990, p.23 apud SÖDERBAUM 1999, p.163). 

 

Verifica-se que economia neoclássica é ambos, ciência e ideologia. Cada 

perspectiva teórica foca em certo fenômeno para explicar outros. Conforme Perkins 

(1997 apud SÖDERBAUM, 1999, p. 163), a teoria neoclássica foca o mercado e 

preços, por exemplo, enquanto que advogados da economia feminista podem ter 

como foco principal o trabalho não remunerado. Quando economistas discordam do 

nível de paradigmas ou dentro do escopo de um paradigma, as reações são de 

ideologias como ciência. 
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Enquanto Myrdal se refere principalmente ao trabalho de estudiosos, Douglas 

North sugere que ideologia é alguma coisa que “todas as pessoas possuem” (NORTH, 

1990; NORTH, 2018, p. 47). Seguindo o exemplo sugerido por North, ideologia ou 

orientação ideológica tem um papel em toda a esfera da vida humana (SÖDERBAUM, 

1999, p. 165). 

Enquanto os neoclássicos tendem a olhar indivíduos como “robôs otimizados” 

que reagem instantaneamente ao sinal dos preços, institucionalistas e muitos outros 

cientistas sociais demonstram preferência para o papel importante do habitat no 

comportamento humano. O individuo amplamente visto através dos hábitos e 

atividades habituais especificas que modificam seu comportamento, seus estilos de 

vida. O habitat aqui significando como um estilo de vida (SÖDERBAUM, 1999, p. 165). 

Pode-se notar que a teoria neoclássica do consumidor é limitada não somente 

ao enfatizar um único sentido ao papel humano ante a exclusão de outros papéis. 

Adicionalmente, consumo e preferência são consideradas como dadas. Como partes 

de um valor-neutralidade imaginário, estudiosos neoclássicos consideram como 

externo para seus tipos de problemáticas os valores e estilos de vida dos 

consumidores. Mas se, como muitos sugerem, os problemas de meio ambiente são 

relacionados às preferências e estilos de vida atuais, e geralmente mais com a visão 

de mundo dominante numa sociedade industrial, então a aproximação neoclássica 

deixa passar aspectos importantes dos problemas. 

 

POLÍTICAS ECONÔMICAS 

 

Se trabalhos de estudiosos não podem separar do mundo das políticas, então 

ideias em torno da democracia também são utilizadas para a ciência, especialmente 

as ciências sociais. Constança (1989) assim como Norgaard (1989, 1994 apud 

SÖDERBAUM, 1999, p. 169), apontam a necessidade de algum pluralismo ao se 

tratar de Econômica Ecológica. Estes estudiosos objetivam iluminar ou elucidar vários 

casos em múltiplas faces. O pluralismo por isso é uma sabia estratégia, não somente 

para a economia ecológica, mas para todos departamentos da economia e outras 

ciências (sociais). 

Está claro que disciplinas como Ciência Política e Administração de Negócios 

tem algo a oferecer para futuros estudos em economia ecológica. A maioria dos 
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objetivos na área de “negócios e meio ambiente” e economia ecológica necessitam 

ter parte do seu diálogo com representantes de interessados em negócios. Ética, 

sociologia e várias disciplinas de engenharias exemplificam resultados de estudos 

onde o trabalho está indo “no espírito da Agenda 21”. 

Economistas ecológicos devem ter parte no debate em torno de velhas e novas 

ideologias políticas no sentido aqui apresentado. Resolver os problemas do meio 

ambiente não é exclusivamente em torno na análise dos impactos. Deve-se também 

discutir a importância de específicos impactos quando comparados com outros 

impactos, e aqui ideologia é uma ajuda. Como caminho para mostrar, ideologia e 

orientação ideológica é (ou pode ser) usada diretamente para formulação de 

propósitos. Esta sugestão que introduzida com atores e formadores de opinião, que 

em diferentes papéis influenciam o futuro estado de nosso meio ambiente, 

representando um de muitos campos emocionantes para futuras pesquisas. 

 

AS CONFERÊNCIAS: A NOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

São recentes os esforços para incorporar a noção de sustentabilidade nas 

políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento no Brasil, ficando 

mais vivíveis principalmente a partir do final do século XX. 

A preocupação com a sustentabilidade tornou-se política pública permanente e 

determinante das estratégias de desenvolvimento de praticamente todos os países. 

Várias reuniões internacionais sobre a temática da sustentabilidade foram promovidas 

pela ONU a partir dessa preocupação. 

 

CLUBE DE ROMA – LIMITES DO CRESCIMENTO (1972) 

 

No centro das discussões da reunião, em Estocolmo, em 1972, estava o estudo 

“Limites ao Crescimento” (MEADOWS, 1973), encomendado pelo Clube de Roma, 

mostrando a iminência do colapso do modelo de crescimento acelerado, 

consequência da produção industrial sobre os recursos não renováveis. Foi neste 

contexto da noção da ‘crise global’ (crescimento da população, degradação ambiental 

e limites de produtividade) - durante os anos 60 e 70 – que houve uma contribuição 
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para a emergência da ideia de desenvolvimento sustentável na cena política 

internacional. 

No Brasil, no início da década de 1980, houve a formulação da Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA) e a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E, 

mesmo com a institucionalização da questão ambiental, as ações do Estado brasileiro 

continuam restritas à áreas específicas e, geralmente atuando para resolver 

problemas específicos causados justamente pela falta de políticas que regulassem o 

uso de recursos naturais. 

 

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO (1972) 

 

A institucionalização da questão ambiental no Brasil se efetiva a partir da 

década de 1970, com forte influência da discussão internacional e o aumento da 

divulgação dos problemas ambientais. Como marco desse momento, temos a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 

1972. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, mais conhecida 

como Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, foi a 

primeira Conferência global voltada para a questão do meio ambiente, “vista como o 

evento central da emergência da ideia de desenvolvimento sustentável especialmente 

na agenda internacional” (MAIA, 2008, p.32). 

Como principal contribuição desse Evento, tem o Relatório Brundtland que 

passou a ser utilizado como instrumento chave nas discussões posteriores sobre a 

noção de sustentabilidade. 

 

RELATÓRIO BRUNDTLAND – OUR COMMON FUTURE (1987) 

 

A origem do evento na Assembléia Geral das Nações Unidas ofereceu mais 

legitimidade que os outros eventos anteriores. Incorporou elementos ao debate sobre 

o desenvolvimento sustentável dentro do contexto econômico e político de 

desenvolvimento internacional, e fortaleceu a posição do tema do meio ambiente na 

agenda política internacional. Nesse sentido, o documento conclui que ‘é inútil atacar 

sem uma ampla perspectiva que englobe os fatores que permeiam a pobreza e as 
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desigualdades mundiais’ (CMMAD, 1988, p.9). Os autores defendem que o combate 

à pobreza e a busca de uma maior equidade são essenciais para o desenvolvimento 

sustentável. 

O evento na Assembléia Geral das Nações Unidas teve maior legitimidade aos 

eventos antes realizados. “Incorporou elementos ao debate sobre desenvolvimento 

sustentável dentro do contexto econômico e político de desenvolvimento internacional 

e fortaleceu a posição do tema do meio ambiente na agenda política internacional” 

(MAIA, 2008, p. 33). E, o Relatório apresenta uma nova definição em seu contexto 

para o processo de desenvolvimento: “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras suprir suas próprias necessidades”. 

A partir daí o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser conhecido (MAIA, 

2009, p. 89). 

Nessa percepção o documento conclui que “é inútil atacar sem ampla 

perspectiva que englobe os fatores que permeiam a pobreza e as desigualdades 

mundiais” (CMMAD, 1988, p. 9). O combate a pobreza e busca por maior igualdade 

são essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

As estratégias de crescimento rápido são questionadas, já não levam o 

desenvolvimento ao conjunto da sociedade, como ocorre, por exemplo, nos países 

em desenvolvimento. O Relatório Brundtland chama atenção a um aspecto importante 

do setor agrícola desses países. Analisam a distribuição de renda como aspecto 

chave da qualidade do crescimento, argumentando, também, que um crescimento 

rápido e desigual pode ser pior que um crescimento mais lento, que favoreça uma 

distribuição que alcance os mais pobres. Neste sentido, a modernização do setor 

agrícola é verificada como potencializadora de desigualdades. 

 

O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos naturais se 
deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva 
em conta as conseqüências da destruição ambiental. Esses problemas não 
podem ser tratados separadamente por instituições e políticas fragmentadas. 
Eles fazem parte de um sistema complexo de causa e efeito (CMMAD, 1988, 
p.41). 

 

O relatório enfatiza que há a necessidade de articulação entre as políticas 

públicas para possibilitar o tratamento conjunto dos problemas. 
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RIO 1992 (CNUMAD) 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro, mais conhecida com Rio-92 ou 

Eco-92. Reuniu delegações de 178 países e ainda 114 chefes de Estado, foi um 

evento identificado como um grande evento, com o objetivo em dar ênfase às 

questões ambientais e consolidar o tema desenvolvimento sustentável, visto como o 

mais importante compromisso assumido entre as Nações Unidas e a Agenda 2126. 

A noção de sustentabilidade contida no Relatório Brundtland rompe com a idéia 

da preservação ambiental como sinônimo de intocabilidade dos recursos naturais. 

Neste documento a noção de sustentabilidade é construída a partir de diferentes 

dimensões as quais devem ser consideradas no planejamento do desenvolvimento. 

Por exemplo, Sachs (2000, p.85-88) trabalha com algumas dessas dimensões – a 

social, a econômica, a ecológica, e territorial, a cultural e a política. Como principal 

objetivo da sustentabilidade social, está a construção de uma civilização onde haja 

eqüidade na distribuição da riqueza, sendo que para isso é necessário existir a 

igualdade no acesso aos recursos e serviços disponíveis na sociedade. 

Para tanto, a alocação dos esforços deve ser em gerar dinâmicas que reduzam 

a exclusão social e ampliem os mecanismos para promover uma maior igualdade na 

sociedade. Portanto, uma melhor alocação dos recursos e a conseqüente gestão mais 

eficiente possibilitaria a sustentabilidade econômica. Onde a medida da eficiência 

econômica seria o equilíbrio macrossocial, e não mais a lucratividade empresarial. 

Neste critério econômico para a sustentabilidade inclui-se a necessidade de equilíbrio 

no desenvolvimento intersetorial e capacidade de modernização dos meios de 

produção, pressupondo-se autonomia na geração e disseminação do conhecimento 

(pesquisa cientifica e tecnológica). 

A sustentabilidade ecológica seria alcançada pela limitação no uso dos 

recursos não renováveis. É essencial, também, a promoção de mudanças no padrão 

de consumo da sociedade, não apenas a limitação desse consumo, mas a valorização 

                                            
26 A Agenda 21 é o documento mais importante, entre os outros e base para vários tipos de ação em 

busca da ‘sustentabilidade’. Junto com o Relatório de Brundtland, construiu o pensamento mainstream 
do desenvolvimento sustentável (MAIA, 2008, p. 35). 



103 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

dos produtos gerados em processos que contribuem para o equilíbrio ambiental27. O 

que implica que na escolha de sistemas de produção, devem-se privilegiar os que 

combinam duas qualidades essenciais para a sustentabilidade – baixo consumo de 

energia, com menor efeito poluidor, quer seja no volume de dejetos produzidos, quer 

seja em termos de grau de impacto ambiental gerado. O que requer, por exemplo, 

ampla reorientação em termos de modelo agrícola adotado no País, numa definição 

clara na opção pela agricultura sustentável. 

Conforme Sachs (2000, p.86), a sustentabilidade territorial seria viabilizada pelo 

equilíbrio entre as configurações urbanas e rurais. Sachs enfatiza a necessidade de 

eliminar as inclinações urbanas nas alocações do investimento público, o que é 

essencial na realidade brasileira, onde os desequilíbrios existentes são grandes. Por 

exemplo, percebe-se que as políticas públicas de habitação, saneamento, educação, 

saúde, transportes e comunicações, são voltadas na maioria das vezes aos centros 

urbanos, o que de certa forma alimenta o êxodo rural. Por outro lado, muitos filhos de 

agricultores familiares são expulsos do campo, ou por falta de novas áreas 

agricultáveis, ou por falta de emprego nos pequenos municípios, eminentemente 

rurais. Para superar esses desequilíbrios e corrigir as desigualdades inter-regionais 

seria extremamente necessário voltar as políticas públicas a essas pequenas 

localidades. Sendo, também importante, envolver estratégias de desenvolvimento 

ambientalmente seguras para áreas ambientalmente frágeis – conservação da 

biodiversidade pelo ecodesenvolvimento (SACHS, 2000, p. 86). 

Na sustentabilidade cultural há um desafio quanto às mudanças no interior da 

continuidade – o equilíbrio entre o respeito à tradição e a busca de inovações. Sachs 

defende a autonomia para a elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno, 

onde seja essencial a defesa e valorização dos processos criativos endógenos (em 

oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) (SACHS, 2000, p. 85). Na busca 

por modelos de desenvolvimento, deve-se prezar pela pluralidade de soluções e pela 

valorização da diversidade das culturas locais28. 

                                            
27 No sentido de defender a geração e a disseminação de tecnologias limpas, além, é claro, da criação 

e consolidação de mecanismos administrativos de proteção ambiental. 
28 Quanto maior a amplitude do processo de globalização e de abertura para realidades externas, mais 

necessária se faz valorizar as culturas locais, como forma de garantir o diferencial que irá dar 
competitividade nas diferentes formas de relações entre as regiões e países. 
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O Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92), enfatiza que deve-se seguir um planejamento para se 

chegar ao desenvolvimento, deve-se considerar diferentes dimensões seguidas de 

novas atitudes, novas práticas e políticas públicas para possibilitar uma noção mais 

ampla de sustentabilidade. Desse modo, uma aplicação adequada dos recursos, gera 

sustentabilidade econômica. 

 

RIO + 5 E RIO +10 

 

Em 1997, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), foi convocada pela comunidade internacional para a 

chamada Rio + 5 para analisar e rever os compromissos vistos no Rio de Janeiro em 

1992. Verificou-se ali que a maior parte dos países ainda não tinham atingindo seus 

objetivos. Verificou-se naquele momento, que a Agenda 21 poderia servir como 

instrumento para cumprir seus propósitos, através de planejamento participativo e a 

modernização da agenda socioambiental, propondo uma visão mais sistêmica entre 

várias dimensões do desenvolvimento (CNUMAD, 1995, p. 5). 

Em 2002 a ONU promoveu em Johanesburgo, na África do Sul, a Cúpula 

Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais popular Rio + 10, onde o principal 

ponto em debate era a questão do desenvolvimento sustentável, além das questões 

sobre a preservação do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. 

Discutiu-se também, as questões sociais. Um aspecto importante discutido na 

conferência foi a busca por medidas afim de reduzir os índices de pobreza e das 

desigualdades sociais. 

 

CONFERÊNCIA DO CLIMA 2015 (COP21) 

 

A COP21 umas das maiores conferências internacionais, conhecida como 

Conferência do Clima 2015, realizada em Paris (França), com o objetivo de um novo 

acordo entre países para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Discutiu-se 

que é necessário limitar o aquecimento global abaixo de 2° C, em relação aos níveis 

pré-indutriais, e também prevê urgência em limitar o aumento da temperatura a 1,5 
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°C. O compromisso de acompanhamento com os países deve ser revisto a cada cinco 

anos, para ver a aplicabilidade dos planos climáticos. 

 

ABORDAGEM DA MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Considerando-se as possibilidades oferecidas pela noção de 

multifuncionalidade da agricultura em face das peculiaridades da realidade rural, 

sobretudo no Brasil (MALUF, 2003, p. 135), as análises a seguir apresentadas tratam 

das dimensões da multifuncionalidade da agricultura familiar alcançadas pelos 

agricultores familiares – que fundamentam sua estratégia de reprodução social 

garantindo a sustentabilidade da reprodução social dos envolvidos no processo. As 

possibilidades de análise da multifuncionalidade da agricultura possam ser 

delimitadas em três níveis – as famílias rurais, o território e a sociedade – consideram-

se aqui, as questões referentes à dinâmica de reprodução dessas famílias inseridas 

num determinado território e contribuindo para a configuração desse território. A 

dimensão território trata da investigação da percepção das “funções” e a 

correspondente atuação dos atores e redes sociais importantes para a construção 

social do território. Quanto ao nível da sociedade, apreende-se sobre a análise das 

políticas públicas direcionadas para o segmento da agricultura familiar, tentando focar 

em que medida elas alcançam a multifuncionalidade da agricultura familiar (MALUF, 

2003). 

É importante assinalar que as funções atribuídas à agricultura familiar não se 

manifestam igualmente nos diferentes contextos e particularidades de cada família ou 

grupo de agricultor familiar. Entretanto, as funções descritas constituem a principal 

referência para a avaliação da multifuncionalidade da agricultura (baseado em 

MALUF, 2003, p. 136). 

Consideram-se quatro funções – reprodução social das famílias rurais e da 

sociedade; segurança alimentar da sociedade local e de outras comunidades; 

contribuição para a manutenção e divulgação de valores tradicionais, sociais e 

culturais decorrentes de fatores associados à identidade social e a formas de 

sociabilidade das famílias e comunidades rurais; e a preservação ambiental e 

conseqüentes ações de educação ambiental e de preservação dos recursos naturais 
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e da paisagem rural – são identificadas considerando-se as relações entre as famílias 

de agricultores familiares e o território em que estão inseridos. 

A função de reprodução social das famílias de agricultores familiares refere-se 

à geração de trabalho e renda que possibilita às famílias permanecerem no meio rural 

com dignidade, considerando-se o contexto em que se encontram em termos de 

endividamento e queda de renda real que predomina no segmento da agricultura 

familiar29. A contribuição da agricultura familiar para a reprodução social pode ser 

analisada sob duas situações. Primeiro, na função básica da agricultura – atividades 

agrícolas, pecuárias e extrativas – como geradora de ocupação e determinante da 

dinâmica territorial. Segundo, nas situações que a atividade agrícola própria mesmo 

que tenha perdido centralidade para a reprodução econômica das famílias, 

principalmente via mercado, ela consegue manter aspecto de papel relevante no que 

tange à dinâmica de reprodução social familiar, pois o acesso à terra e as atividades 

agrícolas desenvolvidas na terra são garantia de habitação e alimentação30. 

A função da segurança alimentar deve ser valorizada, pois diz respeito ao papel 

de garantir a segurança alimentar sob duas perspectivas. A primeira refere-se à 

produção agrícola em si, à sua capacidade de fornecer quantidades de alimentos para 

a população, para o mercado. Em segundo, a capacidade de possibilitar o acesso aos 

alimentos a outras comunidades através de políticas públicas específicas. Ou seja, 

além dos bens básicos serem produzidos para sua subsistência, são destinados ao 

consumo de agentes residentes em outros territórios31. 

No Brasil, as funções de manutenção do tecido social e cultural e de 

preservação dos recursos naturais e da paisagem rural apresentam relação à medida 

que os agricultores envolvidos em atividades de turismo rural se empenham em 

demonstrar seu dia-a-dia e o seu modo de vida sócio-cultural valorizando o 

conhecimento do manuseio das atividades que é passado de “pai para filho” conforme 

a tradição da agricultura familiar. Constata-se que o resgate do seu modo de vida na 

comunidade como sendo mais saudável, valoriza a produção de alimentos orgânicos, 

                                            
29O endividamento e perda de renda é situação predominante na agricultura familiar no Brasil. 
30E ainda, as atividades agrícolas são, também, a raiz das atividades rurais não-agrícolas – 

exemplificando, a agroindústria e o turismo rural, onde a condição de agricultor é elemento 
fundamental em termos de identidade e inserção social para as formas de sociabilidade dos 
agricultores. 

31 Bens básicos no sentido de North (1977, p. 333-343), vale dizer, de bens que se destinam ao 
consumo de agentes residentes em outros territórios. 
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artesanalmente, com matéria-prima local (caseira), dando ênfase ao contato e à 

preservação da natureza. Onde o plano alimentar antigo é buscado, revisto e 

transformado em atrativo turístico, se transformando numa nova fonte de renda para 

os produtores familiares, numa busca de valores que, além da memória gastronômica, 

remete ao resgate histórico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A acumulação do conhecimento nos dá algumas bases para se pensar a 

economia. Bases que não pertencem à economia. Como não pertencem à economia, 

não há axiomas, não é científico. Logo, precisa-se de estudos de caso para se estudar 

economia ecológica. Falando-se de um modelo central que vincula idéias. Modelo 

embasado em estudos de caso, textos que mesmo que não sejam operacionais, não 

estão errados, pois se forem lidos serão aceitos em qualquer lugar do mundo, uma 

vez que expressam a visão do seu Autor. 

Conforme Sachs (1986, p. 39-40), a tomada da consciência ecológica estimula 

um esforço de reflexão que leva a abordagens novas, sem dúvida menos elegantes e 

menos susceptíveis de formalização, mas, em contrapartida, demarcando-a, assim da 

economia de inspiração neoclássica. Esta nova racionalidade reconhece 

explicitamente o princípio de solidariedade com as gerações futuras. Obrigando o 

planejador que se ocupa da ordenação do território a cuidar dos equilíbrios ecológicos 

globais, atentando para os efeitos cumulativos e sinérgicos nacionais e transnacionais 

das atividades humanas sobre o clima, o estado dos oceanos e o equilíbrio térmico 

do planeta. 

Após esta reflexão, reafirma-se a visão sócio-política de que o princípio da 

atividade agrícola não se esgota na simples oferta de produtos ao mercado, mas que 

oferece na mesma medida outros bens à sociedade, inclusive bens considerados 

imateriais, o que faz da agricultura uma atividade com múltiplas funções. 

 

Rompendo com o enfoque setorial e levando em conta a heterogeneidade 
estrutural da agricultura familiar, propõe-se uma abordagem que integre a 
agricultura a outras organizações econômicas na análise do desenvolvimento 
local. Uma articulação territorial das atividades econômicas que possibilite 
ampliar o foco de análise de duas maneiras: incorporando certos tipos de 
atividades agrícola considerados ‘não profissionais’ (e, portanto, deixados 
fora das análises clássicas) e tornando endógenas à análise econômica 
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certos fenômenos que são classicamente considerados como pertencentes 
ao meio sociocultural mas que tendo uma função econômica podem se 
inscrever em diferentes domínios da vida (profissional, social, doméstico, ...) 
(LAURENT, 2000 apud CARNEIRO; MALUF, 2003, p. 19) 

 

Nota-se, portanto, que a elaboração da noção de multifuncionalidade da 

agricultura, recolhe contribuições de distintas origens e preocupações, com aportes 

oriundos de abordagens que procuram responder a questões que vão desde a 

natureza do processo produtivo agrícola e seus impactos socioambientais até a 

dinâmica de reprodução das famílias e de ocupação do espaço social agrário. O que 

em termos conceituais, decorre do desafio da noção em pauta unificar, 

interdisciplinarmente, elementos de modo a oferecer uma outra compreensão da 

inserção da agricultura em relação ao mundo rural e às famílias de agricultores que o 

compõem, numa síntese (compreensão) em substituição (ou alternativa de 

reprodução social adotada em resposta) ao paradigma que esteve na base da 

“modernização da agricultura”. 

Tal como Kuhn (2003), dedica considerações sobre as revoluções como 

mudanças na concepção de mundo, Fernández (2004, p. 225) comenta que “as 

mudanças de paradigma induzem uma revolução na concepção que se tem do 

mundo”32. Todo um processo que permeia a mudança de concepções de mundo 

configura a passagem de um paradigma para outro, configura uma revolução 

cientifica. Tal processo conduz à superar valores e paradigmas estabelecidos para se 

chegar a uma concepção do real que seja mais capaz de responder à questões que 

emergem no processo. Logo, tal revolução ocorre caracterizada pela mudança de um 

paradigma para outro, ocorrendo a partir da crise em relação a um determinado 

fenômeno ou diversos fenômenos. Então, a noção de paradigma compreende um 

conjunto de regras, suposições teóricas e técnicas de aplicação de leis que orientam 

as atividades dos envolvidos no processo de pesquisa da comunidade científica. 

Ou, refletindo-se a partir de Kuhn (2003), sugere-se uma reflexão alternativa a 

qual remete ao entendimento de que as revoluções se iniciam a partir de um 

sentimento crescente de boa parte da comunidade envolvida nas discussões acerca 

dos problemas inerentes ao paradigma. E, na medida em que, geralmente, tais 

questões surgem porque o paradigma atual e até o momento aceito deixou de 

                                            
32 Los cambios de paradigma inducen una revolución en la concepción que se tiene del mundo. 
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funcionar, explicar, explicitar ou resolver adequadamente a uma série de questões às 

quais deveria responder, também, é interessante enfatizar que tal mudança de 

paradigma não ocorre de forma cumulativa, mas sim, por meio de rupturas (ou cisões), 

nas quais uma ideia ou uma perspectiva é substituída totalmente por outra, sem que 

haja um processo cumulativo de várias teorias. 
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A GESTÃO DA ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JACUTINGA – 

LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Vilmar Comassetto33 
Laís Bruna Verona34 

 

RESUMO 

O aumento da demanda de água, o comprometimento da sua qualidade e a ocorrência de 
eventos hidrológicos extremos, como, por exemplo, uma estiagem ou seca interferem na 
disponibilidade de água de uma bacia hidrográfica comprometendo sua segurança hídrica. O 

desafio a ser superado é garantir o abastecimento de água para atender as necessidades 
humanas, as atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas. Para evitar ou 

diminuir os riscos de um quadro de insegurança hídrica, é necessário aperfeiçoar a 
gestão dos recursos hídricos e realizar investimentos dos vários setores nas diferentes 
escalas de gestão, ou seja, na microbacia, no município, na bacia hidrográfica, em 
nível estadual e federal. Neste trabalho discutem-se os limites e possibilidades de 
participação dos municípios no processo de gestão da água. Como território de 
análise, consideram-se os municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio 
Jacutinga, na região Oeste de Santa Catarina. Apesar dos municípios não possuírem 
a dominialidade sobre os recursos hídricos, pressupõe-se que têm um papel 
importante na gestão ambiental ao desenvolver o papel de articulador da gestão de 
várias políticas públicas, as quais têm relação direta com fatores que afetam a 
disponibilidade de água, em quantidade e qualidade. Conclui-se apontando uma série 
de medidas que podem ser desenvolvidas em nível municipal visando integrar as 
políticas de meio ambiente, saneamento básico e uso e ocupação do solo. Também 
são apontadas outras ações específicas, possíveis de execução prática, de acordo 
com a realidade local. Entende-se que essas medidas, se integradas às políticas 
estadual e federal de recursos hídricos, poderão contribuir para a gestão eficiente da 
água aumentando a segurança hídrica na bacia hidrográfica. 

 

Palavras Chaves: Água; Segurança hídrica; Município; Qualidade de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento da demanda de água, o comprometimento da sua qualidade e a 

ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como, por exemplo, uma estiagem ou 

seca interferem na disponibilidade de água que ofereça segurança hídrica. O 

                                            
33Engenheiro Agrônomo, Mestre em engenharia de Produção e Doutor em Geografia.  E-mail: 

vcomassetto@yahoo.com.br 
34Engenheira Sanitarista e Ambiental, Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Rede 

Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). E-mail: lbverona13@gmail.com. 
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abastecimento de água para atender as necessidades humanas, para a prática das 

atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas tem sido um desafio a ser 

superado. 

O arcabouço legal e institucional que orienta e disciplina como deve ser a 

gestão da água no Brasil está disposto na Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH) através da Lei n°. 9.433 de 08 de janeiro de 1997, também conhecida como 

Lei das Águas. Aponta como um dos fundamentos que a bacia hidrográfica35 é a 

unidade territorial para a implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).  

Observa-se que de acordo com esse fundamento, não é explicitada a escala 

municipal de gestão da água. No entanto, sabe-se que está previsto na Constituição 

Federal, uma série de políticas públicas, cuja execução cabe aos municípios e que 

tem relação direta com fatores que afetam a disponibilidade de água, em quantidade 

e qualidade.   

Eventos hidrológicos extremos têm sido cada vez mais frequentes no Brasil e 

Santa Catarina, especialmente na região Oeste de SC. No território da Bacia do Rio 

Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas, a maior frequência tem sido com a ocorrência de 

estiagens e enchentes. Quando acontecem esses eventos extremos e se avalia que 

os mesmos estão causando prejuízos, principalmente econômicos, cabe ao município 

decidir pela decretação de Situação de Emergência ou Calamidade Pública, 

dependendo da gravidade da situação e extensão do evento. Em ambos os casos, há 

a necessidade de se adotar medidas urgentes e preventivas a fim de socorrer as 

pessoas afetadas, sendo o município o primeiro ente da federação a ser acionado.  

Este trabalho busca evidenciar a importância dos municípios no processo de 

gestão da água na escala local e apontar diferentes políticas públicas possíveis de 

execução prática que devem contribuir para mitigar os efeitos provocados quando da 

ocorrência de eventos hidrológicos extremos, e contribuir estrategicamente para uma 

maior segurança hídrica para os diferentes setores que atuam na bacia hidrográfica.  

 

 

                                            
35 Bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água localizados nas partes altas do 

terreno, onde as águas da chuva formam cursos d’água que desaguam para uma única foz 
localizada no ponto mais baixo da região, que pode ser um rio ou lago. No caso da Bacia do Rio 
Jacutinga, a foz de todos os principais rios que dão nome às sub-bacias é o rio Uruguai (Figura 4).  
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A GESTÃO DA ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA 

 

A Lei das Águas que instituiu a PNRH não é apenas um instrumento de 

disciplinamento do uso das águas, mas é considerado um arcabouço jurídico inovador 

quanto aos rumos da gestão da água e da sociedade. Em linhas gerais, a Lei Federal 

traça os objetivos, diretrizes, instrumentos e fundamentos para a implementação da 

Política.  

Para efeito deste trabalho, destacam-se alguns aspectos da legislação, porém 

sem desmerecer os demais, os quais no seu conjunto formam o arcabouço jurídico-

institucional vigente. Neste contexto, em síntese, são objetivos principais da política: 

assegurar a disponibilidade das águas e a qualidade adequada às presentes e futuras 

gerações; garantir o uso deste recurso de forma racional e, atuar na prevenção e 

defesa contra eventos hidrológicos decorrentes do uso inadequado dos recursos 

hídricos. Em relação às diretrizes, cabe destacar que a união articular-se-á com os 

Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.  

Dentre os instrumentos destacam-se, os planos de recursos hídricos – 

conceituados como planos diretores – que visam fundamentar e orientar a 

implementação da política de longo prazo, o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes, o sistema de informações, a outorga de 

direito de uso da água e a cobrança pelo uso da água.  

Quanto aos fundamentos, a Lei das Águas se baseia em seis princípios 

fundamentais, dos quais destacamos: V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para a implementação da PNRH e atuação do SINGREH e, VI – a gestão deve ser 

participativa e descentralizada.  

Portanto, a bacia hidrográfica – no âmbito da política – é considerada o território 

adequado para o planejamento e unidade territorial básica para efetivação da política. 

E os integrantes de uma determinada bacia, que podem incluir territórios, Estados ou 

países, devem promover a gestão e o aproveitamento dos recursos hídricos de forma 

integrada, sem prejuízo das unidades político-geográficas já existentes.  

Em relação ao SINGREH, o mesmo se caracteriza como o arcabouço 

institucional responsável pela gestão da água e é composto por instituições que atuam 

nas escalas federal, estadual e de bacia hidrográfica (Figura 1).  
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Na escala federal atuam as entidades que tem o papel de orientar a política de 

recursos hídricos em nível nacional. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), órgão consultivo e deliberativo, tem a função de atuar na formulação da 

PNRH e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU/MMA), 

integrante da estrutura do Ministério de Meio Ambiente (MMA), atuando como 

secretaria executiva do CNRH. Também na escala federal atua a Agência Nacional 

de Águas (ANA), uma autarquia que tem como principal atribuição implementar a 

PNRH e coordenar o SINGREH.  

Na escala estadual atuam o órgão gestor estadual dos recursos hídricos e os 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Em Santa Catarina, quem atua como 

órgão gestor estadual de recursos hídricos é a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), que acumula as funções de 

formulação de políticas governamentais, própria das secretarias de estado e a função 

de apoio aos colegiados, que seria de responsabilidade de um órgão gestor 

específico, a exemplo de outros estados, cuja atribuição, entre outras é de outorgar, 

fiscalizar o uso dos recursos hídricos em rios de domínio estadual e as águas 

subterrâneas.  

Em nível de bacia, operam os Comitês de Bacias Hidrográficas, que 

subordinados ao órgão estadual, possuem várias atribuições, entre as quais 

destacam-se o debate e proposição de ações visando a gestão eficiente da água na 

bacia hidrográfica em que atua. É considerado como o parlamento das águas, onde 

se reúnem usuários de água, poder público (órgãos da administração federal e 

estadual) e população da bacia, setor onde também estão inseridos os municípios. No 

caso dos municípios, estão assim categorizados e não como poder público, porque 

no Brasil os municípios não têm dominialidade sobre os recursos hídricos, 

competência exclusiva do governo federal e governos estaduais.   
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Figura 1 – Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (2013). 

 

Outra entidade que também atua na escala da bacia hidrográfica é a Agência 

de Bacia ou Entidade Delegatária ou Entidade Executiva, que se caracterizam como 

secretarias executivas dos comitês de bacia, cuja amplitude de atuação na bacia 

depende de sua configuração e disponibilidade de recursos. As “Agências de Bacia” 

e “Entidades Delegatárias” são criadas e operam junto aos comitês em que há a 

arrecadação de recursos oriundos da aplicação do instrumento “cobrança pelo uso da 

água”, cuja aplicação ocorre na própria bacia. Isso permite à entidade, além de 

oferecer suporte organizacional, administrativo, de mobilização e capacitação, de 

também estruturar sua equipe técnica para elaborar e executar projetos estruturantes 

na bacia hidrográfica.   

A outra configuração é a “Entidade Executiva”, que atua junto aos comitês que 

ainda não tem implantado a cobrança pelo uso da água. Nesse caso, a atuação é 

mais restrita, limitando-se ao assessoramento organizacional, administrativo, de 

mobilização e capacitação, porque os recursos disponibilizados pelos governos 

estaduais, através de Termo de Colaboração, são mais limitados.  

Observa-se que nessa formatação do SINGREH não há referência explicita em 

relação à escala local ou municipal de planejamento e gestão da água. Em que pese 

a importância do município no planejamento e execução de políticas públicas em 

gestão ambiental e que tem relação direta com a disponibilidade de água em 



116 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

quantidade e qualidade, já existem discussões de como vencer os desafios que ainda 

dificultam a inserção dos municípios nas estratégias de gestão, conservação, proteção 

e preservação da bacia hidrográfica e uso racional da água.   

Diante do exposto e considerando os objetivos desse trabalho, na Figura 2 

propõe-se e a inclusão do município no SINGREH. Nessa configuração, o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo, tem a função de 

atuar na formulação da Política Municipal de Recursos Hídricos e a Secretaria 

Municipal de Agricultura e/ou Meio Ambiente, para atuar como órgão executor das 

políticas. A entidade de bacia, nesse caso, não está subordinada a qualquer entidade 

municipal, mas atua de modo integrado no desenvolvimento de ações planejadas 

tanto no âmbito da bacia quanto do município.      

 

Figura 2 – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com a inclusão do município. 

 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (2013).  

 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACUTINGA E SUB-BACIAS CONTÍGUAS 

 

No estado de Santa Catarina, para efeito do planejamento, gestão e 

gerenciamento dos recursos hídricos, foram instituídas 10 Regiões Hidrográficas (RH) 

e 17 Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) conforme Resolução CERH nº 26, 
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de 20 de agosto de 2018. Nessa delimitação, em alguns casos o território de atuação 

de determinado comitê coincide com o território da região hidrográfica em que está 

inerido. E em outros casos, numa mesma região hidrográfica há um ou mais comitês 

que atuam. 

É o caso da Região Hidrográfica 03 (RH 03) que apresenta duas UPGs: UPG 

3.1 – Jacutinga e UPG 3.2 – Peixe. Portanto, a Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e 

Sub-Bacias Contíguas, doravante Bacia do Rio Jacutinga, integra a Região 

Hidrográfica 03 (RH 03), denominada Vale do Rio do Peixe, que também apresenta a 

Bacia do Rio do Peixe na sua composição, cujos rios têm sua foz no rio Uruguai 

(Figura 3).  

 

Figura 3 – Regiões Hidrográficas (RH) e Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) de Santa 
Catarina. 

 
Fonte: Adaptado de Santa Catarina (2019a). 

 

A Bacia do Rio Jacutinga é um dos territórios mais importantes do Estado, onde 

se concentram aproximadamente 192.900 pessoas (IBGE, 2010). Possui uma área 

de atuação de 2.712,2 km², que corresponde a 2,9 % da área de Santa Catarina.  
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O sistema hidrográfico que compõem este território apresenta, além da Bacia 

do Rio Jacutinga, mais sete sub-bacias, por isso da denominação oficial desse 

território como Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas, que são: 

Sub-Bacias Rio Rancho Grande, Rio Suruvi, Rio dos Queimados, Rio Engano, Rio 

Ariranha, Rio Ariranhazinho e Contribuições independentes, todas desaguando no rio 

Uruguai (Figura 4). Para facilitar a redação do texto, doravante, refere-se a esse 

território como Bacia do Rio Jacutinga. 

 

Figura 4 – Sistema hidrográfico do território da Bacia do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas. 

 
Fonte: Santa Catarina (2019b). 

 

A Bacia do Rio Jacutinga é considerada sob o aspecto de gestão da água, o 

território de atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Sub-Bacias 

Contíguas, doravante Comitê Rio Jacutinga, conforme preconizado pela Lei das 

Águas.  

Nesse território estão inseridos 19 municípios, sendo que, cinco municípios 

estão integralmente na área da bacia, sete parcialmente inseridos com sede dentro 
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da bacia e outros sete parcialmente inseridos, porém, com sede fora da área da bacia 

(Figura 5). 

Os 19 municípios que compõem a bacia são: Água Doce, Alto Bela Vista, 

Arabutã, Arvoredo, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia 

do Sul, Ouro, Paial, Peritiba, Presidente Castelo Branco, Seara, Vargem Bonita e 

Xavantina. 

 

Figura 5 – Municípios que compõem a Bacia do Rio Jacutinga.  

 
Fonte: Santa Catarina (2019b). 

 

Por sua vez o Comitê Rio Jacutinga, criado pelo Decreto Estadual n° 652 de 03 

de setembro de 2003, é composto por 55 instituições, das quais 40% são 

representados por usuários de água, outros 40% pela população da bacia e 20% por 

representantes do poder público federal e estadual. Superados os desafios de sua 

implantação, ao longo de sua trajetória o Comitê tem desenvolvido projetos e 

promovido ações de mobilização e capacitação para a gestão sustentável da água.  

Nesse processo, um dos principais objetivos tem sido a implementação dos 

instrumentos de gestão das águas do referido território. Para tanto, a elaboração do 

plano da bacia e a ampliação do número de usuários de água cadastrados foram 
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ações importantes e que serviram de base para a continuidade de outras novas 

intervenções. 

Uma das ações importantes e que contribuiu para fortalecer o sistema de 

informações sobre recursos hídricos na bacia foi a publicação de várias pesquisas que 

foram desenvolvidas por instituições que compõem o comitê, cuja síntese está no livro 

“Pesquisas em Recursos Hídricos na Bacia do Rio Jacutinga e Contíguos” publicado 

em 2013 e que teve o Comitê Rio Jacutinga como entidade responsável pela sua 

organização e publicação.  

Outras ações foram promovidas pelo comitê, podendo-se destacar a realização 

do diagnóstico dos poços profundos perfurados, a caracterização das sub-bacias com 

a avaliação da qualidade da água, o diagnóstico dos sistemas de reservação de água 

no meio rural através de cisternas e a qualidade da água, eventos de capacitação, tais 

como seminários, cursos de educação ambiental para a gestão da água e o concurso 

de fotografias “Olhares sobre a Água”, dentre outras. A organização e mobilização de 

entidades para promoção de eventos durante a “Semana da Água”, que já está na sua 

8ª edição, também tem contribuído para a mobilização e envolvimento de mais 

pessoas e instituições no debate e na execução de ações visando a gestão da água. 

Historicamente, durante esse processo, o Comitê teve como principal parceiro o 

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai 

Catarinense (Consórcio Lambari), que além do apoio administrativo também atuou 

como personalidade jurídica do Comitê no gerenciamento dos recursos financeiros, 

repassados pelo governo do Estado através de convênio.    

Mais recentemente, a partir do ano de 2018, o governo do Estado de Santa 

Catarina modificou a metodologia de apoio aos comitês de bacia. Mediante edital 

público, o governo de Estado, através da SDE, firmou Termo de Colaboração com 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para atuarem como Entidade Executiva.  

No caso do Comitê Rio Jacutinga e demais comitês do Oeste de Santa 

Catarina, a Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann (ECOPEF) foi a 

organização contratada. A ECOPEF é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) com sede no município de Concórdia (SC). A sua missão 

é promover a preservação do meio ambiente em parceria com instituições públicas e 

privadas através de projetos de sustentabilidade, gestão de bacias hidrográficas e de 

unidades de conservação.  
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Nessa nova modalidade de contratação e conforme o Termo de Colaboração, 

a ECOPEF como Entidade Executiva desenvolve ações de organização interna do 

comitê, comunicação, articulação, mobilização social, capacitação, gestão financeira 

e assessoria jurídica.  

 

INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS DA BACIA DO RIO JACUTINGA 

 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia, concluído em setembro de 2009, é o 

documento que apresenta uma série de informações hidrológicas, as quais têm 

auxiliado na execução de atividades e desenvolvimento de projetos no território da 

bacia. Na Tabela 1, apresentam-se os principais setores usuários demandantes de 

recursos hídricos na bacia e percentual de participação no volume de captação.  

Apesar do baixo número de usuários cadastrados no período em que se 

elaborou o plano, cuja referência cadastral é de 24 de julho de 2009, com apenas 575 

cadastros inscritos no Sistema de Cadastrados de Usuários, é possível observar os 

principais setores quanto às demandas de água.  

 

Quadro 1 – Distribuição da demanda dos usos consuntivos36 na Bacia do Rio Jacutinga em função do 
número de pontos de captação superficial e do volume de água captado superficialmente. 

Uso 

Nº. de Pontos 

de Captação 

Superficial 

% dos Pontos 

de Captação 

Superficial 

Volume 

Captado 

(L/s) 

% do 

Volume 

Captado 

Abastecimento Público 18 3,1 241,1 37,4 

Aquicultura 1 0,2 0,8 0,1 

Criação Animal 498 86,6 102,5 15,9 

Industria 17 3,0 232,4 36,0 

Irrigação 3 0,5 1,0 0,2 

Outros Usos 36 6,3 0,3 0,1 

Produção de Energia  2 0,3 66,7 10,3 

Total 575 100,0 644,7 100,0 

Fonte: Santa Catarina, 2019b. (Referência cadastral: 24 jul. 2009). 

 

Por ordem de importância quanto ao número de usuários que demandam 

recursos hídricos na bacia, destacam-se os setores de criação animal, abastecimento 

                                            
36 Consideram-se usos consuntivos quando, durante o uso, é captada uma determinada quantidade de 

água dos mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor e/ou com qualidade inferior é 
devolvida, ou seja, parte da água retirada é consumida durante seu uso, causando uma redução do 
volume de água disponível na bacia hidrográfica. Exemplos: abastecimento humano, irrigação, 
indústria, criação animal, etc. 
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público, outros usos e industrial. O setor elétrico também se destaca como importante 

usuário, no entanto, cabe ressaltar que o uso da água é considerado não consuntivo, 

isto é, utiliza os recursos hídricos, porém, não consome, ou seja, a água retorna ao 

leito normal dos rios. Com a instalação desse tipo de empreendimento, sua 

interferência nos recursos hídricos tem sido na modificação no seu padrão temporal 

de disponibilidade, principalmente quando há a formação de grandes lagos para o seu 

armazenamento.  

Na Figura 6, busca-se atualizar os dados dos setores de usuários cadastrados, 

apontando-se numericamente os setores de usuários declarados no Sistema de 

Cadastro de Usuários demandantes de recursos hídricos na bacia. Segundo os dados, 

o número de declarações até 31 de dezembro de 2019 é de 6.738 usuários 

cadastrados. Observa-se que o setor agropecuário continua sendo, numericamente, 

o maior demandante de água na bacia, com 6.040 usuários cadastrados, seguido de 

outros usos, tais como postos de combustível, lavanderias, etc., com 447 cadastrados. 

O setor de abastecimento público tem 98 cadastrados, seguido do setor industrial com 

59 cadastros realizados. 

No que se refere ao volume de água captado para cada setor, também buscou-

se atualizar esses dados (Figura 7). Atualmente a demanda total de água na Bacia do 

Rio Jacutinga, conforme dados autodeclarados no Sistema de Cadastrados de 

Usuários, é de 544.042 litros por segundo (L/s). 
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Figura 6 – Número de usuários da Bacia do Rio Jacutinga cadastrados no Sistema de Cadastro de 
Usuários de Água da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE/SC) ano 2019. 

 
Fonte: Santa Catarina (2019c).  

 

Quanto aos principais setores demandantes, os dados atualizados para o ano 

de 2019 mantém a tendência conforme já observado no ano de 2009. O setor de 

criação animal, com o maior número de declarações também é o que apresenta a 

maior demanda, cerca de 506.222 L/s, correspondendo a 93% do total da demanda 

atual, seguido do setor aquicultura com uma demanda de 26.165 L/s e de 

abastecimento público com uma demanda de 5.683 L/s. Os outros usos e a indústria 

vêm em seguida com 5.279 L/s e 574 L/s, respectivamente.  

Em relação à distribuição espacial dos usuários, no Quadro 02 apresentam-se 

os municípios da Bacia do Rio jacutinga e o respectivo número de cadastrados. 

Observa-se que o município de Concórdia é Seara são os que o maior número de 

cadastrados, sendo 1.732 e 888, respectivamente. Cabe ressaltar que o município de 

Água Doce possui apenas 13 usuários cadastrados porque o percentual de território 

inserido na Bacia do Rio Jacutinga é de apenas 1%, pois a maior parte do território 

localiza-se nas bacias do Rio do Peixe e Rio Chapecó-Irani.  
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Figura 7 – Principais setores demandantes da Bacia do Rio Jacutinga cadastrados no Sistema de 
Cadastro de Usuários de Água da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE/SC) 
ano 2019 

 
Fonte: Santa Catarina (2019c). 

 

Mesmo aspecto pode ser considerado para os municípios de Ipira e Ouro, cujos 

territórios localizam-se quase que integralmente na bacia do Rio do Peixe e os 

municípios de Xavantina com 19 cadastrados e Arvoredo sem nenhum cadastrado, 

pois parte dos seus territórios está inserido na Bacia do Rio Chapecó-Irani.   

 
Tabela 2 – Número de usuários cadastrados no Sistema de Cadastro de Usuários de Água da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE/SC), distribuídos nos 19 municípios da 
bacia do rio Jacutinga – ano 2019. 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE 

DECLARAÇÕES 
MUNICÍPIO 

NÚMERO DE 

DECLARAÇÕES 

Água Doce 13 Jaborá 591 

Alto Bela 

Vista 
285 Lindoia do sul 495 

Arabutã 423 Ouro 83 

Arvoredo -  Paial 142 

Catanduvas 133 Peritiba 186 

Concórdia 1.732 
Presidente Castelo 

Branco 
232 

Ipira 39 Seara 888 

Ipumirim 510 Vargem Bonita 173 

Irani 416 Xavantina 19 

Itá 394 - - 

                                                                                    Total de Declarações          6.754   

Fonte: Santa Catarina, 2019c. (Referência Cadastral: 31/12/2019). 
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Na Figura 8, apresentam-se as diferentes fontes de captação de água que 

ocorrem na bacia. De acordo com os dados, observa-se que a principal fonte de 

captação são as nascentes de água, seguido dos poços profundos.  

 

Figura 8 – Número e tipo de fontes de captação de água nos 19 municípios da bacia do rio Jacutinga 
- ano 2019. 

 
Fonte: Santa Catarina (2019c).  

 

Os dados apresentados na Figura 8 evidenciam a importância que as 

nascentes têm como principal fonte de captação de água na bacia. Diante desse 

aspecto, vários estudos já foram realizados para a análise das condições de proteção 

dessas fontes, qualidade da água e medidas preventivas a fim de oferecer água em 

qualidade, principalmente para o consumo humano e dessedentação animal, os quais 

estão publicados no livro “Pesquisas em Recursos Hídricos na Bacia do Rio Jacutinga 

e Sub-Bacias Contíguas” (COMASSETTO, 2013).  

As águas superficiais dos rios, de fontes ou até mesmo de poços rasos, são as 

mais afetadas pelo manejo inadequado dos solos e dos dejetos animais. Em muitas 

propriedades, a inexistência de Áreas de Preservação Permanente (APP’s) que 

incluem a proteção das nascentes e suas áreas de entorno reduzem a ocorrência de 

afloramentos espontâneos de água e provoca até mesmo o desaparecimento de 

mananciais e fontes antes eficientes (FLOSS, 2011).   
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A água subterrânea é o segundo tipo de fonte mais demandada pelos usuários. 

Em função dessa importância, na Bacia do Rio Jacutinga também já foram 

desenvolvidos vários projetos de pesquisa a fim de quantificar o número de poços e 

analisar a qualidade da água, cuja discussão não está no escopo desse trabalho 

(MARCHESAN, 2007; ANDREIS, 2013; MATHIENSEN, et al., 2014; COMASSETTO 

et al., 2014).    

 

EVENTOS HIDROLÓGICOS 

 

A alternância entre períodos de estiagens e de elevada precipitação é uma 

realidade cada vez mais frequente no Estado de Santa Catarina, especialmente na 

Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. Essa sazonalidade provocada por eventos 

hidrológicos extremos, causa além de preocupações e conflitos pelo acesso a esse 

recurso, prejuízos principalmente econômicos, além dos sociais e ambientais.  

Na Figura 9, apresentam-se os dados históricos de precipitação na bacia do 

Rio Jacutinga (EMBRAPA, 2019). A média histórica de precipitação considerando o 

período entre os anos de 1987 a 2019 foi de 1.902 mm/ano. No entanto, observa-se 

uma sazonalidade em termos de precipitação, com níveis de volume de chuvas 

oscilando entre um mínimo de 1.242 mm no ano de 1988 a uma precipitação de 2.777 

mm no ano de 2015. Conhecer essa variabilidade de níveis de precipitação é 

importante, pois contribuem para a elaboração de propostas, projetos e possíveis 

ações para mitigação dos efeitos e prevenção quando da ocorrência dos extremos 

hidrológicos.    

Nessa variação, quando ocorrem intensas precipitações, que geram enchentes 

e inundações têm sido ocasionadas principalmente nos perímetros urbanos das 

cidades da bacia. No caso de ocorrência de baixos níveis de precipitação, eventos de 

estiagens têm sido mais frequentes, atingindo mais municípios e causando volume 

maior de prejuízos, pois de modo geral afeta todo o território da bacia, principalmente 

o meio rural, setor que se caracteriza como a base econômica de toda a região Oeste.     
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Figura 9 – Dados de precipitação na bacia do Rio Jacutinga no período de 1987 a 2019.  

 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

No caso da estiagem, é aqui entendida, conforme descrição de Espindola e 

Nodari (2012), como um evento relativamente prolongado, embora temporário, 

geralmente relacionado a baixos índices de precipitação pluviométrica, o que 

desequilibra a reposição da umidade do solo causando séria instabilidade hidrológica.  

Ainda segundo os autores, as estiagens, por se apresentarem como fenômenos 

extremos, tanto no que tange a sua intensidade, quanto na sua extensão espaço-

temporal, vêm sendo consideradas e enfrentadas como desastres socioambientais de 

grande impacto, que afetam várias atividades econômicas, principalmente a 

agricultura, a indústria, a pecuária e a geração de energia elétrica. 

Para os órgãos de proteção e defesa civil, o critério adotado estabelece que, 

climaticamente, a estiagem refere-se a uma situação de mais de 15 dias de atraso em 

relação à época de chuva e menos de 60% da média mensal de pluviosidade 

caraterística da região (MONTEIRO; SILVA, 2018). 

Na Figura 10 observa-se o número de ocorrências de registro de desastres do 

tipo estiagem na região Oeste de Santa Catarina no período entre os anos de 1990 a 

2013. Observa-se que a ocorrência nos municípios da bacia tem sido de 4 a 15 vezes 

no referido período, dependendo do município (FREITAS, 2017).  
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Figura 10 – Índices de desastres do tipo estiagens em Santa Catarina no período de 1990 a 2013.  

 
Fonte: Freitas (2017). 

 

A GESTÃO DA ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JACUTINGA  

 

A demanda para qualquer uso da água, devido aos fatores de aumento da 

população humana e da produção animal, é crescente. A falsa concepção de 

abundância de água regional ou no território da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga 

exige mudanças de práticas quanto aos usos das águas, principalmente em nível 

municipal. Associado a esses fatores há o agravante da ocorrência de eventos 

hidrológicos extremos, como as estiagens, que contribuem no comprometimento 

ainda maior da oferta de água para o desenvolvimento socioeconômico da bacia.  

Toma-se como exemplo a situação dos municípios da Bacia do Rio Jacutinga 

durante a ocorrência de estiagem nos primeiros meses do ano de 2020. Conforme o 

Quadro 03, no período entre 1° de janeiro de 2020 até 03 de abril de 2020, dos 19 

municípios que compõem o território da bacia, 15 deles já haviam decretado situação 

de emergência, três não decretaram e um em processo de decretação. O número de 

propriedades atendidas com o abastecimento de água era de 560, sendo abastecidas 

com cerca de 2 (dois) milhões de litros diariamente através de caminhões pipa.  
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Observa-se que a maior concentração de setores de usuários demandantes de 

recursos hídricos localiza-se no meio rural, onde a maior demanda é para a produção 

animal, principalmente suínos, aves e leite e o abastecimento humano. Em alguns 

municípios a situação é mais grave, pois, além do prejuízo devido ao 

comprometimento da produtividade desses setores mais atingidos, há a dificuldade 

de algumas prefeituras em encontrar água bruta37 para captação e atendimento das 

demandas. Há relatos de agricultores, habitantes rurais, bem como, constata-se a 

diminuição da vazão de nascentes e rios, além da baixa qualidade da água, o que 

agrava ainda mais a situação. 

Esta é a situação hidrológica dos municípios atingidos pela estiagem. E, 

quando da ocorrência desses eventos extremos, o município é o primeiro ente da 

federação a ser acionado para prestação do serviço de atendimento aos usuários 

demandantes por recursos hídricos através das secretarias municipais, para dar conta 

da problemática resultante desses eventos. De modo geral, nessas situações, o 

principal responsável pela prestação do serviço de atendimento aos usuários 

demandantes de recursos hídricos são as prefeituras através das secretarias 

municipais.  

 

Quadro 3 – Dados sobre a estiagem nos municípios da Bacia do Rio Jacutinga38. Situação em 
02/04/2020. 

MUNICÍPIO 

DECRETO 

SITUAÇÃO 

EMERGÊNCIA/ 

ESTIAGEM 

(Data) 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PELO PODER PÚBLICO 

FINALIDADE DO 

ABASTECIMENTO 

FAMÍLIAS 

(nº) 

VOLUME MÉDIO 

DIÁRIO (l/dia) 
HUMANO ANIMAL 

Água Doce Não - - - - 

Alto Bela Vista 03.04.2020 16 50.000 - X 

Arabutã 19.03.2020 12 40.000 X X 

Arvoredo 28.01.2020 70 300.000 X X 

Catanduvas Em decretação S/I S/I - - 

Concórdia 16.03.2020 100 240.000 X X 

Ipumirim 02.04.2020 24 12.000 - X 

Ipira 19.03.2020 27 20.000 X X 

Itá 20.03.2020 60 20.000 X X 

Irani Não 25 100.000 X X 

Jaborá 16.03.2020 5 110.000 X X 

Lindóia do Sul 18.03.2020 15 120.000 X - 

                                            
37É aquela encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes e aquíferos, que não 

passou por nenhum processo de tratamento (IGAM, 2008). 
38Dados fornecidos pela Defesa Civil, Secretarias municipais, imprensa e sites prefeituras.  
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Ouro 21.02.2020 5 25.000 - X 

Paial 16.03.2020 50 300.000 X X 

Peritiba 25.03.2020 25 80.000 - X 

Presidente C. Branco 13.03.2020 12 120.000 X X 

Seara 
27.01.2020 (DM) 

100 360.000 X X 
26.03.2020 (DE) 

Vargem Bonita Não S/I S/I - - 

Xavantina 18.03.2020 17 250.000 X X 

 TOTAL 563 2.147.000 12 15 

Legenda: (S/I) Sem Informação. (DM) Decreto Municipal. (DE) Decreto Estadual. 
Fonte: Comitê Rio Jacutinga/ECOPEF (2020). 

 

Diante dessa problemática e considerando o que a Lei das Águas dispõe sobre 

a responsabilidade dos entes federados, questiona-se: Quais as funções e ações do 

município na gestão da água? Como o município poderá efetivar a gestão das águas 

no contexto do planejamento urbano e rural, considerando que este é o responsável 

pelo planejamento e a adequada ocupação e uso do solo? 

Apesar da legislação determinar que os rios sejam de domínio federal ou 

estadual e de que a gestão dos recursos hídricos estaria assegurada com a criação 

dos comitês, tendo como território de planejamento e execução de ações a bacia 

hidrográfica, entende-se que os municípios podem exercer funções e ações 

importantes na gestão dos recursos hídricos, a qual deve ser realizada de modo 

integrado e não competitivo entre os municípios de uma mesma bacia hidrográfica.  

Essa inserção mais concreta dos municípios no processo de gestão da água, 

justifica-se, pois, quando da ocorrência de eventos hidrológicos extremos, os 

municípios são os primeiros entes da federação que lidam com essa problemática, 

primeiro no abastecimento e depois na responsabilidade de recuperar os prejuízos. É 

nos municípios que as ações imediatas e estratégicas para recuperação podem e 

devem ser implementadas, através de processos de planejamento e gestão, 

associado à conscientização das pessoas em relação aos usos das águas. Além 

disso, por ser o ente federativo mais próximo do cidadão e dos problemas locais, o 

poder público municipal é que pode e deve oferecer as melhores condições para criar 

espaços de discussão com participação da sociedade no processo e planejamento e 

gestão através dos conselhos municipais.     

Apesar dos municípios não possuírem a dominialidade sobre os recursos 

hídricos, exercem um papel importante na gestão ambiental ao atuar na formulação e 

gestão do Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, que é considerado o principal 
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instrumento de gestão territorial. Quando define os parâmetros para o cumprimento 

da função social, ambiental e econômica da propriedade, os projetos e ações previstas 

no referido Plano têm relação direta com uma maior ou menor proteção dos recursos 

hídricos. Por isso da importância e necessidade de se integrar a gestão territorial e 

hídrica que acontece no município, em âmbito de bacia hidrográfica.  

Além disso, os municípios são titulares dos serviços de saneamento básico, 

que inclui o fornecimento de água potável à população, a coleta e tratamento de 

esgoto, a gestão dos resíduos e a drenagem urbana, conforme dispõe a Lei n° 

11.445/05/01/2007 (BRASIL, 2007). Do mesmo modo, a Constituição Federal prevê a 

possibilidade de o município legislar sobre as questões não contempladas pelas leis 

federais e estaduais sempre que se tratar de assuntos de gestão ambiental local e de 

interesse do município. 

Considerando o exposto, na sequência são apresentados alguns projetos e 

ações que podem ser desenvolvidas em nível municipal. O entendimento é de que 

nessa escala de atuação, o desenvolvimento de projetos e ações podem ajudar a 

diminuir os riscos de escassez de água, oferecendo maior segurança hídrica para as 

diferentes atividades econômicas, abastecimento humano e preservação dos 

diferentes ecossistemas.     

 

SUGESTÕES DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO DA ÁGUA  

 

A seguir, elencam-se possíveis medidas que podem ser adotadas a fim de 

aumentar a oferta e a segurança hídrica para que os efeitos indesejáveis dos eventos 

hidrológicos sejam menores sobre a população. Dentre essas medidas, destaca-se 

primeiramente aqueles instrumentos já previstos na Constituição Federal de 1988, 

entre os quais destacam-se: aumentar a capacidade de reservação e viabilizar outras 

fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração de água nos solos das cidades 

e no meio rural, implantar sistemas de controle da água nos rios e alertas hidrológicos 

e estimular as práticas de conservação do solo e da água, proteção de rios e 

nascentes.  
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Entende-se que esse conjunto de medidas devem ser pensadas e detalhadas 

compondo um Plano Municipal de Gestão da Água e Integração de Políticas, cuja 

concepção e condicionantes serão elencados a seguir.   

 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DA ÁGUA E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS  

 

Em que pese o fato da PNRH dispor que um dos instrumentos de Gestão é o 

Plano de Recursos Hídricos, cuja escala de elaboração deve ser Nacional, Estadual 

e de Bacia Hidrográfica, entende-se que, de acordo com as considerações anteriores, 

o município também deve elaborar seu Plano Municipal de Gestão da Água, integrado 

ao conjunto das questões ambientais e gestão do solo e ordenamento territorial. Pelo 

fato da gestão municipal estar mais próxima das pessoas, determinadas ações locais 

poderão apresentar resultados práticos e imediatos, beneficiando a população dos 

municípios que no conjunto vão beneficiar toda a bacia hidrográfica.  

Entre os projetos e ações possíveis de serem contempladas no Plano, podem-

se citar: criação de Sistema Municipal de Informações Ambientais, Diagnóstico da 

situação ambiental das propriedades rurais, Monitoramento da qualidade das águas, 

Diagnóstico e monitoramento do uso da água subterrânea, Monitoramento da 

qualidade e disponibilidade da água das nascentes; Políticas públicas de ações de 

proteção das fontes de água, Diagnóstico e monitoramento dos sistemas de captação 

e armazenamento de água da chuva, Programa de uso racional de águas em 

edificações urbanas, projeto Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), plano diretor 

municipal e plano de contenção de cheias e implantação de sistema de alerta contra 

enchentes. Na sequência apresenta-se o detalhamento dessas ações. 

 

Sistema Municipal de Informações Ambientais  

 

O objetivo desse instrumento é coletar informações sobre os recursos 

ambientais do município e oferecer à comunidade amplo acesso às informações 

básicas sobre o meio ambiente e estado da arte dos recursos hídricos no município. 

A produção de informações ambientais e da gestão dos recursos hídricos em nível 

municipal permite que o município seja tratado como uma unidade específica e 

particularizada para a alocação de investimentos e definição de projetos específicos. 
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Para que isso seja realizado é necessário que o município esteja preparado 

institucionalmente e que disponha de Informações Ambientais. Abaixo descrevem-se 

exemplos de informações que podem ser coletadas.   

 

a.) Diagnóstico da situação ambiental das propriedades rurais 

Esse diagnóstico deve ser realizado em todas as propriedades rurais. Como 

prioridade, deve-se iniciar com aquelas que quando da ocorrência de estiagens, 

repetidamente tem demandado o chamado “puxe de água” pelas administrações 

municipais. 

Esse diagnóstico pode analisar, por exemplo: 

a.1) As propriedades que em período de estiagem dependem de água da 

prefeitura e diagnosticar quantos dias sem chuva essas propriedades conseguem 

suportar sem comprometer o abastecimento humano e para a produção animal;  

a.2) Quais as fontes de captação de água disponíveis na propriedade e 

condições de proteção e conservação; 

a.3) Balanço hídrico das propriedades rurais: demanda pontual de água, 

principalmente para abastecimento humano e animal e oferta de água; 

a.4) Quais tecnologias podem e devem ser aplicadas para captação, proteção 

e tratamento da água; 

a.5) Possibilidade de oferta de orientação técnica e elaboração de projeto para 

sustentabilidade hídrica das propriedades rurais; 

a.6) Possibilidades e necessidades de recuperação de nascentes e proteção 

de rios existentes na propriedade; 

a.7) Viabilidade de se implantar sistema de coleta e armazenamento de águas 

de nascentes e da chuva através da construção de cisternas;  

a.8) Viabilidade de perfuração de poço profundo para captação de água 

subterrânea; 

a.9) Orientação sobre usos e práticas de conservação do solo  

a.10) Orientação sobre o uso sustentável da água com possibilidades de reuso 

para determinadas atividades; 

a.11) Elaboração de leis municipais que orientem e ofereçam incentivos e 

regulem a gestão da água em nível municipal.  
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Em relação à proposição a.7 (Viabilidade de se implantar sistema de coleta de 

água das nascentes e das chuvas e armazená-las em cisternas), observa-se que 

segundo Waskiewic (2017a), no meio rural da bacia do Rio Jacutinga já estão 

instaladas cerca de 240 cisternas. De acordo com os dados de quantidade de 

cisternas até agora instaladas na bacia, associadas à frequência com que as 

estiagens têm ocorrido e o número de propriedades que ainda enfrentam situação de 

escassez e dependem do abastecimento das prefeituras (Quadro 04), conclui-se que 

esse número ainda é insuficiente.  

A realização do diagnóstico da situação dessas propriedades e a articulação 

dos municípios para captação de recursos, estaduais e federais, para o financiamento 

de cisternas passam a ser uma exigência. Nesse projeto, a participação do poder 

público municipal pode ser na oferta dos serviços de terraplanagem para a instalação 

da cisterna. Um exemplo de como o município pode prestar esse tipo de incentivo 

pode ser observado na Lei Municipal n° 3.718/2006 do município de Concórdia (SC), 

que instituiu o Programa Municipal de Incentivo à Implantação de Cisternas 

(CONCÓRDIA, 2006). 

 

b) Monitoramento da qualidade da água – meio urbano e rural 

Para uma melhor gestão dos recursos hídricos, estudos devem ser realizados 

no intuito de determinar a qualidade das águas de rios, poços e nascentes. O 

monitoramento permite conhecer o comportamento da qualidade das águas ao longo 

do tempo e no território, além de identificar as fontes e tipos de contaminação. Ação 

nesse sentido já tem sido realizada nos diferentes municípios da bacia, citando-se 

como referências os trabalhos de diagnóstico e monitoramento relatados em Palhares 

(2013); Scalcon et al. (2013); Battistoni et al. (2013); Forster et al. (2013); Baldissera 

e Mezzalira (2013); Comassetto (2013a), Matthiensen et al. (2014), Matthiensen e 

Oliveira (2015), Matthiensen, et al. (2015); Feruck et al. (2015), Waskiewic et al. 

(2017b), Dinnebier et al. (2018), Filipinni e Scheibe (2018).  

Para dar continuidade a esse processo sugere-se que cada município atualize 

essas informações através de:  

b.1) Implantação de sistema municipal de monitoramento da quantidade e 

qualidade da água superficial e subterrânea; 

b.2) Cadastramento e controle dos tipos e fontes de contaminação da água. 
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c) Diagnóstico e Monitoramento do Uso da Água Subterrânea 

O diagnóstico e monitoramento do uso da água subterrânea atualmente 

tornam-se uma exigência devido a importância que esse tipo de fonte de água tem 

para o abastecimento humano e animal em todos os municípios da bacia. Conforme 

diagnóstico já realizado por Comassetto et al., (2014) o número de poços perfurados 

nos municípios da bacia é crescente e observa-se uma dependência cada vez maior 

desse tipo de fonte para o abastecimento humano e sistemas de produção. Conhecer 

essa realidade e manter esses dados atualizados deverá contribuir para promover 

eventos de capacitação sobre a gestão da água subterrânea, a fim de evitar o 

esgotamento dos poços em operação. Para tanto, deve-se manter a atualização 

desses dados, com a coleta das seguintes informações: 

c.1) N° de poços em operação; 

c.2) N° de poços comunitários e famílias atendidas;  

c.3) Condições de proteção sanitária dos poços;  

c.4) Finalidade de usos da água; 

c.5) N° de poços secos e condições de tamponamento. 

 

d) Monitoramento das nascentes e proteção das fontes 

Conforme os dados do Sistema de Cadastro de Usuários da Bacia do Rio 

Jacutinga, apresentados na Figura 8, observa-se que do total de 7.435 declarações, 

4.861 tem as nascentes como fonte de captação de água. Portanto, é inegável a 

importância das nascentes, principalmente no meio rural.  

No entanto, ainda se observa a falta de informações da situação de proteção 

dessas nascentes, o que reflete na sua qualidade e condições de perenidade. Como 

exemplo de estudo realizado nesse sentido, cita-se o trabalho de Comassetto et. al. 

(2013b), onde foram diagnosticadas 200 fontes localizadas em 21 municípios do 

Oeste de Santa Catarina, dos quais, 15 pertencentes à bacia do Rio Jacutinga. Foram 

diagnosticados aspectos tais como: Tipo de uso da água, Localização e condição do 

entorno das nascentes, Condições de manutenção das fontes protegidas e qualidade 

da água.   

Este trabalho também é um exemplo de projeto que poderia ser 

constantemente atualizado em cada município. Para tanto, sugerem-se as principais 
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informações que devem ser contempladas no diagnóstico, além de dados de 

qualidade da água, já abordado anteriormente.  

d.1) Número de fontes protegidas; 

d.2) Finalidades de uso; 

d.3) Localização e condições do entorno; 

d.4) Condições de manutenção das fontes protegidas. 

 

e) Diagnóstico dos sistemas de captação e armazenamento de água - 

cisternas  

Na bacia do Rio Jacutinga já existem trabalhos de pesquisa realizados sobre a 

dinâmica de uso das cisternas no meio rural dos municípios da bacia, descrito no 

trabalho de Waskiewic (2017a). Nesse aspecto, sugere-se que os municípios 

resgatem esses dados e que os mesmos sejam constantemente atualizados. Com 

base nessas informações é possível executar ações de capacitação dos usuários 

desse tipo de tecnologia para que seja orientado sobre o manejo adequado dessa 

tecnologia, a fim de não comprometer a sua eficiência. Seguem alguns aspectos que 

poderão ser diagnosticados nessa ação: 

e.1) Localização da cisterna; 

e.2) Tipo/modelo de cisterna; 

e.3) Fonte de captação de água; 

e.4) Tipo de telhado das instalações; 

e.5) Finalidade de uso da água; 

e.6) Sistemas e dispositivos de operação instalados; 

e.7) Capacidade de armazenamento de água. 

 

Programa de Uso Racional de Águas em Edificações Urbanas e Rurais 

 

O plano estadual de recursos hídricos mostra que nos próximos dez anos a 

demanda por água vai superar a capacidade de oferta do recurso outorgado em Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 2014). Segundo dados e estimativas apresentadas, a 

indústria e o abastecimento da população urbana serão os setores mais afetados 

diretamente.  
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Essa ação tem como objetivo instituir medidas que promovam a conservação e 

o uso racional da água em edificações urbanas e industriais, conscientizar os 

consumidores para diminuir ou eliminar o desperdício de água e ressaltar a 

importância do uso racional da água como forma preventiva de enchentes no 

perímetro urbano e de racionamento, a fim de evitar a escassez em períodos de 

estiagem.  

Algumas ações previstas no Programa:  

a) Criar lei municipal que vincule a autorização de novas edificações à 

construção de reservatórios para captação e armazenamento de água das 

chuvas e águas servidas para atividades que não requerem o uso de água 

tratada, associando a quantidade de água a ser coletada, com a área 

construída e o percentual de impermeabilização do terreno; 

b) Realizar eventos de sensibilização junto à população e usuários de água 

com relação ao desperdício de água e riscos de enchentes e inundações, 

através de campanhas educativas nos meios de comunicação e da 

abordagem do tema na rede pública municipal e privada de ensino e de 

modo articulado com a rede estadual e federal.  

 

Sobre esse Programa, citam-se exemplos de leis municipais que podem ser 

elaboradas para esse tipo de regulação. É o caso do município de São Paulo através 

da Lei nº 13.276/02, que torna obrigatória a execução de reservatório para as águas 

coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área 

impermeabilizada superior a 500m².  

No caso da Bacia do Rio Jacutinga, cita-se o exemplo do município de 

Concórdia (SC) que já possui três leis nessa perspectiva. A Lei n° 3.718 de 27 de 

março de 2006. Institui o programa de incentivo à implantação de cisternas nas 

propriedades rurais do Município de Concórdia, por intermédio do FUMDEAGRO, a 

Lei n°. 4.242, de 9 de dezembro de 2010, que institui o Programa Municipal de 

Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações, que tem por objetivo o uso 

racional da água potável e a diminuição de enchentes e inundações e em escolas do 

município e a Lei n°. 4.681, de 8 de agosto de 2014 que dispõe sobre a utilização de 

alternativas tecnológicas, ambientalmente sustentáveis nas escolas municipais de 

Concórdia. Para efeitos desta Lei, considera-se como alternativas tecnológicas 
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ambientalmente sustentáveis, entre outras, a instalação de “sistema para a captação, 

armazenamento e utilização de águas pluviais, coletadas de telhados”.  

No caso de indústrias, recomenda-se a leitura da publicação da ANA/FIESP 

(2005), que reúne as principais informações e orientações existentes no mercado e o 

conhecimento disponível no meio acadêmico com orientações para a implantação de 

programas de conservação de água em edificações comerciais, residenciais e 

industriais, quer sejam edificações novas ou existentes. No referido documento 

encontram-se várias sugestões de procedimentos.  

De modo geral, apontam que para restabelecer o equilíbrio entre oferta e 

demanda de água e oferecer a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e 

social, é necessário que métodos e sistemas alternativos sejam convenientemente 

desenvolvidos e aplicados em função de características de sistemas e centros de 

produção específicos. Nesse sentido, reuso, reciclagem, gestão da demanda, redução 

de perdas e minimização da geração de efluentes se constituem, em associação às 

práticas conservacionistas, nas ações mais importantes em termos de gestão de 

recursos hídricos e de redução da poluição. 

 

Projeto Pagamento sobre Serviços Ambientais (PSA) 

 

São denominados serviços ambientais aqueles prestados pela natureza 

através dos ecossistemas e de processos naturais. O PSA39 é uma compensação 

financeira para aqueles que apoiam a proteção e o uso sustentável dos recursos 

naturais. O objetivo é de retribuir quem ajuda a conservar as nascentes e rios de 

microbacias que fornecem água para abastecimento humano ou regulação da vazão 

de rios ou aumento da infiltração de água no solo.  

Programas de PSA são elaborados tanto no Brasil como no exterior, através de 

leis municipais e estaduais que estabelecem diretrizes para o PSA nas localidades e 

                                            
39 Utilizou-se a expressão “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)”, porque está mais popularizada 

na literatura que trata desse tema e no escopo das experiências citadas. Porém, cabe ressaltar que 
há autores que defendem que a expressão mais adequada a ser empregada deve ser “Compensação 
por Serviços Ambientais (CSA), definida como uma “retribuição, monetária ou não, às atividades 
humanas voluntárias de restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas 
que geram condições indispensáveis à vida no planeta” (SILVA; MONTIBELLER-FILHO, 2011). A 
justificativa é que, entende-se que a transferência financeira direta (pagamento) é apenas um dos 
instrumentos para promover a retribuição, fazendo que a designação mais apropriada seja 
“compensação” (SILVA; MONTIBELLER-FILHO, 2011). 
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iniciativas privadas e parcerias público-privadas a fim de viabilizar o incentivo às 

práticas de preservação e recomposição ambiental. Segundo Bolfe et al. (2013), 

exemplos de iniciativa de PSA em municípios no estado de Santa Catarina são: 

Produtor de Água do Rio Vermelho e Produtor de Água do Rio Camboriú.  

São Bento do Sul é a primeira cidade catarinense a implantar um programa de 

PSA, o “Programa Produtor de Água do Rio Vermelho”, cujo objetivo é promover a 

sustentabilidade dos produtores rurais aliada à melhoria da qualidade da água. Para 

esse programa entrar em vigor o município aprovou uma lei que instituiu e um decreto 

que regulamentou o PSA (SÃO BENTO DO SUL, 2010). 

No município de Balneário Camboriú, que tem frequente falta de água e perda 

na sua qualidade, especialmente no verão, o responsável financeiro pela execução 

do programa é a autarquia municipal Empresa Municipal de Água e Saneamento 

(EMASA) que, após estudo de valoração para o PSA na região, é responsável por 

bonificar produtores rurais que preservam e/ou recuperarem cobertura vegetal, tendo 

maior peso as matas ciliares e as áreas de nascentes (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 

2009). 

Na Bacia do Rio Jacutinga existem vários municípios que poderiam criar esse 

Programa, principalmente aqueles que tem como fonte de captação de água bruta, os 

rios e cuja demanda é crescente em função do aumento da população nas cidades. 

Concórdia, cuja captação de água bruta é no rio Jacutinga e no rio Suruví e Seara, 

que capta água no rio Caçador, são duas cidades que se enquadram dentro dessa 

categoria.      

 

Plano Diretor Municipal 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo da Política Urbana, dispõe o 

artigo 182° que compete aos municípios executar a política de desenvolvimento 

urbano, através de diretrizes gerais fixadas em lei municipal, visando ordenar o pleno 

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

habitantes.  

A Legislação Urbana é constituída basicamente de vários instrumentos legais, 

dos quais o mais importante é o Plano Diretor. O Estatuto da Cidade - Lei Federal n° 

10.257, publicado em 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Constituição Federal, fixa as diretrizes de política urbana, utilizando-se, sobretudo, do 

princípio das funções sociais da propriedade e da cidade, de forma a garantir o acesso 

a terra urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos 

serviços urbanos a todos os cidadãos e, a implementação de uma gestão democrática 

e participativa. No âmbito desta Lei todos os fatores de desenvolvimento e a indicação 

de onde e quanto de recursos será aplicado devem estar traçados, e considerando a 

legislação ambiental e das águas.   

Cabe aos municípios a elaboração do Plano Diretor, sendo obrigatório para 

aqueles com mais de 20 mil habitantes, o que significa afirmar que na bacia do Rio 

Jacutinga, os municípios de Concórdia e Seara tem essa obrigação. Porém, cabe 

lembrar, que quando realizado, o Plano Diretor orienta a elaboração dos demais 

instrumentos de planejamento do governo municipal, tais como Código de Postura, 

Código de Obras, Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, 

os quais devem incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.  

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

A Política Nacional de Saneamento, instituída pela Lei Federal nº 11.445, de 

2007, define saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas, considerados 

serviços de interesse local e, por isso, nos termos do inciso V do art. 30 da 

Constituição Federal, são de titularidade municipal (BRASIL, 1988).   

A Legislação determina que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

tem que ser elaborado pelos municípios, devendo assegurar a participação e o 

controle social em todas as etapas de elaboração, implantação e fiscalização das 

ações propostas.  

Cabe ressaltar que sob a ótica do interesse local, os serviços públicos de 

saneamento básico executados pelos municípios, podem ser de forma direta, indireta, 

por empresas autônomas municipais, ou mediante concessão, por empresas públicas 

estaduais ou privadas. A implantação, a universalização e a gestão desses serviços 

dependem da coordenação e da integração das várias esferas do poder público 

federal, estadual e municipal. 
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Na Bacia do Rio Jacutinga, todos os municípios têm os Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Planos de Resíduos Sólidos elaborados. No que se refere ao 

serviço de tratamento de esgoto, se consideramos o que prevê a legislação, no artigo 

45 da Lei Federal nº 11.445/07, a qual exige que toda edificação permanente urbana 

deverá estar conectada à rede pública de esgotamento sanitário, quando disponível, 

na Bacia do Rio Jacutinga, apenas quatro municípios atendem essa normativa. São 

os municípios de Itá, com 80 % de cobertura, o município de Catanduvas com 62%, o 

município de Ouro com 45%, e o município de Concórdia, com 42%, todos restritos 

ao perímetro urbano.   

Nos demais municípios da bacia, as práticas adotadas para o tratamento do 

esgoto sanitário é a utilização de sistemas denominados de fossas individuais, porém 

na sua grande maioria são do tipo rudimentar (fossa e sumidouro) e não sépticas 

(fossa, filtro e sumidouro) (AMAUC, 2014).  

Essa realidade em termos de percentuais de cobertura com esgotamento 

sanitário deve ser diagnosticada e atualizada, pois o artigo 45°, no §1º, da Lei Federal 

nº 11.445/07, dispõe que na ausência de redes coletoras públicas, serão admitidas 

soluções individuais de tratamento e destinação final dos esgotos sanitários. No 

entanto, para validar essa tecnologia é necessário realizar o cadastramento de todas 

as edificações, através de Diagnóstico do Esgotamento Sanitário de cada município, 

avaliando se as soluções individuais são tecnicamente adequadas, conforme prevê a 

NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997 (ABNT, 1993; ABNT, 1997).  

No território da Bacia do Rio Jacutinga, o Consórcio Multifinalitário do Alto 

Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), está realizando esse trabalho, em 12 

municípios associados, uma vez que o projeto só pode ser implementado em 

municípios com menos de 15 mil habitantes40. Esse trabalho está sendo desenvolvido 

levando-se em conta o que prevê o PROGRAMA TRATASan (Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira entre a Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento – ARIS) que estabelece medidas que possibilitem avaliar as condições 

da destinação de esgotos sanitários de todas as edificações urbanas e posterior 

                                            
40 Segundo informações da ARIS, esse número de população, limitado a 15.000 habitantes para os 
municípios participarem do Programa TRATAsan, foi uma decisão dos prefeitos associados à entidade. 
Tem relação com os custos para implantar sistemas coletivos de coleta e tratamento do esgoto sanitário 
e das condições financeiras dos municípios considerados pequenos em termos de população e 
potencial de arrecadação de impostos. 
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conduta de incentivo a implementação de soluções adequadas, devendo haver a 

correta fiscalização da destinação e tratamento do esgoto doméstico, seja por sistema 

público, seja por sistema privado. 

 

Plano de Contenção de Cheias e Implantação de Sistema de Alerta contra Enchentes  

 

Para os municípios que rotineiramente são afetados com a ocorrência de 

enchentes, principalmente no perímetro urbano, a implantação de sistemas de alerta 

hidrológico como parte integrante de um Plano de Contenção de Cheias (PCC), 

atualmente é uma exigência diante das possibilidades tecnológicas e ferramentas de 

controle disponíveis. 

As medidas que tem como objetivo minimizar os danos das inundações podem 

ser classificadas, de acordo com sua natureza, em medidas estruturais e medidas não 

estruturais. Segundo Canholli (2015), as medidas estruturais correspondem às obras 

que podem ser implantadas visando à correção e/ou prevenção dos problemas. As 

medidas não estruturais são aquelas em que se procura reduzir os danos ou as 

consequências dos eventos, não por meio de obras, mas pela introdução de normas, 

regulamentos e programas que visem, por exemplo, o disciplinamento do uso e 

ocupação do solo, a implementação de sistemas de alerta e a conscientização da 

população para a manutenção dos dispositivos de drenagem. 

Na Bacia do Rio Jacutinga, todos os municípios que compõem a Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC) apresentam registros históricos 

de enchentes e inundações, devidamente reconhecidos e homologados pela Defesa 

Civil como situação anormal e/ou de emergência. O maior índice dos registros de 

situações anormais e de emergências está registrado nos municípios de Seara, 

Xavantina, Itá, Ipumirim e Concórdia (AMAUC, 2014).  

Na Bacia do Rio Jacutinga, destaca-se o município de Concórdia que já possui 

equipamentos de medição da precipitação, vazão e nível do rio dos Queimados, os 

quais compõem o Sistema de Alerta contra Enchentes, cuja implantação começou no 

ano de 2013, porém ainda incompleto.  

 

 

 



143 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho não tem como objetivo negar ou deixar de reconhecer a 

importância da bacia hidrográfica como território de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos, conforme dispõe um dos fundamentos da Lei das Águas, mas de 

evidenciar a importância do município nesse processo quando são executadas as 

políticas públicas que lhe competem e que muitas têm efeito direto na proteção, 

apropriação, uso e conservação da água.   

Para tanto, sugere-se a inclusão dos municípios no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde o Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

atuaria como órgão consultivo e deliberativo, com a função de formular a Política 

Municipal de Recursos Hídricos e a Secretaria Municipal de Agricultura e/ou Meio 

Ambiente, para atuar como órgão executor das políticas. A entidade de bacia, nesse 

caso, não estaria subordinada a qualquer entidade municipal, mas atuaria de modo 

integrado no desenvolvimento de ações planejadas tanto no âmbito da bacia quanto 

do município.       

Entende-se que o município é um agente natural e legítimo para a manutenção 

da sustentabilidade hídrica numa bacia hidrográfica. Para tanto, é necessária a 

adoção de ações de curto, médio e longo prazos, elaboradas com base em amplo 

diagnóstico da situação de cada município e o planejamento de atividades com ampla 

participação, concretizada no Plano Municipal de Gestão da Água e de Integração de 

Políticas. 

De modo geral, ao longo dos anos, os rios, as nascentes, as águas superficiais 

e subterrâneas têm sido tratadas de modo isolado, como um problema de 

saneamento, e não como um bem de domínio público, essencial para o 

desenvolvimento e manutenção da vida, cuja condição de proteção ou não, é 

resultante do modo como usamos todos os recursos naturais em nível municipal. Essa 

percepção precisa ser substituída, mesmo que gradativamente, por uma postura de 

planejamento e de integração de projetos que busquem valorizar a importância 

ambiental e o papel social, econômico e ecológico da água nos municípios e no seu 

conjunto, na bacia hidrográfica.  
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As políticas públicas de meio ambiente, desenvolvimento urbano e rural, 

saneamento básico e de saúde ambiental, devem estar integradas, com planos, 

programas, projetos e ações visando a melhoria da qualidade ambiental.  

Nesse trabalho buscou-se focar em proposições tendo como foco principal a 

água no sentido de disponibilizá-la em quantidade e qualidade para as diferentes 

finalidades de uso, durante todo o tempo, no sentido de não comprometer a segurança 

hídrica nos municípios e no conjunto da bacia hidrográfica.    

Como exemplo de medidas a serem implantadas foram apresentadas as de 

natureza estrutural e não estrutural, preventivas e de mitigação, abrangendo a 

proteção das nascentes, cadastro e controle das fontes de poluição das águas, 

cadastro dos mananciais, cadastros dos aproveitamentos hídricos, cadastro dos 

usuários efetivos e  potenciais, implantação de sistema de monitoramento da 

quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea, etc., as quais não podem 

ser desenvolvidas de modo competitivo, mas integrado com os demais municípios e 

no conjunto da bacia hidrográfica.   
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RESUMO 

A ocupação desordenada e o grande percentual de superfície impermeabilizada em 
meio urbano são problemáticas discutidas em diversas equipes multidisciplinares no 
meio técnico nacional e internacional. Atualmente, o conceito utilizado para projeto de 
drenagem convencional tornou-se obsoleto, principalmente quando não está 
integrado com a prática de gestão urbana. Neste sentido, começou-se a desenvolver 
na década de 1980 o conceito dos chamados BMP – best management practices – 
que consiste em técnicas que visam não somente o abatimento dos picos de eventos 
hidrológicos extremos, mas também a melhoria na qualidade da água precipitada com 
enfoque ambiental. Assim sendo, apresenta-se a prática de gestão e a relação com a 
drenagem no contexto das cidades, em termos da concepção do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana e mostram-se elementos BMP em projeto urbanístico; visando 
auxiliar no tripé – ambiental, social e econômico – de sustentabilidade. 

 

CONTEXTO DO MEIO URBANO  

 

A crescente demanda por espaços nos aglomerados urbanos leva à 

necessidade de expansão das áreas construídas, o que ocorre de forma vertical nas 

zonas centrais das cidades, com tendência à horizontalidade nas zonas periféricas. O 

crescimento urbano desconfigura a paisagem natural e altera o funcionamento do 

sistema hidrológico; uma das principais consequências observadas nas áreas 

construídas é a diminuição da recarga dos aquíferos subjacentes e o aumento dos 

volumes de escoamento superficial. Assim sendo, podem ser observadas 
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consequências nos períodos de maior precipitação, com o aumento das ocorrências 

de zonas inundadas e decorrentes perdas. 

De acordo com Tucci (2012), nas áreas urbanas ocorre a substituição da 

cobertura natural da bacia por pavimentos impermeáveis, sendo introduzidas 

condutas para viabilizar o escoamento pluvial, isso gera alterações no ciclo 

hidrológico, como: a redução da infiltração no solo, o aumento do escoamento 

superficial, aumentos das vazões máximas que antecipam seus picos no tempo e a 

redução da recarga natural do aquífero. 

À medida em que há urbanismo, em geral, a cidade apresenta os seguintes 

impactos: 

- Aumento das vazões máximas em menor espaço de tempo, conforme 

demonstrado pela Figura 1 e da frequência em virtude do aumento da 

capacidade de escoamento através de condutos e canais e 

impermeabilização das superfícies; 

- Aumento da produção de sedimentos pela falta de proteção das superfícies e 

pela produção de resíduos sólidos; 

- A deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea, em razão de 

lavagem das ruas, transporte de material sólido e de ligações clandestinas de 

esgoto cloacal e pluvial 

 

Figura 1 – hidrograma da bacia rural e urbana 

 
 

Os sistemas de drenagem são parte da infraestrutura da cidade; sendo uma 

chave importante na vida urbana. Se o sistema de drenagem falhar, cidades tornam-

se sujeitas às inundações, possíveis degradações ambientais, problemas de saúde e 
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saneamento, bem como, interrupção de serviços básicos à população (MIGUEZ; 

VERÓL; CARNEIRO, 2012). 

A gestão da drenagem urbana, na maioria dos municípios brasileiros, ainda não 

é tratada com a devida importância pelos gestores, dada a ausência de um 

planejamento específico para o setor. De forma geral, o gerenciamento da drenagem 

urbana é realizado pelas secretarias de obras municipais e apresenta-se desvinculado 

das ações planejadas para os demais setores relacionados, como água, esgoto e 

resíduos sólidos. Iniciativas isoladas de algumas cidades têm sido observadas no 

sentido de promover uma regulamentação para a drenagem urbana associada aos 

dispositivos de ordenamento do uso e ocupação do solo. No entanto, estas iniciativas 

que ainda carecem de uma visão integrada aos processos urbanos e da consideração 

de conceitos que os aproximem à sustentabilidade. 

Ainda, o planejamento e as diretrizes definidas para a construção de espaços 

urbanos carecem, em geral, de elementos técnicos que vinculem a importância da 

preservação e inclusão de áreas permeáveis com o tipo e uso do solo que apresente 

melhor comportamento no que se refere à retenção e infiltração de águas pluviais. 

Teixeira (2009) considera-se que, em função do tipo e uso do solo dos espaços 

verdes/permeáveis, poderá ser favorecida a retenção e infiltração das águas de 

escoamento superficial e consequente redução do volume escoado em áreas 

impermeabilizadas. 

 

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA 

 

O principal objetivo de um plano de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais é criar mecanismos de gestão para a bacia hidrográfica, o zoneamento urbano 

e as estruturas de macro e microdrenagem. Esta gestão deve estar baseada em um 

planejamento prévio, que vise evitar perdas econômicas, melhorar as condições de 

saneamento e melhorar a qualidade do meio ambiente da cidade. 

Como exemplo, o Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDrU – de Porto 

Alegre/RS teve como principais produtos: 

- Regulamentação dos novos empreendimentos: feita através de um decreto 

municipal que estabelece critérios para o desenvolvimento da drenagem 

urbana para as novas obras na cidade. Tem o objetivo de evitar impactos 
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indesejáveis gerados por estes novos empreendimentos, como drenagem 

inadequada e impermeabilização excessiva dos lotes; 

- Plano de controle estrutural e não-estrutural: estabelece alternativas de 

controle estrutural – obras de macro e microdrenagem – e não-estrutural – 

educação ambiental, coleta de lixo, varrição das ruas, etc. – para controlar os 

impactos em cada bacia, reduzindo assim, o risco de inundação na mesma; 

- Manual técnico de drenagem urbana: documento que orienta a 

implementação de projetos de drenagem na cidade. 

 

Neste contexto mostra-se, como exemplo, pela Figura 2, o caso da Avenida 

Goethe na cidade de Porto Alegre/RS antes e depois da implantação de ações do 

PDDrU. Nota-se clara modificação do cenário de inundação do local entre os anos de 

2009 e 2015, respectivamente, imagens da esquerda e direita. 

 

Figura 2 – situação de via de trânsito antes e depois da implantação de um Plano Diretor de 
Drenagem Urbana 

  

 

Um Plano Diretor de Drenagem Urbana é composto, via de regra, por quatro 

eixos principais, a saber: 

- Fundamentos do Plano: trata da regulamentação proposta e das diretrizes 

adotadas para o desenvolvimento do Plano; 

- Manual de Drenagem Urbana: estabelece critérios técnicos de planejamento, 

controle e projeto; 

- Revisão do Sistema de Proteção de Inundação da cidade: trata da revisão 

hidrológica urbana; 
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- Planos de controle de drenagem das bacias hidrográficas: contempla 

principalmente, o levantamento de dados e informações sobre o uso do solo, 

legislação, rede de drenagem; o diagnóstico da situação atual, o Plano de 

Ações com a delimitação da área urbana futura, análise de medidas 

estruturais e não estruturais e o processo de divulgação e discussão com a 

comunidade. 

 

ABORDAGEM INTEGRADA ENTRE GESTÃO URBANA E DRENAGEM 

 

A abordagem tradicional para os sistemas de drenagem está sendo completada 

ou substituída por novos conceitos que buscam soluções sistêmicas, com ações 

distribuídas ao longo da captação, tentando recuperar os padrões de fluxo 

semelhantes às que aconteceram antes da urbanização. Medidas de armazenamento 

e infiltração são consideradas em conjunto às soluções integradas de layout. Essas 

novas tendências se preocupam com o controle de qualidade de água, na melhoria 

da água da chuva a fim de utilizá-la como um recurso a ser explorado em uma 

abordagem integrada para a gestão sustentável das tempestades urbanas. Além 

disso, a possibilidade de combinar medidas de controle de inundação com 

intervenções de paisagem urbana, capazes de agregar valor aos espaços urbanos, 

com múltiplas funções, está se tornando uma opção interessante do ponto de vista da 

revitalização de áreas degradadas. 

A estrutura da gestão das águas urbanas baseia-se nos seguintes grupos de 

componentes: 

- Planejamento urbano: disciplina o uso do solo da cidade com base nas 

necessidades dos seus componentes de infraestrutura; 

- Serviços de saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem urbana; 

- Metas dos serviços: conservação do meio ambiente urbano e qualidade de 

vida, no qual estão incluídas a redução de cheias e a eliminação de doenças 

de veiculação hídrica; 

- Institucional: baseia-se no gerenciamento de serviços, legislação, capacitação 

e monitoramento de forma geral. 
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Conforme Righetto (2009), amplia-se o escopo de trabalho e de ações 

relacionadas à drenagem urbana integrando-a, na prática, aos problemas ambientais 

e sanitários das águas urbanas, em que as vazões e volumes de inundações 

continuam sendo as grandezas físicas principais da hidrologia de superfície urbana, 

mas em estreita interação com a qualidade das águas, poluição difusa, transporte e 

retenção de resíduos sólidos e utilização das águas pluviais urbanas como recurso 

hídrico utilizável e de grande significância ao urbanismo e estética da cidade. 

Nos itens à seguir são caracterizados cada um dos principais sistemas e suas 

interrelações com os demais, conforme Tucci (2012): 

- Uso do solo: trata do planejamento urbano que define a demanda pelos 

serviços em função dos usuários pela densidade habitacional, o uso de áreas 

impermeáveis públicas e privadas, as áreas verdes e de conservação e as 

outras infraestruturas que, de alguma forma, demandam os recursos hídricos. 

- Abastecimento urbano (águas servidas): as principais interfaces com os 

outros sistemas são: (1) os esgotos sanitário e pluvial contaminam os 

mananciais superficiais e subterrâneos; (2) depósito de resíduos sólidos, 

como aterros, podem contaminar as áreas de mananciais; (3) inundações 

podem deixar sem funcionamento o sistema de abastecimento e destruir a 

infraestrutura das redes pluvial e sanitária, além da estação de tratamento de 

esgoto (ETEs). 

- Esgoto sanitário e drenagem urbana: as principais interrelações são: (1) 

quando o sistema é misto, o sistema de transporte é o mesmo, com 

comportamento diverso nos períodos sem e com chuva, a sua gestão deve 

ser integrada; (2) quando o sistema é separador, existem interferências de 

gestão e construtivas devido à ligação de esgoto sanitário na rede de 

drenagem e águas pluviais no sistema de esgoto, produzindo ineficiências de 

funcionamento; 

- Drenagem urbana, resíduo sólido e esgotamento sanitário: à medida que o 

sistema de coleta e limpeza dos resíduos é ineficiente, ocorre grande prejuízo 

para o sistema de escoamento pluvial devido à obstrução de condutos, canais 

e riachos urbano. A erosão urbana modifica o sistema de drenagem e pode 

destruir o sistema de esgotamento sanitário. 
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- Inundações ribeirinhas: envolve a ocupação do solo em áreas de risco, e o 

planejamento urbano deve procurar mitigar esse impacto pelo planejamento 

preventivo desses espaços 

 

Apresenta-se, por meio da Figura 3, as relações entre os sistemas de águas 

urbanas. 

Além de contribuir para o desenvolvimento sustentável, sistemas de drenagem 

podem ser desenvolvidos para melhorar o desenho urbano, gerenciamento de riscos 

ambientais e melhoria do ambiente construído. 

Perante o cenário constante de inundações, surge a necessidade de projetar 

sistemas de drenagem com maior eficiência e sustentáveis, visto que aumentar a 

capacidade de escoamento dos sistemas existentes seria uma solução pouco 

econômica e em condições meteorológicas extremas não resolveria o problema na 

íntegra. Face ao exposto, surge o conceito de drenagem sustentável, cujo objetivo 

principal é regenerar o ciclo hidrológico natural, através da incorporação de novas 

técnicas com a finalidade de amortecer as vazões de pico e atenuar o nível de 

poluição. 

 

Figura 3 – relações entre os sistemas de águas urbanas 

 
Fonte: Tucci (2012) 
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Urbonas (1993) definiu BMP – Best Management Practices – como uma 

variedade de técnicas utilizadas para reduzir a frequência das inundações e a poluição 

devido à drenagem urbana. O planejamento dos dispositivos de controle do 

escoamento pluvial, no conjunto das BMP envolve a definição de alternativas 

baseadas em elementos técnicos, econômicos, institucionais, sociais e políticos. Isso 

abrange tanto os diferentes enfoques, que podem ser adotados para tratar a 

drenagem urbana, quanto as diferentes combinações de medidas estruturais e não 

estruturais aplicáveis a cada situação específica, resultando nos SUDS – Sustainable 

Drainage System. Esta maneira de gerenciar a drenagem urbana tem como princípios 

básicos: gestão sustentável; visão integral, prevenção, transferência zero de impactos 

a jusante (controle local dos impactos), integração de medidas estruturais e não 

estruturais, bacia hidrográfica como unidade de planejamento, gestão e controle do 

escoamento pluvial, complementaridade das ferramentas, gestão eficiente da 

manutenção e controle e participação pública. 

Uma das principais regras de boa prática na drenagem urbana sustentável é 

evitar o aumento do escoamento superficial, minimizando a utilização de superfícies 

impermeáveis na urbanização, substituindo-as por superfícies permeáveis sempre 

que possível. Exemplos desse tipo de medidas são os pavimentos permeáveis, poços, 

valas e trincheiras de infiltração, telhados verdes, além de áreas verdes em geral. 

Kobiyama & Hansen (2002) citam que, caso essas medidas não sejam adotadas, 

podem ser utilizadas outras técnicas compensatórias para o controle do escoamento 

pluvial, como o aproveitamento de água da chuva, o armazenamento em reservatórios 

de retenção ou detenção. 

Segundo Villanueva et al. (2011), a concepção de um SUDS deve ser funcional, 

possuir estética e ser de fácil manutenção para garantir sua aceitação e conservação. 

Além disso, as técnicas de drenagem sustentável devem ser pensadas para operarem 

de forma solidária com outros sistemas, como as áreas verdes da cidade e, inclusive, 

com a infraestrutura urbana já existente. 

Além das estratégias acima mencionadas, para melhorar os sistemas de 

escoamento e drenagem das águas pluviais, é importante garantir a Taxa de 

Permeabilidade (TP), estipulada nos planos diretores municipais para áreas urbanas, 

visto que são elas que garantem a eficácia da infiltração das águas dentro dos 
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ambientes construídos e garantem que a malha urbana esteja de acordo com os 

índices e parâmetros construtivos. 

Neste contexto, os SUDS têm viabilidade técnica de ser incorporado em 

quesitos de gestão urbana, urbanismo e arquitetura urbana.  

 

BEST MANAGEMENT PRACTICES APLICADAS NO PLANEJAMENTO URBANO 

 

Nas abordagens do planejamento urbano, nota-se uma tendência que as 

cidades compactas permitam uma menor utilização do espaço. Entretanto, apreciam-

se também linhas que defendem que altas densidades implicam em grandes índices 

de impermeabilização do solo, custos de infraestruturas, congestionamentos e se 

apoiem na vertente da cidade espraiada. Mas, o que é inegável, independente dessas 

duas correntes, é que a expansão urbana deve ser regida por um controle adequado 

do uso e ocupação do solo, promovendo a regulação de um desenvolvimento 

sustentável. Nesta seara, a aplicação de BMP na concepção de projetos se torna uma 

alternativa importante na prática de gestão urbana e relação com a drenagem do local. 

Considerando as BMP aplicadas no planejamento urbano, existem cinco 

elementos à serem explorados. (1) o primeiro deles seria o plantio de árvores. Elas 

desempenham papel fundamental no design urbano, na identidade e na segurança. 

Suas raízes ajudam na absorção da água da chuva; além disso, um corredor de 

árvores ajuda a tornar o campo de visão mais estreito para motoristas, resultando em 

menores velocidades operacionais do tráfego atuante. O segundo elemento (2) 

preconiza distâncias em média de 100 metros para locais de travessia segura de 

pedestres, locais em que há proteção quanto ao escoamento superficial de água 

(geralmente estando em patamar de piso superior), direcionando de melhor forma as 

águas para elementos de drenagem. (3) o terceiro elemento é as paradas de ônibus, 

podendo ser usadas para alocar espaços para a vegetação, ajudando, assim, a 

absorção da água da chuva. Atenção especial que é aconselhada neste ponto é a de 

ser utilizada flora de fácil manutenção e as quais não influenciam negativamente na 

segurança dos cidadãos. O quarto elemento (4) é que as pistas centrais das avenidas 

possuam infraestrutura de retenção de água, isso pode ser favorecido se as pistas 

tiverem uma pequena inclinação para que a água escoa melhor. O quinto (5) elemento 

é que o espaço rodoviário seja também atribuído aos ciclistas, neste caso deve-se 
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considerar que o pavimento deva ser permeável como forma de oferecer maior 

segurança aos usuários e auxilie no combate do aumento do escoamento superficial 

e possivelmente, reuso da água infiltrada. Mostram-se, estes cinco elementos à serem 

considerados em meio urbano para melhorias em aspecto de drenagem urbana, por 

meio da Figura 4 e 5. 

 

Figura 4 – aspecto da impermeabilização do solo em meio urbano 

 
 

Figura 5 – BMP aplicada na concepção de projeto e planejamento urbano 

 
 

Apresenta-se, pelas Figuras 6 e 7, situação de amenização por meio do 

planejamento urbanístico com soluções para todos os meios de transportes e 
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elementos de drenagem interligados. Isto significa que pedestres, ciclistas e o 

transporte público tem prioridade, nesta ordem, face ao tráfego de caminhões de 

carga e descarga e veículos particulares (1). Ademais, o tipo de pavimento e a taxa 

de infiltração do mesmo é levado em consideração para auxiliar no controle do 

escoamento superficial; uma vez que cargas de tráfego mais leves requerem menores 

estruturas de pavimentação, logo, podendo estas serem porosas e auxiliar na taxa de 

permeabilidade do local (2). O terceiro (3) é atribuir menor espaço aos carros e 

promover maiores áreas para vegetação, as quais auxiliam na captura e retenção da 

água da chuva. O quarto elemento (4) é que os veículos de carga tenham um espaço 

próprio para a parada; bem como, o pavimento nestes locais facilite o escoamento 

das águas superficiais. 

 

Figura 6 – Tráfego urbano atuante sem faixas de prioridade e elementos de drenagem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

Figura 7 – elementos de urbanismo e drenagem considerados em conjunto com priorização do 
tráfego urbano viário 

 
 

Mostra-se, pelas Figuras 8 e 9, quatro elementos de projeto urbanístico que 

podem auxiliar na drenagem urbana. O primeiro (1) corresponde à vegetação que, se 

plantada em uma superfície capaz de reter água e adjacente à calçada, impedirá que 

se espalhe. A segunda (2) é a extensão do caminho como encostas; com isto, é 

possível plantar arbustos que, por um lado, contribuem para a captura da água da 

chuva. E, por outro lado, tornam os pedestres mais visíveis à medida que passam 

pelas ruas e sobretudo ao atravessarem. O terceiro (3) elemento consiste na mesma 

ideia, mas desta vez localizado em parte da rua para atribuir espaços específicos nela, 

como estacionamento para veículos de emergência. Por fim, o quarto elemento (4), é 

o uso do pavimento que torna mais fácil o escoamento de água (mostrado em amarelo 

na imagem). Assim, a ideia é que, se for instalado em setores adjacentes ao passeio, 

permitirá com que a água da chuva atinja de forma facilitada os bueiros e demais 

elementos de drenagem urbana. 
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Figura 8 – Aspecto urbano de zona residencial com elementos básicos de auxilio à drenagem urbana 

 
 

Figura 9 – Concepção de projeto urbano considerando integração com elementos de drenagem 
auxiliares 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que o déficit no planejamento do meio urbano acarreta em problemas 

de cunho local e global (ambiental); havendo alteração em ciclos hidrológicos, 

velocidade de escoamento da água da chuva e qualidade de água. Assim sendo, a 
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gestão urbana deve considerar elementos de drenagem para fins de sustentabilidade 

e mitigação do impacto do urbanismo no meio e na população. Entretanto, o atual 

cenário de gestão, principalmente na concepção de Planos Diretores Municipais, leva 

em consideração de forma incipiente a drenagem e as características hidrológicas 

locais. Cenário ainda mais desfavorável se percebe quando se trata de tipos de 

pavimentos (taxa de permeabilidade) e medidas técnicas de urbanismo interligadas 

com elementos de drenagem. 

Percebe-se, pelo exposto, que a implantação de um Plano Diretor de Drenagem 

Urbana ou a incorporação mais efetiva de elementos de drenagem junto ao este plano 

traz resultados favoráveis para a população e meio ambiente, principalmente em 

termos de diminuição de áreas alagadas e de qualidade das mesmas. 

Neste contexto, a consideração de elementos de drenagem em projetos 

arquitetônicos e de urbanismo se mostra fundamental para auxílio na prática de 

gestão urbana e para efetivas melhorias no meio urbano com viés de sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos os solos são materiais permeáveis, com a água ficando livre para fluir 

através dos poros interligados entre as partículas sólidas. A permeabilidade do solo é 

um atributo físico de grande importância, sendo necessária sua determinação nos 

trabalhos em que se tem movimento de água no solo. A permeabilidade no solo é 

dependente de algumas características do solo, como a porosidade, massa 

específica, textura e estrutura. 

A avaliação da condutividade hidráulica em solos não-saturados é de 

fundamental importância na resolução de problemas práticos ligados a projetos e 

manejo de irrigação e drenagem, transporte de nutrientes, infiltração, escoamento da 

água de chuva e movimento de substâncias contaminantes, visto que, a maior parte 

desses processos que envolvem o movimento da água no solo ocorre quando o solo 

está em sua condição de não-saturação. 

Os valores de condutividade hidráulica do solo saturado em uma mesma área 

podem ser variados, o que se reflete na amplitude total e coeficientes de variação. 

Isso é um indicativo de que a condutividade do solo varia espacialmente dentro de 

uma área qualquer (MESQUITA, 2001). A determinação da condutividade hidráulica 

é baseada na lei experimental do engenheiro francês Henry Darcy, que em 1856 

(PINTO, 2005), verificou como os diversos fatores geométricos influenciavam a vazão 

da água, expressando a equação que ficou conhecida pelo seu nome, a Equação 1: 

 

𝑄 = 𝐾. 𝐴. (
ℎ

𝐿
)                             (Eq.1) 
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Onde: 

 

Q= vazão 

A= área do permeâmetro 

K= coeficiente de permeabilidade 

h/L= gradiente hidráulico (i) 

 

A definição do coeficiente de permeabilidade (K), se dá a partir da verificação 

do fluxo d’agua de uma amostra de solo com comprimento (L), com uma seção 

transversal (A), através de uma diferença de carga hidráulica (h) entre os 

reservatórios. Os valores de K variam de acordo com o tipo de solo, sendo que o solo 

argiloso possui um coeficiente K superior (Tabela 1), seguido dos siltes e areia (CAVA, 

2013).  

 

Tabela 1 – Valores típicos do coeficiente de permeabilidade em diferentes tipos solos. 
Tipo de solo K(cm/s) 

Argila  10-10 a 10-7 

Silte 

Fino 10-6  

Médio 10-5 

Grosso 10-4 

Areia 

Fina 10-3 

Média a 

Grossa 10-2 

Fonte: Adaptado de Cava (2013) 

 

A Tabela 2 apresenta valores típicos do coeficiente de permeabilidade em 

função dos materiais (solo), classificando os solos como permeáveis e impermeáveis 

(PINTO, 2006). 

 

Tabela 2 – Classificação da Permeabilidade 

Classificação Permeabilidade Tipo de solo K (cm/s) 

Solos permeáveis 

Alta Pedregulho > 10-3 

Alta Areias 10-3 a 10-5 

Baixa Siltes e argilas 10-5 a 10-7 

Solos impermeáveis 
Muito baixa Argila 10-7 a 10-9 

Baixíssima Argila < 10-9 

Fonte: Adaptado de Pinto (2006) 
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O coeficiente de permeabilidade indica a velocidade de percolação da água 

quando o gradiente hidráulico é igual à unidade (PINTO, 2000). Esta velocidade, 

também chamada de velocidade de descarga é calculada dividindo-se a vazão pela 

área (piezômetro). A velocidade real é obtida dividindo-se a velocidade de percolação 

pelo índice de vazios do solo estudado.  

A validade da Lei de Darcy foi testada e validada para a maioria dos tipos de 

escoamento em solos. Entretanto, ela é inválida para o escoamento de líquidos em 

velocidades muito altas e para o escoamento de gases em velocidades muito baixas 

ou altas. O coeficiente de permeabilidade apresenta valores que variam desde 10-1 m 

s-1 para seixos e pode ser inferior a 10-9 m s-1 para argilas (LAMBE; WHITMAN, 1979).  

A velocidade de percolação, na zona não saturada, varia em função das 

propriedades do meio poroso, das características do fluido e do teor de umidade 

volumétrica do material (STEPHENS, 1994). A determinação de K por meio de 

ensaios em laboratórios proporciona maior controle, porém exige inúmeros cuidados 

na retirada de amostras representativas do solo que se deseja estudar. Os ensaios de 

campo são menos precisos, devido ao elevado número de variáveis envolvidas, mas 

são realizados no solo em sua situação real (PINTO, 2000). O tempo de 

umedecimento do solo antes do início dos ensaios de campo podem provocar grandes 

alterações do valor de K (BARBASSA et al., 2009). Vários são os métodos disponíveis 

na literatura, destinados à quantificação da condutividade hidráulica “in situ”. A 

escolha adequada de um método dependerá das características do solo e das 

condições do local a ser estudado (BANTON, 1993). 

 

PERMEÂMETRO (PIEZÔMETRO) DO TIPO ESCAVADO 

 

A execução de um ensaio de condutividade hidráulica com permeâmetro 

escavado requer basicamente: tubos de PVC, bentonita para a execução do selo, 

areia para execução do filtro, bureta graduada para a medição do volume de água 

infiltrado e, ainda, trado para a execução do furo de sondagem (PINTO, 2005). A 

instalação inicia com a abertura do furo a trado manual até a profundidade desejada, 

após, procede-se a limpeza do furo. Coloca-se o tubo de PVC ranhurado dentro deste 

furo apoiado sobre uma pequena camada de areia, que serve para regularizar o fundo. 

Executa-se o filtro preenchendo o espaço entre o tubo de PVC e o furo realizado com 
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areia limpa. Esta altura de areia deve superar ligeiramente a altura das ranhuras (30 

cm). Para finalizar a montagem, coloca-se o selo de bentonita, que deve garantir o 

selamento perfeito. Após a expansão da bentonita devido o contato com a água, pode 

ser iniciado o ensaio. Os volumes que infiltram no solo são determinados com o auxílio 

de uma bureta graduada conectada a um tudo de PVC externo ao furo. Através da 

bureta, medem-se as diferenças de cotas h1 e h2 em intervalos de tempos. 

A equação básica para a determinação da condutividade hidráulica a partir de 

resultados de ensaios com piezômetros foi apresentada por Hvorslev (1951), 

correspondia à condição do solo abaixo do nível de água. Para utilizá-la, é preciso 

conhecer a relação entre a carga hidráulica aplicada no interior do furo e a vazão 

medida durante o ensaio e ainda o fator de forma dá ponteira. O fator de forma 

depende da geometria do piezômetro e do tipo de ensaio (carga hidráulica constante 

ou variável). O cálculo do valor do Coeficiente de Permeabilidade, utilizando o 

permeâmetro in loco, baseia-se na Lei de Darcy aliado de variáveis de medidas 

contidas no aparelho de medição, esses dados foram propostos de acordo com a 

Equação 2 e as Figuras 1 e 2 (HVORSLEV, 1951).  

 

𝑘𝑓𝑠 =
𝑑2[ln(

ℎ1

ℎ2
)] 

F(t2−t1)
                                   (Eq.2) 

 

Onde: 

d = Diâmetro do tubo (m); 

h1 e h2 = Cargas Hidráulicas obtidas nos tempos t1 e t2 respectivamente; 

F = Fator de forma; 

 

Sendo que F é expresso pela Equação 3: 

 

𝐹 =
(2.𝜋.𝐿𝑓)

ln[
𝐿𝑓

𝐷𝑓
]

+ √[(1 + (
𝐿𝑓

𝐷𝑓
)²]                 (Eq.3) 
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Figura 1 – Modelo de piezômetro escavado 

 
 

Figura 2 – Esquema de montagem do piezômetro 
escavado 

 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido no loteamento Bisas de Vale I e II, 

localizado na cidade de Joaçaba - SC. Os pontos foram selecionados de forma a 

abranger toda a área dos loteamentos em estudo (Figura 3).  

 

Figura 3 – Localização dos pontos em estudo

 
Fonte: Adaptado do Google Maps. 
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Para a execução dos ensaios de permeabilidade em campo, utilizando-se um 

piezômetro escavado de carga variável. Com a utilização de um trado manual, o solo 

foi escavado em profundidade pré-determinada (1,5 e 2,0 m para cada ponto 

ensaiado) e com um diâmetro de 10 cm. O piezômetro foi inserido no local e em seu 

entorno foi preenchido com 30 cm de areia, sobre este foi inserido aproximadamente 

60 cm de bentonita, esta foi compactada e o restante do orifício foi preenchido com 

solo. O ensaio foi realizado inserindo água no interior do piezômetro e iniciou-se as 

leituras. Para as leituras, foi estabelecido o tempo necessário para que a água dentro 

do piezômetro descesse 10 cm. Para cada ponto e em cada profundidade 

estabeleceu-se um número mínimo de 30 leituras ou até a velocidade de percolação 

tornar-se constante.  

Para determinação do coeficiente de condutividade hidráulica foi usado o 

piezômetro escavado de carga variável, em profundidades de instalação de 1,5 e 2,0 

m para cada ponto selecionado. Durante as escavações do solo para realização do 

ensaio de permeabilidade coletou-se solo para caracterização física. A distância de 

perfuração do ensaio de permeabilidade no mesmo ponto para profundidade de 1,5 e 

2,0 foi de 3,0 m. Na Figura 4 pode-se visualizar o procedimento de escavação com o 

trado manual. O piezômetro foi montado conforme apresentado nas Figuras 1 e 2. Já 

na Figura 5 é apresentado o equipamento utilizado para o ensaio de permeabilidade 

montado no local e pronto para iniciar as medições. 

 

Figura 4 – Perfuração do solo com trado 

 

Figura 5 – Permeâmetro montado no local 
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Para a montagem do piezômetro, foi utilizado tubo de PVC 32 mm de diâmetro. 

Na ponta do tubo foram feitas ranhuras em uma extensão de 20 cm para que a água 

saísse. A ponta do tubo foi fechada com tampa de PVC para que toda água fluísse 

pelas ranhuras realizadas. A confecção do filtro granular foi realizada com areia 

artificial média, com aproximadamente 30 cm de altura para envolver toda a parte 

ranhurada do tubo. O selo para promover a estanqueidade, impedindo que a água 

subisse pela escavação foi realizado utilizando bentonita, com aproximadamente 60 

cm de altura, acima do filtro granular. 

Para os ensaios de caracterização do solo em laboratório, as amostras foram 

preparadas seguindo as normativas da NBR 6457 (ABNT, 2016), para o limite de 

plasticidade (LP) obtido através da ABNT NBR 7180 (2016). O limite de liquidez (LL) 

foi obtido com auxílio da ABNT NBR 6459 (2017). 

 

3 RESULTADOS 

 

Os resultados do ensaio de permeabilidade do solo são apresentados no 

Gráfico 1. Observa-se que os pontos P1 a P6, para as profundidades de 1,5 m e 2,0 

m o coeficiente de permeabilidade é classificado como baixa permeabilidade já para 

o P7, a permeabilidade pode ser classificada como alta (PINTO, 2006). 

Os valores de permeabilidade em profundidades maiores podem ser explicados 

pelo fenômeno de eluviação. O transporte dos materiais finos pelo fenômeno da 

eluviação, onde os grãos mais finos sofrem uma translocação entre os diferentes 

horizontes, continuando no mesmo perfil, porém em profundidades maiores. Esses 

grãos transportados tendem a ser finos devido ao grande tempo de exposição ao 

intemperismo (fluxo de água).  
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Gráfico 1 – Coeficiente de permeabilidade dos pontos estudados 

 
 

Os resultados do limite de liquidez (LL) foi obtido para os pontos nas 

profundidades de 1,5 m e 2,0 (Gráfico 2), e mostram uma pequena diferença entre as 

profundidades. Para os pontos P1, P3, P4 e P6 ocorreu redução em relação a 

profundidade de 1,5 m, já para os pontos P2, P5 e P7 ocorreu aumento do valor de 

LL.  

 

Gráfico 2 – Resultado de limite de liquidez das amostras de solo avaliadas 

 
 

O Gráfico 3 apresenta os valores do limite de plasticidade nas profundidades 

de 1,5 e 2,0 m em cada ponto. Da mesma forma que os valores do limite de liquidez 

os valores do limite de plasticidade apresentaram uma diferença entre as 
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profundidades. Para os pontos P3, P5 e P7 ocorreu redução em relação a 

profundidade de 1,5 m, já para os pontos P1, P3, P4 e P6 ocorreu aumento do valor 

de LP. 

 

Gráfico 3 – Resultado de limite de plasticidade das amostras 

 
 

O índice de plasticidade é expresso em porcentagem e sua determinação se 

dá em função da massa de água que pode ser adicionada na amostra sem que ela 

perca a sua consistência plástica encontrada no seu limite de plasticidade. Sendo 

definido como a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. A 

classificação do índice leva como referência os dados descritos por Caputo (1988). 

Os valores do índice de plasticidade são apresentados no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Índice de plasticidade das amostras 

 
 

Os resultados indicam que o solo nos pontos analisados é medianamente 

plástico em função dos valores do índice de plasticidade ficarem predominantemente 

entre 7 % e 15 %. Os pontos P3, P4 e P6 são considerados altamente plásticos na 

profundidade de 1,5 m (CAPUTO, 1996). 

Buscou-se fazer uma correlação entre o coeficiente de permeabilidade do solo 

e o índice de plasticidade em cada ponto com a respectiva profundidade (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Relação o coeficiente de permeabilidade com índice de plasticidade 
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O índice de plasticidade é um parâmetro que está muito ligado com o 

coeficiente de permeabilidade, solos com alta plasticidade tem a tendência a ter 

coeficiente de permeabilidade menor, no entanto, esse padrão não foi observado no 

presente estudo. Esse fato pode ser justificado pela estrutura do solo e vazios 

presentes.  

Quanto maior o tamanho das partículas de solo, maior são os vazios presentes 

e consequentemente o escoamento da água. Solos pedregulhosos ou arenosos 

tendem a permitir maior percolação se comparados a solos finos como siltes e argilas. 

Solos muito arenosos têm capacidade de infiltrar água da chuva com maior facilidade, 

porém, em decorrência da falta de coesão entre as partículas, são mais propensos a 

efeitos da erosão.  

A água que se infiltra no solo atinge o lençol d’água, que, por conta da 

percolação, libera lentamente a água durante o período de estiagem para os pontos 

de topografia mais baixas, dando origem as nascentes e mantendo os cursos d’água. 

Outra parte da água que infiltra no solo desloca-se para profundidades maiores, e são 

conhecidas como águas profundas ou águas subterrâneas.  

As águas subterrâneas, por causa das profundidades das camadas de solos 

e/ou rochas fraturadas onde são armazenadas, estão mais protegidas dos agentes 

poluidores da superfície. Por essa razão, normalmente têm melhor qualidade e não 

necessitam de tratamentos mais complexos. O solo tem um papel importante na 

conservação, preservação da água subterrânea, e funciona como filtro para essas 

águas.  

Com os dados apresentados, é possível ter o entendimento melhor do 

comportamento de percolação nessa formação de solo, muito comum na região do 

Meio Oeste de Santa Catarina. 
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INTRODUÇÃO  

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, 

indispensável à vida em nosso planeta, porém, com o acelerado crescimento 

demográfico e tecnológico estão ocorrendo diversas mudanças nos padrões de seu 

consumo, tornando as exigências por água muitas vezes insustentáveis. Para 

promover a conservação da água é importante atuar na gestão da sua oferta e 

demanda. Na primeira, cabe destacar uma fonte alternativa que pode ser aproveitada 

diretamente - que é a água de chuva. 

Araújo et al. (2008) destacam a necessidade do planejamento, gestão e 

articulação institucional das ações de conservação e uso racional da água, da 

conservação da água nos sistemas públicos de abastecimento e nos sistemas 

prediais, a fim de evitar futura escassez. Desta forma, ressalta-se que, a utilização de 

programas de gerenciamento de água no combate ao consumo excessivo de água 

potável em grandes instalações prediais, vem sendo adotada em vários estados do 

país, com resultados bastante positivos. 

Desenvolver programas de racionalização faz parte de um planejamento 

integrado dos recursos hídricos, bem como, o aproveitamento da água da chuva, 

através da construção de reservatórios, tem se tornado uma alternativa para mitigar 

os problemas gerados em torno da água. Tomaz (2003) ressalta que, o 
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aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis, torna-se uma maneira 

inteligente de não desperdiçar água pura e tratada para a irrigação de jardins, 

gramados, descargas de banheiros e usos industriais, os quais não necessitam de 

água potável. 

Para a efetivação do aproveitamento da água da chuva, faz-se necessária a 

construção de um sistema completo, que contempla desde calhas e condutores junto 

à área de coleta, até a instalação de terminais nos pontos de aproveitamento. Nesse 

sistema, o componente mais oneroso é o reservatório de armazenamento (REIS; 

SILVA, 2014), para tanto, é de grande importância o criterioso dimensionamento do 

mesmo, que pode ser construído de diferentes formas, volumes e em diversos 

materiais: madeira, concreto armado, fibra de vidro, geomembrana de PVC ou de 

PEAD, ferrocimento, aço inoxidável etc. 

Evidenciar os custos para a implantação e a manutenção de um sistema de 

aproveitamento da água da chuva se faz necessário, principalmente para os 

reservatórios, pois, para cada tipo de material a ser empregado serão observados 

diferentes custos e complexidades. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Conforme Fernandes et al. (2006), o aproveitamento da água da chuva consiste 

em utilizar essa água como fonte alternativa para fins não potáveis. A água da chuva 

também é uma fonte alternativa importante, principalmente nas regiões onde o regime 

pluviométrico é abundante e distribuído ao longo do ano. 

Um sistema de aproveitamento de água da chuva, para ser completo e eficaz, 

deve apresentar área de captação (como telhado, laje ou piso), a condução de água 

(calhas, condutores verticais e horizontais), a unidade de tratamento e o reservatório 

de acumulação. Cabe salientar que, dependendo do fim a que essa água se destina, 

do nível de poluição atmosférica da cidade e dos resultados das análises, essa água 

não precisa tratamento prévio, podendo ser adicionado ao sistema o reservatório de 

autolimpeza, o qual faz o descarte do volume inicial da água, que lava a área de 

captação (SANTOS, 2002). 

No Brasil, os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas 

em áreas urbanas para fins não potáveis são fornecidos pela NBR 15527 (ABNT, 
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2019). Esta norma se aplica a usos não potáveis, nos quais as águas de chuva podem 

ser utilizadas após tratamento adequado, de acordo com a finalidade. Entre os usos 

não potáveis destacam-se as descargas em vasos sanitários, irrigação de gramados 

e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de pisos e pavimentos, espelhos 

d’água e usos industriais, como torres de resfriamento. 

Os sistemas de aproveitamento de água da chuva podem ser construídos a 

partir de objetivos distintos: suprimento da demanda de água para diferentes 

consumos com fins não potáveis, redução de inundações e recarga de lençóis 

freáticos. Desta forma, os sistemas devem estar adequados à sua finalidade, 

elaborados e executados de forma prática para que o funcionamento seja eficiente 

(HERRMANN et al.,2000). 

 

TÉCNICAS ADOTADAS HISTORICAMENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS 

 

A construção de cisternas para guardar água de chuva é natural e intuitiva e 

tem, por isso, sido praticada há milênios. Há registros de cisternas de mais de dois mil 

anos em regiões como a China e o deserto de Negev, hoje território de Israel e 

Jordânia (GNADLINGER, 2000). Relatos bíblicos citam que, mesmo antes da Idade 

do Bronze Final (2000-1500 a.C), as pessoas na Palestina habitavam apenas o vale 

do Jordão, onde a vida era sustentável devido à presença de água para o gado e à 

agricultura. 

Conforme Reymond (1960), mais tarde os seres humanos povoaram áreas 

áridas, fazendo cisternas para armazenar chuva ou cavar poços para conter água 

subterrânea. Devido à escassez de chuvas, esses poços e cisternas eram de vital 

importância para as pessoas de uma cidade ou vila. Dessa maneira, o poço era o 

ponto de encontro comum da aldeia, central para a vida social e econômica de uma 

comunidade. 

De responsabilidade do rei em cavar e manter em bom estado o bem público 

para uma cidade, a fabricação de cisternas foi um desenvolvimento considerável, que 

impulsionou o assentamento humano, especialmente em lugares onde córregos 

perenes e outras fontes de água não eram numerosos, confiáveis ou volumosos 

(REYMOND, 1960). As cisternas costumavam ser escavadas na rocha, se a rocha 
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fosse maciça e não tinha fendas, havia poucos problemas de vazamento, mas, na 

porosa pedra calcária que cobria grande parte da Palestina, era necessário 

impermeabilizar as paredes internas com reboco. As cisternas escavadas em terra 

eram revestidas com tijolos ou com pedras, e então rebocadas para que tivessem 

paredes impermeáveis. 

Num relato, Penido (2017) cita a Cisterna Basílica (Figura 1), também 

conhecida como "Palácio Submerso", uma das múltiplas cisternas que existem em 

Istambul – Turquia. Construída no ano 532 pelo imperador Romano Bizantino, 

Justiniano, cisterna subterrânea na cidade de Constantinopla, visando o 

abastecimento de água aos habitantes em caso de guerra. 

Conforme Becattini (2016), a Cisterna Basílica era um grande tanque 

subterrâneo, com 143 metros de comprimento e 65 metros de largura, adornado com 

336 colunas de mármore, de 9 metros de altura, que sustentavam a estrutura, 

divididas em 12 fileiras de 28 colunas cada, sendo possível armazenar 80 mil metros 

cúbicos de água. 

Hillel (1982) comenta que no deserto de Negev, no sul de Israel, dominando 

cerca de 60% do território do país, estende-se em uma região semiárida onde, apesar 

da escassez de recursos hídricos e de solos férteis, surgem modernos centros 

urbanos e se desenvolve uma das mais avançadas agriculturas do mundo. Relata 

também, que a principal fonte de recursos hídricos da região era a água da chuva, 

sendo que ao se povoar a região tinham que encontrar alternativas para armazenar 

as águas da chuva para uso agrícola e doméstico e a resposta que encontraram foi a 

construção de inúmeras cisternas (Figura 2) ao longo do deserto de Negev, onde eram 

escavadas e revestidas com reboco impermeável. 
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Figura 1 – Cisterna da Basílica – Istambul, 
Turquia 

 
Fonte: Becattini (2016) 

Figura 2 – Cisterna Bizantina – Negev, Israel 

 
Fonte: Hillel (1982) 

 

Guimarães et al. (2015) argumentam que os sistemas de captação e o 

aproveitamento das águas pluviais caracterizam-se por serem práticas milenares, 

adotadas por civilizações como Astecas, Maias e Incas. 

Onde a água era escassa, essas civilizações construíam grandes reservatórios 

subterrâneos para armazenar a água da chuva. Uma força de trabalho foi organizada 

para construir e cuidar de um sistema de aproveitamento de água da chuva, formado 

por reservatórios, cisternas, açudes e canais destinados à condução da água aos 

campos agrícolas. Essas inovações fizeram aumentar a produção de alimento, 

criando um excedente que levou ao incremento do comércio com os estados vizinhos 

e o subsequente crescimento da população. 

 

RESERVATÓRIOS EM ARDÓSIA 

 

Conhecida comercialmente como ardósia, é uma pedra muito comum no Brasil, 

usada no mercado interno, mas também para a exportação, tendo como uma das suas 

principais características o baixo custo, principalmente por ser uma pedra encontrada 

com facilidade. No Brasil, o polo de extração fica em Minas Gerais, fornecendo 90% 

da produção brasileira de ardósia (CHIODI, 2011).  

Oliveira (2017) relata que a ardósia é um revestimento de alta qualidade e a um 

preço acessível, com baixa absorção de água, o que facilita a limpeza e dificulta o 

acúmulo de sujeira. Depois de beneficiada, pode ser comercializada como: 

revestimentos de acabamentos (pisos, paredes, fachadas, muros), mosaicos, telhas, 

louças, bancadas de cozinha, pias, móveis, artesanato, dentre outros. 
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A tecnologia de construção em reservatórios em Ardósia no Brasil foi 

desenvolvida pelo engenheiro Marcio Andrade, que utilizou a técnica pela primeira vez 

em uma cisterna de 10 m³, executada no município de Urupema (SC), em dezembro 

de 2007, conforme divulgado por Schweitzer e Andrade (2009). A pedra foi extraída 

de uma jazida no município de Trombudo Central, região do Alto Vale do Itajaí/SC, e 

tratava-se de uma rocha homogênea, compacta e com granulação muito fina, da cor 

cinza-escuro. 

Lisboa (2011) realizou um estudo de reservatórios (Figura 3), construídos no 

oeste catarinense, com volumes de 50m³, 80m³ e 250m³, os quais foram executados 

com placas de ardósia, armadas com cabos de aço, envoltos por uma camada 

protetora constituída por tela hexagonal de arame galvanizado, revestido por uma 

argamassa de cimento e areia média. Os reservatórios foram apoiados sobre uma laje 

de concreto armado e receberam um revestimento interno com geomembrana de PVC 

atóxica. 

 

Figura 3 – Montagem das placas de ardósia, armadura e argamassagem manual 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Lisboa (2011) 

 

Bertolo (2006) ressalta que os reservatórios com parede de pedra têm a 

vantagem de manter a água que está no seu interior fria, e foi uma solução histórica 

adaptada nos locais onde existia pedra abundantemente disponível. 

Também se encontram registros no Centro de Pesquisa Nacional de Flores 

Selvagens (National Wildflower Research Center), em Austin, nos Estados Unidos, no 

qual mantiveram a tradição da construção dos reservatórios em pedra (TEXAS 

WATER DEVELOPMENT BOARD, 2005). Justificam que a solução tem a vantagem 

de os reservatórios serem projetados para combinar com construções adjacentes.  
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Bertolo (2006) recomenda que os procedimentos de construção desse tipo de 

reservatórios devem ser melhorados de forma a excluir componentes possivelmente 

tóxicos, tais como alguns tipos de material impermeabilizante, em especial se o 

sistema de aproveitamento da água da chuva for projetado para água potável. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Neste trabalho, desenvolveu-se uma análise das técnicas construtivas e da 

estimativa de custos necessários para a construção de um reservatório de 

armazenamento de águas pluviais, feito em ardósia, para aproveitamento como água 

não potável, em uma instituição de ensino. O objeto específico de estudo dessa 

pesquisa foi o Auditório Central do Instituto Federal Catarinense, localizado em 

Concórdia, SC.  A edificação possui capacidade de lotação para 645 pessoas, sob 

uma área construída de 1.152,90 m².  

No projeto, o reservatório de armazenamento foi alocado aos fundos da 

edificação, e a água pluvial coletada será aproveitada na própria edificação, bem 

como para jardins dos arredores. Para uma análise completa, foi realizado projeto de 

todo o sistema hidráulico de captação, dispositivo de descarte de sólidos, dispositivo 

de desvio das primeiras águas, armazenamento, bomba de recalque para reservatório 

superior e, por fim, direcionamento para as bacias sanitárias. O croqui de todo esse 

projeto é visto na Figura 4.  
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Figura 4 – Croqui do sistema de captação de água de chuva (vista em planta) 

 
 

DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO 

 

O dimensionamento do reservatório levou em consideração tanto o volume 

disponível de captação, quanto a demanda de água não potável da edificação.  

O volume de captação foi calculado de acordo com a NBR 15527 (ABNT, 2019) 

e totalizou 132,56 m³/mês. Este dependeu: da precipitação média anual: para a região 

de Concórdia 2.029,09 mm, referente aos anos de 2009 a 2019 (EMBRAPA, 2019); 

da área de captação: 1.152,90 m²; do coeficiente de escoamento superficial da 

cobertura:  0,80 para o telhado metálico do local; da eficiência do sistema de captação: 

0,85, pois o sistema foi considerado composto por dispositivo de descarte de sólidos 

e desvio de escoamento inicial. 

A demanda diária de água não potável foi estimada em 4,97 m³, determinada a 

partir do consumo diário dos usuários da edificação e da rega de jardins. Para o 

consumo diário de água por usuário, foi multiplicado o volume da descarga das bacias 

sanitárias (6 litros) pela lotação máxima do auditório. Para a rega de jardins, foi 

considerada a área de 550 m² próxima ao reservatório e multiplicado pelo consumo 2 

litros diários por m² (TOMAZ, 2009). 

Para o cálculo do consumo mensal, foi considerado que não acontecerão 

eventos todos os dias do mês, e também haverá dias de chuva em que não serão 

regados os jardins, portanto, foi considerado um ciclo de demanda de água com 20 
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dias. Resultando assim em uma necessidade de armazenamento mensal de 99,4 m³ 

de água, e, consequentemente, o reservatório de armazenamento foi dimensionado 

para armazenar 100 m³/mês de água da chuva, adotando as dimensões úteis de 

diâmetro de 7,0x2,6 m (diâmetro e altura). 

 

CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

A escolha da execução das paredes do reservatório em placas de ardósia 

(folhelhos ardosianos) deu-se pelo fato de esta rocha ser comum no Brasil e ter jazidas 

em Trombudo Central (SC). Além disso, apresenta facilidade na execução e 

satisfatórias propriedades físico-mecânicas. A tecnologia de construção de 

reservatórios de ardósia foi desenvolvida pelo eng. civil Marcio Andrade, que utilizou 

esta técnica pela primeira vez em uma cisterna de 10 m³, executada em 2007, em 

Urupema, SC (SCHWEITZER; ANDRADE, 2009). 

As especificações do reservatório foram adotadas a partir de visitas técnicas 

em locais onde a ardósia foi empregada, principalmente com base em sistema piloto 

de aproveitamento de água da chuva, implantado no oeste catarinense entre os anos 

2008 a 2011; tais sistemas foram coordenados e acompanhados pelo pesquisador da 

UFSC, eng. Marcio Andrade. 

Para este trabalho, propõe-se a construção em formato cilíndrico com as 

paredes apoiadas diretamente sobre o solo. Assim, cada placa de ardósia tem 

dimensões de 300x50x10 cm, com ângulo de chanfro de 4,09°. Entre as placas serão 

encaixadas cavilhas em polipropileno para reforçarem sua interligação, engastadas 8 

cm dentro da placa, fixadas com selante à base de poliuretano. Este selante também 

será utilizado para a vedação vertical entre as placas de ardósia. 

Para a sustentação das placas, barras de aço em forma de anéis serão 

colocadas ao redor das mesmas, tendo como especificação: aço SAE 1020, com φ = 

¾” (19,05 mm), calandradas, com rosca UNC usinada com 12 cm nas extremidades, 

e recoberta (encapada) com mangueira de PVC (para proteger o aço das intempéries). 

As barras de aço serão tracionadas com esticadores fefo e estes receberão na sua 

fabricação uma pintura à base de epóxi. Para garantir o distanciamento e 

posicionamento das barras de aço, serão colocados gabaritos de madeira com 
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dimensões 0,06x0,06x3,00m, nos quais as barras de aço irão transpassar por eles, 

proporcionando melhor comportamento estrutural.  

O revestimento interno do reservatório será de membrana geossintética PEAD, 

com espessura de 0,80 mm, com fundo do reservatório abaulado, para melhor 

conformação do volume interno e do revestimento. 

A cobertura do reservatório terá telhas de aço galvanizado ondulado, de 0,43 

mm, sobre uma estrutura metálica galvanizada, composta por treliças parafusadas, 

sem solda, com contraventamento e executadas com perfis espessura de 2,25 mm, 

em chapa de aço galvanizado, dobrada em forma de “L”, nas dimensões de 30x30 

mm. Na cobertura está prevista uma entrada de visita, no formato retangular de 60x60 

cm.  

 

ANÁLISE CONSTRUTIVA 

 

Para avaliar o sistema construtivo em rocha ardósia, foram consideradas 

durabilidade, procedência dos materiais, manutenção, transporte e o tempo de 

execução dos reservatórios. 

Os dados necessários para essa análise foram levantados através de 

bibliografias existentes, visitas técnicas em reservatórios já construídos na região 

(Figura 5a) e em construção, como no Condomínio Agro energético, em Itapiranga, 

SC, com reservatórios destinados a sistemas biodigestores que estão sendo 

construídos com esses materiais (Figura 5b). Durante as visitas, buscou-se levantar 

dados como o prazo para execução, dificuldades enfrentadas, aquisição de materiais, 

entre outros. 
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Figura 5 – Reservatório de ardósia já concluído na cidade de Concórdia, SC (a) e em construção no 
Condomínio Agro energético em Itapiranga, SC (b) 

 
(a) 

 
(b) 

 

ESTIMAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Após o dimensionamento técnico do reservatório, as configurações, dimensões 

e quantitativos foram empregados para estimação dos custos do projeto. Os custos 

foram classificados em quatro categorias, sendo: (i) custo do material do reservatório 

armazenador de água da chuva; (ii) custo do dispositivo de descarte do material sólido 

e dispositivo de desvio das águas das primeiras chuvas; (iii) custo das instalações 

hidráulicas e sanitárias, das quais se referem aos tubos, conexões, acessórios, caixas 

d’água e bomba, e (iv) custo de operação e manutenção. O custo da mão de obra e 

transporte também foi introduzido em cada um dos citados. 

Para o levantamento de custos das três primeiras categorias, primeiramente foi 

realizada consulta à Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (Sinapi) do mês de fevereiro de 2020, porém, dada a especificidade 

do projeto, também foi necessária a realização de pesquisa de preço junto a 

fornecedores locais, processada entre fevereiro e março de 2020. A pesquisa de 

mercado foi realizada considerando-se no mínimo três orçamentos, o que permitiu 

obter o preço médio praticado. A utilização dessa estratégia permite com que os 

custos apurados sejam os mais próximos da realidade, mitigando assim os riscos de 

orçamentação. 

Por tratar-se de uma edificação pública, foram consideradas as taxas de leis 

sociais e riscos do trabalho e benefício e despesas indiretas (LDI), calculadas de 

acordo com a fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011, do Tribunal de Contas da 
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União (TCU), para composição dos custos dos orçamentos. O LDI deve contemplar o 

lucro da empresa construtora e seus custos indiretos, entre eles a garantia, risco e 

seguros, despesas financeiras, administração central e tributos e, portanto, esse 

percentual aplicado sobre o custo da obra eleva o preço final dos serviços. 

A manutenção e operação dos reservatórios também foram consideradas, para 

tanto foram levantadas todas as despesas relacionadas aos custos operacionais 

(energia elétrica para bomba). Para garantir a durabilidade do reservatório, foi 

considerada uma previsão para pintura bianual do gabarito de madeira, para sua 

melhor conservação. Gastos com desinfecção e análises laboratoriais da qualidade 

da água foram desconsiderados, em decorrência que a água captada será utilizada 

para descargas de vasos sanitários e a irrigação de jardins.  

 

RESULTADOS  

 

ANÁLISE CONSTRUTIVA 

 

A construção de um reservatório pluvial com paredes em rocha ardosiana 

apresenta semelhanças e diferenças quando comparada à construção convencional 

de um reservatório em concreto ou alvenaria. Para entender isso, foram levantados 

dados desde a preparação do terreno até a manutenção exigida ao longo da vida útil. 

Tais dados são apresentados no Quadro 1 

 

Quadro 1 – Especificações construtivas para o reservatório de ardósia 

Item avaliado Dados levantados 

Preparo do terreno Fácil - escavação mecânica 

Estrutura das paredes 44 placas com dimensões de 0,5x3,0x0,1 m 

Cobertura Metálica com execução rápida 

Disponibilidade dos materiais Poucas empresas fornecem 

Tempo para entrega na obra 40 dias 

Tipo de transporte Caminhão-Munck e guindaste 

Número de funcionários para a obra 5 funcionários 

Tempo de Execução 3 dias 

Durabilidade Alta 

Manutenção Pouca 

 

O preparo do terreno para um reservatório em ardósia é igual ao do 

convencional. É considerado de fácil execução, principalmente em terrenos que 

demandam pouca regularização do solo, como é o caso deste estudo. Uma vez que 
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é um serviço bastante comum, foi considerado o emprego de máquina de 

terraplanagem para a limpeza do local e a finalização da base levemente côncava. 

Esse serviço ainda poderia ser realizado de forma manual, entretanto, demandaria 

mais tempo.  

As paredes são compostas por placas de aproximadamente 380 kg cada, o que 

demanda o uso de guindaste. Além disso, seu aspecto frágil exige uma movimentação 

mais lenta e cuidadosa, interferindo na duração da obra. Entre a colocação das placas 

é feito o fixamento por cavilhas de polipropileno e o escoramento a cada metro, para 

garantir a solidez da estrutura. Após isso, é feita a selagem das juntas com poliuretano 

e a instalação dos gabaritos por onde passarão as barras de aço. A inserção das 

barras pode ser feita assim que a etapa anterior for concluída, não exigindo tempo de 

espera como no caso de reservatórios em concreto ou alvenaria. 

A cobertura do reservatório também pode ser inserida imediatamente após o 

tracionamento das barras de aço se os perfis já estiverem entregues na obra, pois 

esta foi dimensionada em telhas de aço galvanizado ondulado, de 0,43 mm de 

espessura, sobre uma estrutura treliçada metálica galvanizada, composta por treliças 

parafusadas, sem solda, com contraventamento. O cuidado necessário que deve ser 

tomado durante a instalação da cobertura é o da completa vedação para evitar o 

acesso de vetores. Estima-se, assim, um dia de trabalho para dois profissionais 

concluírem a instalação da cobertura. 

Quanto à disponibilidade da ardósia, apesar de ser comumente encontrada em 

lojas de materiais de construção como revestimento de pisos, quando há necessidade 

de uso específico, como o caso de reservatório, há pouca disponibilidade e depende 

da localização da jazida. No estado de Santa Catarina, a ocorrência dessas minas 

está restrita à região do Alto Vale do Itajaí, distante aproximadamente 280 km do local 

de implantação deste projeto, e apesar do material ter custo baixo, o custo de 

transporte acresce de forma significativa, num percentual de 50% do valor do material. 

Também cabe ressaltar que é necessário encomendar em torno de 40 dias antes de 

iniciar a obra, exigindo planejamento de médio prazo. Além de ser um material com 

uso mais restrito como para reservatórios, foi mais demorado para se obter a cotação 

de preços dos fornecedores. 
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O transporte dos materiais até a obra deve ser realizado por caminhões munck 

e no canteiro de obras é necessário o uso de guindaste, onde as placas são içadas e 

colocadas de pé, lado a lado, conforme o projeto.  

A mão de obra total foi estimada em 5 funcionários para a construção do 

reservatório de ardósia, sendo 1 encarregado e 4 ajudantes.  

O tempo de execução calculado foi de 3 dias após as placas de ardósia 

entregues na obra, prontas para execução, cortadas conforme projeto. Esse período 

inclui os serviços de fixação dos gabaritos e cabos de aço.  

Após concluído o reservatório, as placas de ardósia possuem alta durabilidade, 

por serem de material natural e inerte (OLIVEIRA, 2017). As barras de aço que 

envolvem o reservatório possuem vida útil limitada pela durabilidade do aço SAE 

1020, que, neste projeto, é encapado com uma mangueira de PVC, para melhor 

proteção à corrosão.  

Com relação à necessidade de manutenção, por ser um material natural e 

inerte, a ardósia não exige manutenção, sendo uma rocha própria para estar exposta 

às intempéries. Apenas os gabaritos de madeira em seu entorno terão necessidade 

de lixamento e pintura envernizada a cada dois anos. 

 

CUSTOS DO PROJETO 

 

Inicialmente, foram estimados os custos relacionados ao material necessário 

para construção do reservatório. Por meio do Quadro 2 verifica-se que o custo 

estimado é de R$ 44.155,51, o qual é similar aos custos de outros materiais 

alternativos de construção (ex.: aço ou madeira) (FANTIN, 2020).  

 

Quadro 2 – Custo de Materiais Diretos 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL c/LDI 

(24,93%) TOTAL TOTAL 

SERVIÇOS INICIAIS 

Escavação mecânica em solo 
até 2m profundidade 

m³ 7,53 R$10,41 R$ 24,30 R$43,37 

MATERIAL 

Placa de ardósia com 
dimensões de (300x50x10cm), 
com chanfro de 4,74°, 
beneficiada com todas as 
furações para colocação das 
cavilhas. Considerar o 

un. 44 R$ 3.481,50 R$ 8.123,50 R$ 14.498,13 
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transporte de 300km em 
caminhão trucado. 

Gabarito de madeira de 
300x6x6cm em pinus eliotis 
tratada em autoclave, com 
CCA,  para sustentação das 
barras de aço 

un. 6 R$ 33,70 R$ 78,62 R$ 140,32 

Cavilhas de encaixos em 
polipropileno (PP)  com Ø = 
16mm e comprimento = 80mm 

un. 220 R$ 38,50 R$ 89,83 R$ 160,33 

Parafusos sextavados rosca 
soberba em aço inox 304 - 
Ø6mm x 65mm 

un. 36 R$ 18,54 R$ 43,26 R$ 77,21 

Arruela lisa de aço inoxidável 
para parafusos de 6mm 

un. 36 R$ 8,10 R$ 18,90 R$ 33,73 

Bucha de nylon para parafuso 
de 6mm  

un. 36 R$ 4,86 R$ 11,34 R$ 20,24 

Barra de aço para construção 
mecânica SAE 1020 com Ø = 
3/4", barra calandrada, cortada 
conforme medida do projeto, 
usinada com 12cm de rosca 
em cada extremidade e 
recoberta (encapada) com 
mangueira de pvc 

un. 40 R$ 2.248,00 R$ 5.245,33 R$ 9.361,42 

Esticador fefo para barra de 
aço Ø = 3/4" e com pintura à 
base de epóxi 

un. 40 R$ 722,00 R$ 1.684,67 R$ 3.006,65 

Porca sextavada ZB de aço 
galvanizado para rosca de 3/4" 

un. 80 R$ 73,92 R$ 172,48 R$ 307,83 

Arruela lisa ZB de aço 
galvanizadp para rosca de 3/4" 

un. 160 R$ 29,76 R$ 69,44 R$ 123,93 

Cantoneira em aço 
galvanizado, 3/16 x 2", 
comprimento de 23000mm, 
cortada e perfurada a laser, 
para enrijecimento da borda 
superior 

un. 1 R$ 399,50 R$ 932,17 R$ 1.663,65 

Estrutura metálica galvanizada 
com treliças parafusadas com 
cobertura em telha de aço 
galvanizado ondulado de 
0,43mm 

m² 42,4 R$ 1.929,20 R$ 4.501,47 R$ 8.033,83 

Membrana geossintética 
colocada, material PEAD com 
espessura de 0,8mm. 

m² 111,08 R$ 469,54 R$ 1.095,58 R$ 1.955,30 

Selador para madeira  m² 4,32 R$ 12,39 R$ 28,91 R$ 51,60 

Esmalte sintético incolor (duas 
demãos) 

m² 4,32 R$ 20,13 R$ 46,96 R$ 83,82 

Selante PU - Poliuretano 400g un. 11 R$ 55,62 R$ 129,77 R$ 231,60 

Guindauto Hidráulico, 
capacidade máxima de carga 
de 622kg, alcance horizontal 
9,70m e potência de 189cv 

Hr 8 R$ 226,44 R$ 528,36 R$ 942,97 

Motorista operador de 
guindauto hidráulico, com 
encargos complementares 

Hr 8 R$ 158,32 R$ - R$ 197,79 
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Mão de obra encarregado de 
obras, com encargos 
complementares 

Hr 24 R$ 681,12 R$  - R$ 850,92 

Mão de obra ajudante 
carpintaria, com encargos 
complementares 

Hr 96 R$ 1.932,48 R$ - R$ 2.414,25 

Total  R$ 12.543,60   R$ 22.800,60   R$ 44.155,51  

 

Dentre os materiais previstos, as placas de ardósia, barra de aço e estrutura 

metálica para cobertura do reservatório, são as que possuem a maior 

representatividade nos custos totais de material, correspondendo a 32,83%, 21,20% 

e 18,19% do custo total.  

A segunda categoria de custos estimados trata-se dos dispositivos necessários 

para o descarte da captação de água das primeiras chuvas e resíduos sólidos. O 

profissional de engenharia ao projetar reservatórios de água, deve se atentar para 

esses custos em virtude das exigências da NBR 15527. Os resultados obtidos podem 

ser visualizados em detalhes no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Custo dos dispositivos para descarte 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL c/LDI 

(24,93%) TOTAL TOTAL 

Tubo PVC esgoto série 
normal DN 150 mm 

m 9,65  R$ 61,61   R$ 143,75   R$ 256,55  

Tubo PVC esgoto série 
normal DN 250 mm 

m 5,6  R$ 168,50   R$ 393,18   R$ 701,71  

Joelho 90º DN 250mm un. 2  R$ 91,42   R$ 213,30   R$ 380,69  

Tê PVC DN 150 x 150 
mm 

un. 1  R$ 21,54   R$ 50,25   R$ 89,69  

Redução excêntrica 
PVC esgoto 
150x100mm 

un. 1  R$ 8,57   R$ 20,01   R$ 35,70  

Redução excêntrica 
PVC esgoto 
200x150mm 

un. 4  R$ 133,15   R$ 310,69   R$ 554,49  

Redução excêntrica 
esgoto PVC 
200x250mm 

un. 2  R$ 125,57   R$ 293,01   R$ 522,93  

Filtro separador de 
sólidos para telhado 
área até 1500m² 

un. 1  R$ 2.714,20   R$  6.333,13   R$ 11.302,83  

Caixa de água em 
Fibra de Vidro 
capacidade de 
1500litros, com tampa 

un. 1  R$ 157,14   R$ 366,66   R$ 654,38  

Boia plástica DN 
150mm 

un. 1  R$ 24,78   R$ 57,81   R$  103,18  

Adesivo Plástico para 
PVC Frasco 175 g  

un. 1  R$ 5,07   R$ 11,84   R$ 21,13  
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Encanador com 
encargos 
complementares 

h 24  R$ 430,56   R$  -     R$ 537,90  

Total  R$ 3.942,11   R$ 8.193,62   R$ 15.161,17  

 

Percebe-se no Quadro 3, que, entre os serviços orçados, o filtro separador de 

sólidos foi o item que mais impactou no custo, com 74,5%. 

No item Instalações Hidráulicas e Sanitárias, no qual apresenta os subitens 

referentes aos tubos, conexões, acessórios, caixas d’água e bomba, os valores 

médios pesquisados dos materiais e mão de obra orçados, as quantidades e custo 

total estão apresentados no Quadro 4 

 

Quadro 4 – Custo instalações hidráulicas 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL c/LDI 

(24,93%) TOTAL TOTAL 

Tubo PVC esgoto série 
normal DN 100 mm   

m 41,2  R$  102,84   R$ 239,95   R$ 428,24  

Tubo PVC esgoto série 
normal DN 150 mm 

m 73  R$ 466,03   R$  1.087,41   R$ 1.940,71  

Luva de correr DN 100 
mm 

un. 2  R$ 7,59   R$ 17,71   R$ 31,61  

Luva de correr DN 150 
mm 

un. 8  R$ 98,88   R$ 230,72   R$ 411,77  

Curva de PVC 45º, DN 
100mm 

un. 2  R$ 8,64   R$ 20,16   R$ 35,98  

Joelho de PVC 45º DN 
150mm 

un. 4  R$ 38,30   R$ 89,38   R$ 159,51  

Curva de PVC 90º DN 
100mm 

un. 2  R$ 19,60   R$ 45,72   R$ 81,60  

Joelho de PVC 90º DN 
150mm 

un. 2  R$ 17,48   R$ 40,80   R$ 72,81  

Junção simples de PVC, 
DN 150x100mm 

un. 6  R$ 159,16   R$ 371,36   R$ 662,78  

Sifão ladrão de 200mm un. 1  R$ 381,62   R$ 890,45   R$ 1.589,19  

Freio d'água 200mm un. 1  R$ 282,27   R$ 658,63   R$ 1.175,47  

Conjunto boia e 
mangueira de 2" 

un. 1  R$ 231,66   R$ 540,54   R$ 964,71  

Caixa de água em Fibra 
de Vidro capacidade de 
1500litros, com tampa 

un. 1  R$ 157,14   R$ 366,66   R$ 654,38  

Válvula solenoide latão Ø 
3/4”, 220v, 2/2 vias 

un. 1  R$ 53,54   R$ 124,93   R$ 222,96  

Boia elétrica com 
controle automático 
nível, 2cv/220V 

un. 2  R$ 25,55   R$ 59,62   R$  106,40  

Tubo PVC DN 25 água 
fria 

m 29,75  R$ 21,69   R$ 50,60   R$ 90,32  

Tubo PVC DN 40 água 
fria  

m 48  R$ 78,48   R$ 183,12   R$ 326,82  

Adaptador para caixa 
d’água, com rosca e 

un. 1  R$ 1,37   R$ 3,19   R$ 5,68  
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flange, em PVC, DN 25 
mm 

Adaptador para caixa 
d’água, com rosca e 
flange, em PVC, DN  40 
mm 

un. 4  R$ 26,86   R$ 62,66   R$ 111,84  

Registro de esfera PVC 
DN 40 

un. 5  R$ 55,71   R$ 129,99   R$ 232,00  

Bomba submersível 
1/6cv 220V 

un. 1  R$ 204,50   R$ 477,17   R$ 851,62  

Torneira metal com bico 
para jardim, padrão 
popular 3/4" 

un. 3  R$ 14,35   R$ 33,52   R$ 59,81  

Encanador, com 
encargos 
complementares 

h 16  R$ 327,20   R$-     R$ 408,77  

Total    R$ 2.780,45   R$ 5.724,28   R$  10.624,98  

 

Constata-se no Quadro 4 a uniformidade dos valores, agregando maior valor o 

tubo de PVC, DN 150mm, o sifão e o freio da água, porém sem muita discrepância 

dos demais valores, correspondendo respectivamente 18,3%, 14,9%, 11,1% do valor 

global. 

Os gastos para manutenção e operação de um projeto também são relevantes 

para o processo de tomada de decisão da sua execução. Dessa forma, estimou-se o 

custo operacional referente ao consumo mensal de energia elétrica necessária para o 

funcionamento da bomba (Quadro 5). O consumo de energia elétrica referente à boia 

elétrica e válvula solenoide foram desconsiderados, em decorrência do baixo 

consumo e consequentemente baixa representatividade econômica.  

 

Quadro 5 – Custo do consumo mensal de energia elétrica 

Equipamento Potência W Tempo uso - h Consumo Mensal 

Bomba 1/6 cv 122,583W 6h / dia 14.709,96 Watts /h 

 

Devido à Instituição pública fazer parte da tarifa horária verde, grupo A4, sendo 

o valor de R$ 1,21087 o KWh, totalizando o consumo da bomba de R$ 17,81 por mês, 

considerando que o sistema funcionará por 20 dias no mês, anualmente terá um gasto 

em energia elétrica de R$ 213,72. Como anualmente a concessionária de energia 

elétrica faz um reajuste das tarifas de consumo, foi possível verificar uma taxa de 

reajuste média, entre os anos de 2013 e 2019 de 7,3% (2013-2019). Essa taxa de 

reajuste foi utilizada para correção dos gastos anuais de energia elétrica, 

considerando a vida útil da obra. 
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Em relação aos custos de manutenção, foram calculados os gastos com pintura 

dos gabaritos de madeira do reservatório de ardósia (Quadro 6). Custos estes 

previstos a cada 2 anos, para a manutenção do reservatório. 

 

Quadro 6 – Custo de manutenção do reservatório de ardósia 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL c/LDI 

(24,93%) TOTAL TOTAL 

Selador para madeira m² 4,32 R$ 12,39 R$ 28,91 R$ 51,60 

Esmalte sintético 
incolor (duas demãos) 

m² 4,32 R$ 20,13 R$ 46,96 R$ 83,82 

Total   R$ 135,42 

 

A partir dos custos projetados de manutenção e operação do projeto, estima-

se que o custo anual seja de R$ 135,42 a cada dois anos para manutenção e R$ 

213,72 ao ano para o operacional. Para melhor análise dos valores, segue descrito no 

Quadro 7 o custo total do sistema por categoria. 

 

Quadro 7 – Custo total dos sistemas de aproveitamento de água da chuva 

Item Categoria R$ 

I Custo do material do reservatório armazenador de água da chuva 44.198,88 

Ii 
Custo do dispositivo de descarte do material sólido e dispositivo de 
desvio das águas das primeiras chuvas 

15.161,17 

Iii Custo das instalações hidráulicas e sanitárias 10.624,98 

Iv Custo de operação e manutenção (10 anos)   2.814,30 

 Total 72.799,33 

 

Analisando o custo total do investimento verifica-se que a representatividade 

maior dos gastos é com os materiais que serão utilizados para construção do 

reservatório. Ou seja, são os gastos que representam o investimento inicial. É possível 

inferir ainda que além dos benefícios ambientais da reutilização da água da chuva, o 

reservatório projetado possui baixo custo operacional e de manutenção, o que 

corrobora com a viabilidade do projeto.  

Para estimar o benefício econômico do reservatório para a instituição de 

ensino, e aos cofres públicos, apurou-se a redução de custo com água potável a partir 

da sua instalação. Para isso, utilizou-se a equação XX, onde EP ou VC representa a 

economia projetada ou valor que seria cobrado. O valor de R$ 66,70 representa a 

tarifa básica da concessionária para o consumo para órgãos públicos, o valor de R$ 

11,0681 é o custo por cada metro cúbico excedente a 10m³. Cabe sinalizar que a taxa 

de tratamento de esgoto não foi considerada, pois esse processo é realizado pela 
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própria instituição. Esse cálculo nos permitiu apurar a economia mensal com gasto de 

água.  

 

𝐸𝑃 𝑜𝑢 𝑉𝐶 = [66,70 + 11,0861 𝑥 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑚 𝑚3 − 10)] Equação 1 

 

A partir da Equação  identificou-se uma economia mensal de R$ 1.064,44. É 

natural que anualmente as tarifas sejam atualizadas, assim, observando o histórico 

de atualização de um período de 6 anos observou-se um índice de correção médio de 

7,11%. Desse modo, considerando-se a economia mensal gerada, o reajuste anual 

pelo índice médio de correção e um horizonte temporal de 10 anos, é possível sinalizar 

uma economia na ordem de R$ 177.400,96. 

Ao se analisar a relação entre a economia gerada (benefício) e o total dos 

custos para execução e operacionalização da obra (custos), é possível sinalizar que 

a cada R$ 1,00 investido, a instituição conseguirá ter uma economia de R$ 2,44. Com 

isso, constatou-se a viabilidade econômica do projeto. É possível argumentar que, 

com a economia gerada, a instituição conseguirá pagar o projeto e ainda gerar 

economia dos recursos públicos. Desse modo, além dos argumentos ambientais 

favoráveis para a construção de reservatórios com a utilização de materiais 

alternativos, o aspecto econômico soma como elemento positivo para a decisão de 

execução de construção de reservatórios de água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um reservatório para o aproveitamento de águas pluviais, construído em rocha 

ardósia, foi proposto neste trabalho e sua análise técnica quanto aos métodos 

construtivos e custos foi realizada. 

Verificou-se que diversas mudanças são necessárias para a construção de um 

reservatório com paredes de ardósia. Entre elas, o orçamento inicial e encomenda 

devem ser feitos com antecedência, pois, apesar da disponibilidade de material, um 

reservatório exige dimensões específicas. Além disso, a movimentação interna das 

placas exige cuidados internos no canteiro relativos à segurança. Por outro lado, 

assim que as placas de ardósia são entregues na obra, o cronograma é acelerado e 
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o término da obra é previsto em 5 dias. Outro benefício é a baixa manutenção e alta 

durabilidade, por se tratar de um material natural. 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que a construção de 

reservatórios de armazenamento de água é uma alternativa sustentável, uma vez 

constatados benefícios ambientais, além da viabilidade técnica e econômica. No 

aspecto econômico, observou-se que a economia gerada com a construção do 

reservatório consegue proporcionar o pagamento dos gastos de investimentos inicial, 

manutenção e operação, gerando ainda economia aos cofres públicos. Com isso, 

torna-se uma alternativa que contribui para o gerenciamento de forma eficaz dos 

recursos públicos. 
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IMPLICAÇÕES SOCIOAMBINETAIS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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Sandro Luiz Bazzanella53 
 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo investigar as relações que permeiam a vida 
humana e as práticas ambientais, as quais, desde a era moderna estão constante e 
diretamente associadas aos discursos e práticas jurídicas econômicas. Nas 
sociedades contemporâneas, o capital, os bens patrimoniais e o lucro assumem a 
condição de protagonista de um pressuposto de vida a ser alcançado a qualquer custo 
pelos indivíduos. Trata-se de encontrar a realização de uma vida plena e digna, no 
trabalho, na produtividade e no consumo. Os Estados, sob tais condições, encontram-
se cada vez mais pressionados e coagidos pela dinâmica da economia financeirizada 
e reduzidos à condição de agências garantidoras de contratos de remuneração com 
o capital financeiro global. Demonstram ausência de compromisso com políticas 
públicas qualitativas inerentes à saúde, à segurança, à educação e ao meio ambiente 
equilibrado. Nesta direção, em benefício do acesso aos créditos dos investidores - 
especialmente daqueles oriundos das grandes potências mundiais - os Estados são 
compelidos a não aplicar ou desregulamentar questões socioambientais, entre outras 
iniciativas inerentes aos direitos fundamentais da população brasileira. Em 
consequência, constituem-se novas formas de mal-estar social, ligadas à alienação 
humana, à solidão, à insegurança, à quebra das relações familiares e comunitárias, 
às desestruturações profissionais, ao individualismo, ao estresse afetivo, bem como a 
competição agressiva, gerando, consequentemente, visíveis prejuízos decorrentes do 
balanço geral do desenvolvimento integral. A presente pesquisa foi desenvolvida com 
base em metodologia bibliográfica e documental. Está fundamentada em referência 
teórica presente nas obras dos filósofos Giorgio Agamben e Michael Foucault, bem 
como em livros e artigos de alguns comentaristas presentes em solo brasileiro.  
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ABSTRACT 

This article aims to investigate the relationships that permeate human life and 
environmental practics, which since the modern era are constantly and directly 
associated with economic legal discourses and practices. In contemporary societies, 
capital, assets and profit assume the leading role of a life assumption to be achieved 
at any cost by individuals. It is about to achieve a full and dignified life, at work, in 
productivity and consumption. States, under such conditions, are increasingly 
pressured and coerced by the dynamics of the financialized economy and reduced to 
the condition of agencies guaranteeing global financial capital remuneration contracts. 
Demonstrate absense of qualitative Public Policies inherent to health, safety, 
education and a balanced environment. In this sense, for the benefit of access to 
investors' credits - especially those from the great world powers - States are compelled 
not to apply or deregulate socio-environmental issues, among other initiatives inherent 
to the fundamental rights of the Brazilian population. As a result, new forms of social 
malaise are created, linked to human alienation, loneliness, insecurity, the breakdown 
of family and community relationships, professional breakdowns, individualism, 
affective stress, as well as aggressive competition, consequently generating visible 
losses resulting from the overall balance of integral development. This research was 
developed based on bibliographic and documentary metodologic. It is based on 
theoretical references presente in the works of the philosophers Michael Foucault and 
Giorgio Agamben, as well as in books and articles by some commentators presente 
on Brazilian soil.  

 

Keywords: Economics; Right; Environment; Society. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Convivendo na região do Contestado, mais especificamente no Planalto Norte 

Catarinense, ouve-se, recorrentemente, na sensibilidade comum das pessoas e dos 

políticos, acerca da necessidade de implementação de empresas neste território, que 

propiciem o almejado desenvolvimento econômico54 à população. Tal publicidade 

continua periodicamente presente nas campanhas eleitorais, haja vista a existência 

de suposta correlação entre o empreendedorismo econômico e empresarial, a 

geração de empregos e o desenvolvimento regional55. 

Paralelamente, em matéria ambiental, argumenta-se, com frequência, sobre as 

possibilidades de manutenção da vida, ou seja, sobre a conservação das condições 

                                            
54 Aumento do nível do rendimento nacional auferido por intermédio do produto per capita, com melhoria 

dos níveis econômicos de vida das pessoas, de modo que possam consumir mais. 
55 Concebe-se desenvolvimento regional como o bem-estar econômico, social, cultural da sociedade 

humana, bem como, o estabelecimento de relações harmoniosas, de respeito, cuidado e uso 
parcimonioso dos bens naturais. 
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biológicas do meio que possibilitem a reprodução da vida em suas mais variadas 

espécies, com qualidade, às futuras gerações,  disseminando, neste contexto, o 

conceito de desenvolvimento sustentável56.  

Baseando-se nas premissas que permeiam a tríade relação entre direito, 

economia e meio ambiente, perquiriu-se não o ingênuo discurso automatizado e 

irrefletido acerca da manutenção dos bens ambientais às gerações vindouras, mas 

buscou-se problematizar a vida vivenciada neste tempo, neste habitat, ou seja, 

questionar a existência humana com fulcro da produtividade e no consumo, 

desprovida de sentido coletivo, contemplativo, socioambiental, da plena realização 

humana e do convívio harmônico entre si e com a natureza. 

Oportuno esclarecer que não serão abordados, neste artigo, formas de 

organização financeira ou termos próprios da ciência econômica, uma vez que o 

escopo é procurar compreender a relação entre a economia-política, o meio ambiente 

e a vida humana. Em outras palavras, este artigo não busca atender a utilidade das 

coisas, órgãos, institutos, interesses privados, instituições ou pessoas. Também não 

se objetiva mensurar, por meio de proporções ou estatísticas aritméticas, os passivos 

ou saldos ambientais remanescentes, mas instigar o intelecto a compreender os 

fatores que geram a atual condição socioambiental vivenciada pela maior parte da 

população humana, bem como os impactos decorrentes do processo da plena 

produção e consumo. 

Os esforços e estudos se concentraram numa pesquisa de ordem bibliográfica 

documental, amparada numa perspectiva multidisciplinar articulada a partir de 

pressupostos epistemológicos interdisciplinares, em que o direito estabeleceu 

intercurso dialógico e investigativo com a filosofia, economia, a geografia e a teologia, 

áreas de formação e de atuação dos autores deste artigo. 

 

 

                                            
56 Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando o 

Secretário-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) convidou a médica Gro Harlem 
Brundtland, mestre em saúde pública e ex-Primeira-Ministra da Noruega, para presidir a Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente. Em abril de 1987 a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, 
publicou um relatório inovador intitulado “Nosso Futuro Comum”, que traz o conceito de 
desenvolvimento sustentável para o discurso público, nos seguintes termos: “o desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade 
das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”. 
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ECONOMIA, DIREITO E MEIO AMBIENTE 

 

DA ECONOMIA 

 

A pré-modernidade foi caracterizada pela convivência da sociedade entre 

grupos formados por relações de parentesco, crença, comunidade religiosa, 

vizinhança ou ministério, objetivando a promoção de uma organização com o intuito 

de alcançar o bem-estar comum por intermédio de ações que envolviam a coletividade 

(BAZZANELLA, 2013). 

Prevalece, nesse período, o auxílio mútuo entre os membros do grupo ao qual 

pertenciam e o aconselhamento recíproco para a manutenção da cultura, do 

desenvolvimento da lavoura, da realização das tarefas domésticas e outros trabalhos, 

uma vez que havia pouco espaço naquele contexto para o indivíduo e as 

manifestações individuais (BAZZANELLA, 2013).  

Sob tais pressupostos é preciso considerar que até os séculos XVI e XVII a 

rotina das pessoas que compunham uma família, uma comunidade não estava 

organizada em torno do trabalho - tarefa árdua e humilhante aos gregos ainda na 

Grécia Antiga - mas por necessidade de subsistência. As pessoas dispensavam 

algumas horas do dia em prol de uma atividade laborativa que proporcionasse o seu 

sustento e o de seus dependentes. 

Basicamente, a rotina de um tecelão, por exemplo, estava inscrita em 

aproximadamente 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de trabalho diário, cujo período 

era interrompido por intervalos de descanso, conversa com familiares, amigos - 

sempre ausente a necessidade de ampliar a produção e, consequentemente, 

aumentar a receita oriunda da produtividade - caracterizando uma prática 

tradicionalista (BAZZANELLA, 2013). 

Contudo, com o advento da Reforma Protestante - um movimento religioso 

promovido e protagonizado por Martin Lutero (1483-1546), no Século XVI - 

disseminou-se o conceito e as prerrogativas da palavra “vocação”. De origem bíblica, 

“vocação” trouxe como sentido primordial a ideia de que o Filho de Deus conferiu a 

cada indivíduo uma tarefa que deveria ser desempenhada como forma de demonstrar 

o amor a Deus e ao próximo. É o culto diário a Ele. “Tementes a Deus, os homens 

devem exercê-la da melhor forma. Na medida em que a cumprem, os homens são 
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recompensados com dádivas, desde a riqueza na terra até a riqueza nos céus” 

(BAZZANELLA, 2013, p. 43). 

Com fundamento em tais práticas, o historiador, sociólogo, economista e 

político Maximillian Karl Emil Weber (1864 a 1920), identificou, por intermédio das 

interpretações sobre as relações existentes entre os atos religiosos e as organizações 

econômicas, um importante fenômeno acerca da necessidade do trabalho na vida das 

pessoas. Weber pesquisou a sociologia da religião, mais especificamente da religião 

protestante, e publicou seus estudos na obra intitulada “Ética Protestante e o Espírito 

do Capitalismo”. 

A referida obra contém perspectivas analíticas acerca da compreensão dos 

fatos históricos e sociais que se constituíram em fundamento das práticas modernas 

adotadas no ocidente, sobretudo com o advento do mercantilismo, e, posteriormente 

pelo capitalismo, as quais vinculam diretamente a atividade laborativa econômica à 

doutrina e práticas religiosas. 

Nas análises feitas por Weber sobre as doutrinas da fé, os protestantes 

trabalham constante e periodicamente como um culto diário - para obter a salvação 

de suas almas e, consequentemente, assegurar um lugar no céu, ao invés de 

simplesmente gozar uma vida ausente de uma utilidade ou finalidade. 

O racionalismo religioso e econômico, estudado por Weber, permitiu 

comparações entre as atividades econômicas realizadas no Ocidente e no Oriente, 

cujas descobertas vincularam estreitamente o capitalismo ao protestantismo nas 

práticas intrínsecas econômico-religiosas adotadas e praticadas pelas sociedades 

ocidentais. 

Na ordem societária contemporânea é possível constatar que tais premissas 

também são facilmente evidenciadas na ortodoxia católica, a qual é representada pela 

figura do salvador numa unidade da trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), que, dentro 

das premissas econômicas e dos mistérios da Santa Fé, conduzem a sociedade 

humana à vida eterna, como argumenta Agamben: 

 

Por isso não causa surpresa que um economismo radical, que, distinguindo 
no Filho duas vontades, ameaça a própria unidade do sujeito cristológico, 
tenha necessidade de afirmar a unidade entre teologia e economia, enquanto 
um teologismo, que procura salvaguardar a qualquer preço a unidade, não 
hesita em opor com vigor os dois discursos. A distinção entre as duas 
racionalidades atravessa continuamente o plano das disputas teleológicas e, 
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assim como a dogmática trinitária e a cristologia se formaram juntas e não 
podem de modo algum ser divididas (AGAMBEN, 2011, p. 78). 

 

Tais ações ostentam a finalidade substancial no governo da vida e do meio 

ambiente de uma maneira biopolítica57, com a necessidade do poder de receber a 

aclamação da glória. Neste sentido, o governo é aquela habilidade de exercício do 

poder na configuração de uma economia. Tanto o pastorado eclesial e o governo 

político estatal estão localizados no interior do paradigma substancialmente 

econômico (AGAMBEN, 2011). 

Sob este enfoque, num movimento indagativo a respeito da glória e da 

glorificação - numa aproximação entre reino e governo, teologia e economia -, o 

filósofo italiano Giorgio Agamben publicou a obra: “O Reino e a Glória: uma genealogia 

teleológica da economia e do governo: homo sacer II”. Para o autor, se o reino e o 

governo estão dissociados de Deus, logo, nenhum governo do mundo se torna efetivo, 

resultando num poder soberano impotente e em violentas providências particulares. 

“O governo é, portanto, um epifenômeno das providências (ou do reino)” (AGAMBEN, 

2011, p.134). 

 Nesta realidade político-econômica, evidencia-se plenamente a entrada do 

Estado mercantilista no lugar que antes era ocupado por Deus soberanamente. Era 

Deus quem determinava as prerrogativas vitais aos seres humanos em busca do reino 

dos céus. Em substituição a Ele, o Estado é o pastor que governa as ovelhas, a 

humanidade rumo à vida eterna. “Ser governo político nada mais é do que a arte de 

exercer o poder na forma de uma economia, pastorado eclesiástico e governo político 

situam-se, ambos no interior de um paradigma essencialmente econômico” 

(AGAMBEN, 2011, p. 126). 

Assim, numa síntese econômica teleológica, a continuidade do exercício do 

poder soberano exercido por Deus, que reinou soberanamente com seus anjos por 

intermédio de princípios em face aos seus súditos (AGAMBEN, 2011), do pastor às 

suas ovelhas, do padre aos cristãos, do Pai de família aos seus filhos, está o Estado, 

que, contemporaneamente exerce o poder e governa na forma de uma economia-

                                            
57 A biopolítica se caracteriza pela dominação do próprio corpo por um controle externo, ou seja, é a 

inclusão da vida biológica dos sujeitos sob o controle e manipulação da esfera política (AGAMBEN, 
2010). 
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política teleológica, reduzindo as ovelhas a mera condição de produtores e 

consumidores. 

Com base em tais premissas, a casa-mundo é governada por um princípio 

único. “O poder - todo poder, tanto o humano quanto o divino - devem manter juntos 

esses dois polos, ou seja, ao mesmo tempo, reino e governo, norma transcendente e 

ordem imanente” (AGAMBEN, 2011, p. 97). Assim, as coisas e os acontecimentos 

mundanos estão ordenados enquanto mantêm relação terrestre com o fim divino. Ou 

seja, as atividades humanas devem ser desenvolvidas com fundamento nos preceitos 

do governo de Deus, numa vinculação político-religiosa, como complementa 

Agamben: 

 

A fácil explicação instrumental, segundo a qual se trataria de um estratagema 
dos poderosos para justificar sua ambição ou de uma encenação a fim de 
provocar temor reverencial e obediência nos súditos, por mais que possa 
ocorrer, não é capaz de explicar uma conexão tão profunda e original, que 
envolve não só a esfera política, mas também religiosa (AGAMBEN, 2011, p. 
215). 

 

Na consecução das atividades divinas hierárquicas, o poder soberano governa 

com o apoio dos executores, assistentes de Deus - os anjos - que administram a casa 

celestial. “Os anjos são os fiadores da relação originária entre a Igreja e a esfera 

política, do caráter púbico e político-religioso do culto que celebra tanto na ekklesia 

quanto na cidade celeste” (AGAMBEN), 2011, p. 164). 

Num paralelismo hierárquico entre o governo celestial e o governo dos homens, 

é possível constatar que são refletidas as imagens do poder por excelência. Enquanto 

o governo celestial é administrado com o apoio dos anjos, o governo terreno o faz com 

a assistência dos ministros, apóstolos, chanceleres, principados e potestades. Esta 

estrutura operacional se traduz numa máquina governamental, sendo que, “em ambos 

os tratados a hierarquia é em si mesma o princípio que efetua a salvação e a 

deificação” (AGAMBEN 2011, p. 171), e tem sua origem na economia trinitária, da 

qual derivam todas as coisas. 

Assim, nesta relação de equivalência entre burocracia celestial e burocracia 

terrena torna-se possível, na Terra, a repetição do modelo da administração celeste, 

formada santamente por ordens transmitidas por Deus, as quais são imitadas tanto 

quanto é possível pelos homens (AGAMBEN, 2011), como a estrutura necessária para 

a realização de um oficio, de um ministério que leve todos à salvação no dia do juízo 
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final. Em outras palavras, o seu exercício sobrevive na Glória. “A glória, é então, aquilo 

que deve cobrir com seu esplendor a figura indescritível da inoperosidade divina” 

(AGAMBEN, 2011, p. 180), refletindo-se numa administração terrena realizada por 

intermédio do governo e inúmeros incontáveis ministérios como resultado de uma 

teologia política: 

 

Se hoje assistimos ao domínio arrasador do governo e da economia sobre 
uma soberania popular esvaziada de qualquer sentido, isso significa talvez 
que as democracias ocidentais estejam pagando as consequências políticas 
de uma herança teleológica que, por intermédio de Rousseau, assumiram 
sem se dar conta (AGAMBEN, 2011, p. 299). 

 

O significado técnico-jurídico do tema exposto traduz-se numa esfera 

constitutiva da soberania, marcada por cerimônias, insígnias ou sinais de domínio, de 

poder, caracterizando um monopólio de prerrogativas, inclusive jurídicas, originadas 

à pompa do poder soberano. O que parecia apenas uma questão de símbolos, 

formalidades e vestuário, produz mudanças decisivas no ser humano e na sua relação 

com o direito. “É uma fé cega que necessita da lei (da vontade geral) como instrumento 

do governo no mundo” (AGAMBEN, 2011, p. 294).  

Sob tais perspectivas, a oikonomia58 foi substituída pela economia, que passou 

a se constituir como governo da vida, substituindo Deus pelos preceitos econômicos, 

aplicados na casa-mundo, num território, num país. “Uma cidade é, por natureza, algo 

múltiplo, e se torna demasiado uma, será antes uma casa [oikia] que uma cidade” 

(AGAMBEN, 2011, p.35). 

Verifica-se, portanto, que “com o termo oikonomia acontece algo parecido com 

o que ocorre com o termo empresa, que, com o consentimento mais ou menos 

consciente dos interessados, foi se estendendo até cobrir âmbitos que nada tinham a 

ver com ele, como por exemplo, a universidade” (AGAMBEN, 2011, p. 35).  

                                            
58 “Para Aristóteles, oikonomia relaciona-se à administração da casa, das relações vitais que se 
estabelecem no âmbito privado da oikos. Desta forma, fica patente nos pressupostos do filósofo 
estagirita, o fato de que as atividades próprias da oikonomia diferem substancialmente da atividade 
política desenvolvida em praça pública pelos cidadãos no uso da liberdade” (BAZANELLA, 2015, p. 
45). Assim, na acepção grega, a vida natural ou biológica é mantida e reproduzida no espaço da Oikos, 
casa, em razão da necessidade de condições básicas e indispensáveis à sobrevivência e manutenção 
da vida biológica. Oikonomia, portanto, é um conceito que está intrinsecamente relacionado à lei ou à 
administração da família e da casa, respondendo às necessidades cotidianas de sobrevivência e a 
manutenção da vida dos seus membros. 



206 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

Ou seja, a administração com fins econômicos atinge hoje não somente as 

empresas, estatais, multinacionais, transnacionais, mas é encontrada em todos os 

espaços e tempos vitais, como nas casas, nas escolas, nos hospitais, museus, 

unidades de conservação, parques ecológicos, patrimônio legalmente protegidos e 

também no Estado. É unânime a utilidade que as instituições, sejam elas públicas, 

privadas ou de economia mista assumem. Uma serventia validada constantemente 

pelo poder soberano e por instituições, técnicos, burocratas, consultores e 

especialistas que compõem a máquina governamental que mantém essa engrenagem 

circulando, como esclarece Agamben: 

 

O que nossa investigação mostrou é que o verdadeiro problema, o arcano 
central da política, não é a soberania, mas o governo, não é Deus, mas o 
anjo, não é o rei, mas o ministro, não é a lei, mas a polícia - ou seja, a máquina 
governamental que eles formam e mantêm em movimento (AGAMBEN, 2011, 
p. 299). 

 

Nesta perspectiva, Agamben conclui que o principal enigma da política não é o 

poder soberano, o poder executivo, a figura principal do Estado, mas a máquina 

governamental que sustenta o Estado por intermédio de um vasto número de técnicos 

e burocratas que o assistem num complexo jogo de interesses. Tal estrutura 

governamental sustentada por meio de relações de poder centralizadas num estado 

de exceção59, que interfere, rege e captura a vida humana em sua integralidade, 

formando uma aliança entre o reino e o governo em face ao pastorado. “São os corpos 

absolutamente matáveis dos súditos que formam o novo corpo político do Ocidente” 

(AGAMBEN, 2010, p. 122). São vidas matáveis e ecossistemas destrutíveis. 

Assim, a partir de seus pressupostos biopolíticos, “no sistema do Estado-nação, 

os ditos direitos sagrados e inalienáveis do homem mostram-se desprovidos de 

qualquer tutela e de qualquer realidade no mesmo instante em que não seja possível 

configurá-los como direitos dos cidadãos de um Estado” (AGAMBEN, 2010, p. 123). 

Ou seja, num contexto em que os corpos podem ser mutilados, destituídos de sua 

                                            
59 “Exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído da norma geral. Mas, 
o que caracteriza propriamente a exceção é que aquilo que é excluído não está, por conta disto, 
absolutamente fora de relação com a norma; ao contrário, esta se mantém em relação com aquela na 
forma da suspensão. A norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. O estão de 
exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas a situação que resulta da sua suspensão. 
(AGAMBEN, 2004, p. 24). “O estado de exceção é, neste sentido, a abertura de um espaço em que a 
aplicação e norma mostram sua separação e em que uma pura força de lei realiza (isto é, aplica, 
desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa” (AGAMBEN, 2004, p. 63). 
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sacralidade e insacrificabilidade, esquecidos e abandonados, os bens naturais podem, 

igualmente, ser depredados e aniquilados, sem que tais ações imputem 

responsabilidade ao poder soberano que opera em permanente estado de exceção. 

Portanto, a economia escapa da lógica de trabalhar e produzir para viver e se 

submete a esfera dos Estados e do interesse e crescente capital.  

 

A TRÍADE RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA, DIREITO E MEIO AMBIENTE 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Com base nas prerrogativas financeirizadas e nas premissas teológicas acima 

descritas, altera-se consubstancialmente o conceito da palavra trabalho, que deixa de 

ser uma atividade para suprir as necessidades básicas de subsistência do ser humano 

e passa a ser compreendida como uma prática divina e moral vinculada à esfera 

econômica, que promove a salvação do indivíduo. “Se antes o acúmulo patrimonial e 

monetário era visto como pecaminoso sinal de apego às coisas materiais e terrenas, 

ele agora passa a ter uma conotação positiva” (BAZZANELLA, 2013, p. 43).  

Nesta perspectiva, o dinheiro passa a ser o fim último almejado pelos seres 

humanos decorrente da prática de uma vocação divina que traz consequências 

benignas como o acúmulo de bens e capital, os quais se transformam imediatamente 

numa prática vital moralmente aceita e bem vista pela sociedade. Sob os imperativos 

de salvação pela via do acúmulo do capital e do acesso ao consumo, o ócio, o tempo 

livre, ou até a perda de tempo (mesmo que isto signifique o cuidado do ser humano, 

encontrar-se consigo mesmo e com os outros) apresentam-se como situações 

pecaminosas e inafiançáveis.  

Com fundamento nestas diretrizes modernas, as sociedades contemporâneas 

elegem alguns pré-requisitos econômicos fundamentados no trabalho, na 

produtividade e no consumo como fatores preponderantes que orientam a vida em 

sociedade, transformando-os em premissas indispensáveis para uma vida plena, feliz 

e que conduza à salvação pela via do acúmulo de capital e de bens de consumo. O 

trabalho não é mais para abastecer e manter a família com as condições de 

sobrevivência, mas o fazer pelo qual se glorifica a Deus, invocando a primazia do 

homo faber (AGAMBEN, 2011). 
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Ademais, é possível enfatizar que a ciência econômica se destacou como 

disciplina científica recentemente. A comunidade literária costuma datar seu início a 

partir da publicação da obra: “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith, em 1776, livro 

que marcou uma mudança na natureza da reflexão sobre os temas econômicos. 

Obviamente, muitos autores já faziam ponderações sobre o tema, ou sobre 

determinados tópicos econômicos ou relacionados à economia. Neste sentido, 

complementa a politóloga Hannah Arednt: 

 

A economia - que até a era moderna constituía uma parte não muito 
importante da ética e da política, e que se baseia na premissa de que os 
homens agem em relação às suas atividades econômicas como agem em 
relação a tudo mais - só veio adquirir caráter científico quando os homens se 
tornaram seres sociais e passaram a seguir unanimemente certos padrões 
de comportamento, de sorte que aqueles que não seguissem as regras 
podiam ser considerados associais ou anormais (ARENDT, 2015, p. 51). 

 

Assim, compreende-se que até a era moderna inexistiam indícios de discursos 

que tratassem da ciência econômica fora da oikonomia60, como um sistema, uma 

unidade reguladora das sociedades. Nessa época, os atos econômicos estavam 

impingidos nas relações sociais.  

Paradoxalmente, na modernidade se dá a ruptura da continuidade da 

oikonomia, mediante a instituição de um discurso com pretensões de definição dos 

pressupostos de uma ciência econômica, a qual se reveste de características sacras, 

que culminam com o estabelecimento dos imperativos da lei de mercado, conforme 

argumenta Bazzanella: 

 

Apresenta-se, neste contexto, uma das características constitutivas da 
máquina governamental e oikonomica ocidental, na medida em que a 
economia se apresenta como transcendência que, através de um articulado 
sistema de crenças, de leis de mercado revestidas da aura da sacralidade, 
dirige e determina, através de mão invisível, os destinos humanos. Compete 
ao governo, no plano da imanência, operacionalizar as verdades reveladas 
pela economia na administrabilidade da vida e da morte dos seres humanos, 
e da vida em sua totalidade (BAZZANELLA, 2015, p. 51). 

                                            
60 Neste contexto, oikonomia pode ser compreendida não só como a organização e administração do 

contexto familiar pela autoridade patriarcal, mas o chefe do núcleo doméstico faz também a gestão 
dos filhos, das mulheres e dos bens da casa e do trabalho agrícola. Para Agamben “Oikonomia” 
significa a organização da casa. Contudo, importa não esquecer que oikos não é a casa unifamiliar 
moderna, nem simplesmente a família ampliada, mas um organismo complexo no qual se entrelaçam 
relações heterogêneas. Aqui, segundo uma reflexão semântica, que ficará inseparável do termo, 
designa uma prática e um saber não epistêmico que, em si mesmos, até podem parecer não 
conformes ao bem e só podem ser julgados no contexto das finalidades que perseguem” (AGAMBEN, 
2011, p. 31 e 33). 



209 
 

V Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: análises e propostas para a gestão das águas 
no Território do Alto Uruguai Catarinense (ISBN: 978-65-88712-84-9) 

Sob tais diretrizes, é preciso reconhecer que as concepções e relações de vida 

na modernidade, e sobretudo na contemporaneidade, são conduzidas pela lógica da 

crescente produção, aliada ao pleno consumo.  Neste sentido, a era moderna reflete 

o persistente tratamento de todos os objetos, especialmente os bens naturais, como 

recursos e bens consumíveis.  

Nestas condições, a era moderna é mais adequadamente representada para 

Hannah Arendt, pela promoção e incentivo ao trabalho, que promova a produtividade 

e o consumo, conforme segue: 

 

Ao definir o trabalho como ‘o metabolismo do homem com a natureza’, em 
cujo processo o material da natureza é adaptado, por uma mudança de forma, 
às necessidades do homem, de sorte que, o trabalho se incorpora ao seu 
sujeito [...] não podendo mais o indivíduo despir-se dele sem que perca sua 
dignidade, sua credencial para manutenção dos requisitos indispensáveis ao 
convívio social. O motivo da promoção do trabalho na era moderna foi a sua 
‘produtividade’ (ARENDT, 2015, p. 122; 106). 

 

Nesta dinâmica produtiva, o sistema de controle do oikos, do tempo, da vida, 

dos ecossistemas e até dos corpos dos indivíduos se manifesta por meio de 

estratégias de obediência e regulação que interferem nas relações sociais e 

ambientais, nas quais o discurso econômico penetra e guia a vida dos indivíduos e da 

população. A cada dia a população é controlada por uma série de artifícios de 

marketing, publicitários, produtivos, econômicos e de consumo, com o objetivo de gerir 

e conduzir a vida dos indivíduos. Assim, a influência cada vez maior e mais profunda 

do Estado nas relações socioambientais - com o intuito de aumentar e aperfeiçoar 

suas garantias - é evidente. 

Esse modelo de vida e de mundo, cujas apostas foram lançadas na 

modernidade, supõe levar os seres humanos ao alcance do progresso (econômico), 

sem considerar as ambivalências61 e os efeitos colaterais da destruição do meio 

ambiente e da captura da vida plena pela biopolítica. 

                                            
61 “Estado caracterizado pela presença simultânea de valorizações ou de atitudes contrastantes ou 
opostas. Esse termo é usado especialmente em psicologia para indicar certas situações emotivas que 
implicam amor e ódio, e em geral atitudes opostas em face do mesmo objeto” (ABBAGNANO, 2007, p. 
36-37). Para Zygmunt Bauman, a ambivalência se caracteriza pela “possibilidade de conferir a um 
objeto ou evento mais de uma categoria, é uma desordem específica da linguagem, uma falha da 
função nomeadora (segregadora) que a linguagem deve desempenhar. O principal sintoma da 
desordem é o agudo desconforto que sentimos quando somos incapazes de ler adequadamente a 
situação e optar entre ações alternativas. É por causa da ansiedade que a acompanha e da 
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Sobre a temática, complementa Hannah Arendt, discorrendo que o Estado, na 

modernidade, libertou os homens para o desenvolvimento de forças produtivas 

sociais, para a produção comum de mercadorias necessárias à vida feliz (ARENDT, 

2014). Mesmo que essa suposta vida feliz reduza os cidadãos à condição de 

produtores e consumidores de mercadorias, de si mesmos, dos ecossistemas, de 

relações com outros e, sobretudo, com a casa-mundo. 

Na sociedade da plena produção e pleno consumo, os indivíduos são rotulados, 

homogeneizados, padronizados sob premissas do sistema capitalista que aglutina 

todos os ideais e intuitos de uma vida profana. Tal fenômeno, na linguagem filosófica-

política atual, pode ser conceituado como alienação62,  caracterizada por um estado 

do indivíduo que não pertence mais a si próprio. Ou seja, de uma forma de ser humano 

que não detém mais o controle de si ou que se vê privado dos seus direitos humanos 

fundamentais no momento em que não contempla a sua totalidade autossuficiente. 

Nesse instante, ausente da racionalidade operante e ativa, pode ser equiparado a um 

“item”, uma “coisa”. Torna-se um homem esterilizado, banalizado, irracional, que não 

apenas perde-se a si próprio, mas perde-se em sua própria casa-mundo. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS 

 

A estreita relação entre teologia e política, num ordenamento jurídico suspenso 

pelo poder soberano, em permanente estado de exceção tende a confundir-se com a 

própria vida normal, inaugurando um paradigma político-jurídico, no qual tudo é 

possível. Ou seja, constatando que “a exceção é uma espécie de exclusão” 

(AGAMBEN, 2010, p. 24), em cujo contexto os seres humanos - dotados de linguagem 

e racionalidade - convivem com um sistema jurídico vigente, mas inexecutável, 

                                            
consequente indecisão que experimentamos a ambivalência como desordem ou culpamos a língua 
pela falta de precisão ou a nós mesmos por seu emprego incorreto” (BAUMAN, 1999, p. 09). 
62 No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma 

instituição ou uma sociedade se tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados aos 
resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou à natureza na qual 
vivem, e/ou a outros seres humanos, e – além de, e através de – também a si mesmos (às suas 
possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim concebida, a alienação é sempre 
alienação de si próprio ou auto alienação, isto é, alienação do homem (ou de seu próprio ser) em 
relação a si mesmo (às suas possibilidades humanas), através dele próprio (pela sua própria 
atividade) - Tom Bottomore Editor - (Dicionário do pensamento marxista, p. 5). Jorge Zahar Ed., 2001. 
Na perspectiva filosófica marxista, a alienação é entendida como a situação em que o indivíduo se 
torna alheio de si e da natureza – não mais se pertence ou se reconhece. Consequentemente, não 
possui mais autonomia, pois está privado dos seus direitos – coisificado (MARCHESAN, 2007). 
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inexequível e inválido em que as leis, normas e métodos são desconsiderados e 

inaplicáveis. “O Direito tem caráter normativo, é norma (no sentido próprio de 

esquadro) não porque comanda e prescreve, mas, enquanto deve, antes de mais 

nada, criar o âmbito da própria referência da vida real, normatizá-la” (AGAMBEN, 

2010, p. 32), o que definitivamente não ocorre na contemporaneidade. Atualmente, o 

ordenamento jurídico é demandado em sua mera instrumentalidade, em 

circunstâncias determinadas, apenas como forma de sanção, de penalização ao delito 

praticado pelo sujeito e não como agente regulador da vida humana em sociedade. 

Como enfatiza Agamben, “a ordem jurídica não se apresenta em sua origem 

simplesmente como uma sansão de um fato transgressivo, mas, constitui-se 

sobretudo, através do repetir-se do mesmo ato sem sansão alguma” (AGAMBEN, 

2010, p. 33). Num contexto comparativo, é como permitir o crime continuado de 

destruição de mata nativa, ausente de qualquer punição aos autores pelo poder 

soberano. O filósofo correlaciona ainda mais um exemplo que ilustra tal abordagem: 

 

O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, uma vida exposta como tal a 
uma violência sem precedentes, mais precisamente nas formas mais 
profanas e banais. O nosso tempo é aquele em que um weekend de feriado 
produz mais vítimas nas autoestradas do que uma campanha bélica 
(AGAMBEN, 2010, p. 113). 

 

Neste contexto, o que chama atenção é o fato da adequação das ideias do 

filósofo e jurista Agamben à realidade jurídica, inclusive ambiental, no momento em 

que a lei é promulgada, está vigente, mas permanece suspensa e sem eficácia no 

universo jurídico. É evidente a existência de leis que asseguram a pena aos infratores, 

contudo, a estrutura governamental não possibilita a aplicabilidade de tais normas aos 

episódios concretamente manifestados. “Chamemos de relação de exceção a esta 

forma extrema da relação que inclui alguma coisa unicamente através da exclusão” 

(AGAMBEN, 2010, p. 25).  

Em outras palavras, de uma lei que tem vigência, mas não significa, não vigora, 

não é executável, demonstrando que não há garantias jurídicas formais em si mesma. 

Ou seja, de que a efetividade de um ordenamento jurídico está intimamente vinculada 

à capacidade de mobilização social constante na defesa dos direitos e cumprimento 

dos deveres públicos. “Uma vigência sem significado objeta que uma lei que perdeu 
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seu conteúdo cessa de existir como tal e se confunde com a vida” (AGAMBEN, 2010, 

p. 58); se confunde com a regra, com a normalidade. 

Tal condição se estabelece e se justifica na medida em que “a validade de uma 

norma jurídica não coincide com sua aplicação ao caso particular, por exemplo, em 

um processo ou em um ato executivo; ao contrário, a norma, justamente por ser geral, 

deve valer, independente do caso particular” (AGAMBEN, 2010, p. 27). Esta premissa 

exige a distinção precisa em relação aos fatos e aos preceitos legalmente codificados, 

independente das partes envolvidas, do local do delito. Enfim, a norma deve ser 

aplicada unanimemente a todos os infratores que cometem atos antijurídicos. “Existe 

uma figura-limite, um limiar em que ele está, simultaneamente, dentro e fora do 

ordenamento jurídico, e este limiar é o lugar da soberania” (AGAMBEN, 2010, p. 33).  

Assim, sob as perspectivas apresentadas “a oposição entre zoé e bíos, zên, e 

eû zên (ou seja, entre a vida em geral e o modo de vida qualificado que é próprio dos 

homens), ainda que tão decisiva para a origem da política ocidental, não contém nada 

que possa fazer pensar em um privilégio ou em uma sacralidade da vida como tal” 

(AGAMBEN, 2010, p. 71). 

Neste prisma, “não se entende, porém, de modo algum, porque o homo sacer 

possa ser morto por qualquer um sem que se manche de sacrilégio” (AGAMBEN, 

2010, p. 75-76), situando a vida entre uma sacralidade e uma matabilidade. Entre um 

santo e um maldito. Entre o imaculado e o amaldiçoado. No mundo dos conceitos, 

como no caso do homo sacer, “há um momento em que eles perdem a sua 

inteligibilidade imediata e, como todo termo vazio, podem carregar-se de sentidos 

contraditórios” (AGAMBEN, 2010, p. 82). O homo sacer não se caracteriza pela vida 

natural reprodutiva (zoé), tampouco uma forma de vida qualificada (bios), mas é, 

sobretudo, a vida nua63, a vida meramente biológica, é a vida lançada numa zona de 

indiferença. 

                                            
63 “É como se toda valorização e toda “politização” da vida (como está implícita, no fundo, na soberania 

do indivíduo sobre a sua própria existência) implicasse necessariamente uma nova decisão sobre o 
limiar além do qual a vida cessa de ser politicamente relevante, é então somente “vida-sacra”, e como 
tal, pode ser impunemente eliminada. Toda sociedade fixa esse limite, toda sociedade - mesmo a 
mais moderna -  decide quais sejam os seus “homenzinhos sacros”. É possível, aliás, que este limite, 
do qual depende a politização e a exceptio da vida natural na ordem jurídica estatal não tenha feito 
mais do que alargar-se na história do Ocidente e passa hoje - no novo horizonte biopolítico dos 
estados de soberania nacional - necessariamente ao interior de toda vida humana e de todo cidadão. 
A vida nua não está mais confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas habita o 
corpo biológico de cada ser vivente” (AGAMBEN, 2004, p. 135). 
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Neste cenário, “na figura desta vida-sacra, que algo como a vida nua faz 

aparição no mundo Ocidental. Decisivo é, porém, que esta vida-sacra tenha desde o 

início um caráter eminentemente político e exiba uma ligação essencial com o terreno 

sobre o qual se funda o poder soberano” (AGAMBEN, 2010, p. 100). O direito, a razão 

jurídica externa que deveria dar limites ao poder soberano, acaba se tornando um 

mecanismo racionalizado, disponível pelo chefe de Estado em face aos seus 

comandados, utilizado como meio para atingir os seus objetivos. “Pois bem, esse 

instrumento intelectual, o tipo de cálculo, a forma de racionalidade que permite que a 

razão governamental se autolimite não é o Direito” (FOUCAULT, 2008, p.18). 

Pode-se considerar, portanto, que “na sua forma extrema, aliás, o corpo 

biopolítico do Ocidente se apresenta como um limiar de absoluta indistinção entre 

direito e fato, norma e vida biológica” (AGAMBEN, 2010, p. 182). É um consentimento 

inconsciente pelos súditos de que o corpo humano, a vida biológica - na sua condição 

reprodutiva - mantém subserviência a um sistema dominado por um poder soberano 

que impõe regras, violentando, normatizando e manejando vida humana e os 

ecossistemas. 

Nesta perspectiva normatizante constata-se a aceitação de um reducionismo 

legal aos atos normativos, injunções e, consequentemente, a perda de direito à saúde, 

à educação, bem como a tutela com as questões ambientais e ao bem-estar da 

sociedade, em obediência às estruturas econômicas, as quais, mediante experiências, 

sofisticadas técnicas políticas e avanços tecnológicos apropriados, “caracterizando 

uma inclusão exclusiva da vida nua no Estado” (AGAMBEN, 2010, p. 106). 

Agamben, sobre a análise, a representação e atuação dos cidadãos na política, 

num estado de exceção caracterizado pelo exercício da violência soberana, na 

contemporaneidade, esclarece que: 

 

A este estatuto particular do jus puniendi, que se configura como uma 
sobrevivência do estado de natureza no próprio coração do Estado, 
corresponde nos súditos à faculdade não de desobedecer, mas de resistir à 
violência exercitada sobre sua própria pessoa, porque nenhum homem se 
supõe que seja obrigado por pacto a não resistir à violência, e, por 
consequência, não se pode supor que ele dê aos outros o direito de pôr 
violentamente as mãos sobre a sua pessoa (AGAMBEN, 2010, p. 106). 

 

Assim, ao invés da inacessibilidade e da suspensão dos direitos sociais, num 

sistema jurídico-econômico-político que se constitui num mercado jurisdicional para 
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justificar a legitimidade dos governantes, o Estado deveria respeitar as leis divinas, 

morais, naturais, e, sobretudo as leis (fundamentais) do homem, bem como utilizar as 

normas jurídicas como mecanismo de delimitação da governabilidade. 

Sob tais perspectivas, faz-se indispensável refletir sobre o epicentro do estado 

de exceção, que se constitui por um sistema de ideias, influências e técnicas de poder 

que se refletem diretamente no âmbito jurídico, violentando o  meio ambiente,  a vida  

em sua multiplicidade de formas, e sobretudo, a vida humana - expressa na vida dos 

refugos humanos, dos refugiados, dos mendigos, dos consumidores falhos,  dos 

despossuídos de crédito - mas que se apresentam desde o seu nascimento em débito 

com o poder soberano, quem decide acerca da vida e  da morte, num habitat cada 

vez mais inóspito e insalubre. 

 

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

De acordo com a temática debatida até o presente momento, é possível 

considerar que o meio habitado pelo ser humano está completa e integralmente 

mergulhado num campo político-econômico em que as relações e decisões emanadas 

pelo poder soberano se sobressaem e alcançam direta e integralmente o ser humano 

e o meio ambiente. 

Essa racionalidade jurídico-econômica, que se sobrepõe à racionalidade 

política torna-se o agente motivador dos conflitos humanos e ambientais vivenciados 

pela sociedade atual, especialmente no que tange à manutenção da obediência às 

regras impostas aos cidadãos pelo atual estado de exceção permanente em curso. 

Sob a prática ideológica da superposição dos fatores econômicos em face aos 

socioambientais, validados pelo Estado, surgem, inevitavelmente, a exploração 

intensiva e sistemática dos bens naturais, os imperativos da sociedade da opulência, 

do ciclo ininterrupto da produção e do consumo. É como se todos os atos e 

procedimentos realizados por uma parcela dos indivíduos fossem minimamente 

calculados por núcleos autônomos do poder econômico, dotados de determinado 

saber, que exercem premeditados atos de manipulação em prol da manutenção e 

potencialização do modelo produtivista e consumista em curso.  

Numa analítica contemporânea acerca dos problemas que envolvem o meio 

ambiente, especialmente sobre as influências sofridas pela sociedade humana diante 
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do meio de plena produção e consumo, é possível compreender tal fenômeno histórico 

com base nas causalidades das premissas mercadológicas, que refletem na ordem 

social, jurídica e ambiental contemporânea, nos diferentes âmbitos da sociedade, 

inclusive nos bens naturais. Os impactos, ou seja, os custos decorrentes desta 

dinâmica são inúmeros, dentre eles: 

a) Holocausto: a agressão natural e humana da vida levada ao inimaginável, 

no qual “os campos de concentração escancararam a definição de homem, mostrando 

em toda a sua nudez que aquilo que a contemporaneidade considera humano é uma 

definição frágil e efêmera, sem maiores dificuldades, pode ser suspensa pelo poder 

soberano” (BAZZANELLA, 2018, p.51). O poder soberano, por intermédio de tal 

prática, desumaniza, tira a identificação e reduz o homem à condição de animal 

desprovido de locução, sentido e pensamento, no momento em que o comprime à 

irracionalidade. “Quando vida e política, divididos na origem e articulados entre si 

através da terra de ninguém do estado de exceção, na qual habita a vida nua, tendem 

a identificar-se, então toda a vida torna-se sacra e toda a política torna-se exceção” 

(AGAMBEN, 2010, p. 144). Neste contexto, o corpo é desligado do seu estado 

psíquico e político e abandonado às atrocidades, à fome, ao frio, entregado à morte.  

Neste estado biológico de mera vida nua, se desenvolvem “o fascismo e o 

nazismo, dois movimentos biopolíticos em sentido próprio que fazem da vida natural 

o local por excelência da decisão soberana” (AGAMBEN, 2010, p. 125). Nesta 

situação, a vida - exposta a uma violência sem precedentes - se confunde com a 

política. É a inclusão da vida nua, meramente biológica sob a faculdade e à disposição 

do Estado. 

 

b) A exclusão dos desiguais na sociedade contemporânea: como resultado da 

hegemonia política, combinada com a voracidade dos privilégios econômicos - 

associado à inclusão dos bens naturais e das condições de absoluta afirmação e 

legalização do sistema de produção e consumo - tem-se como consequência a 

priorização do desenvolvimento exclusivamente econômico: a miséria, o desemprego 

em massa, a precária assistência à saúde, o descaso com uma educação de 

qualidade em todos os níveis, as doenças psicossociais que atualmente atingem 

elevada parcela da população, a ausência de vida qualitativa ante a escassez dos 

bens. População que sobrevive enfrentando os diuturnos desgostos e dificuldades 
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para manter-se viva num ambiente inóspito, agressivo, em que as adversidades 

sociais e ambientais contemporâneas representam ameaças constantes a serem 

enfrentadas em face à subsistência da vida em sua totalidade e, entre elas a vida 

humana. 

A segregação dos desiguais da sociedade humana é exaltada pelo inegável 

totalitarismo político mundial acompanhado da competitividade e da globalização 

econômica, seguida de uma estratificação social e cultural que rechaça os 

dessemelhantes de maneira desprezível, egoísta, não refletida, ausente de qualquer 

solidariedade, compaixão ou pensamento coletivo. É a explícita demonstração de que 

“a sociedade hoje é regressiva. Ela é cega à sua própria história, que se organiza sem 

ela e a elimina” (FORRESTER, 1997, p. 77). Uma sociedade carente de memória 

cultural e conhecimento científico para compreender que na sua genealogia há 

resquício de uma codificação genética afrodescendente, indígena, judia, ignorada e 

repulsada neste momento pela sociedade de plena produção e pleno consumo. 

 

c) Crimes ambientais: o Brasil é um país que mantém a necessidade eminente 

de diminuição dos passivos ambientais e a manutenção dos bens naturais que ainda 

remanescem; possui uma vasta legislação ambiental, mas inexequível, que oscila 

frequentemente frente às urgências do modelo desenvolvimentista em curso, diante 

da violência e do abandono perpetrado e vivenciado a partir da instauração do estado 

de exceção permanente. Além disso, o país cultua insustentáveis perspectivas no que 

tange à racionalização da vida mediante a conservação de discursos e valores 

econômicos, como o trabalho, a renda ou a lucratividade em absoluto prejuízo ao 

desenvolvimento da assistência à saúde, à educação com qualidade, às dignas 

condições de vida e moradia da população, dentre outros. 

 

d) Astigmatismo do ordenamento jurídico brasileiro: depois de 

aproximadamente 13 (treze) anos de debate no Congresso Nacional brasileiro, no ano 

de 2012 foi publicada a nova legislação, intitulada Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei 12.727, de 17 de 

outubro de 2012) (“LPVN”), comumente conhecida como Novo Código Florestal, a 

qual traz regulamentações sobre a exploração, conservação e recuperação da 

vegetação nativa em todo o território nacional. É um conjunto de dispositivos que 
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concede proteção legal ao ecossistema terrestre nativo, tais como florestas, campos, 

caatingas e cerrados. 

Dentre as inúmeras alterações realizadas na LPVN, decorreram algumas 

modificações polêmicas que atenuaram a proteção dos espaços ou dos bens que se 

encontravam protegidos originalmente pela Lei n. 4.771/65, sendo que alguns 

aspectos, anteriormente disciplinados, perderam sua função ecológica. 

 

e) Mercantilização da natureza: num evidente incentivo público de ratificar 

discursivamente que é importante e benéfico aquilo que é rentável, foram 

implementadas pela estrutura governamental iniciativas que consistem basicamente 

em ofertar algum benefício financeiro àqueles que se propõem a preservar o meio 

ambiente, como o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), ou ainda, foram 

implementadas medidas como a compensação de reserva legal, receita proveniente 

dos créditos da venda de carbono, valores atribuídos à desapropriação para 

destinação de unidade de conservação, que explicitam o caráter mercadológico 

atribuído aos bens naturais. 

Algumas consequências coletivas, vivenciadas na polis, oriundas da 

supremacia do capital e do poder econômico em face às diretrizes políticas e 

socioambientais podem ser vislumbradas diariamente. Esta estrutura deflagra não só 

a escassez da água, a erosão do solo e a destruição da biodiversidade local, mas, 

também resulta inevitavelmente na ausência de políticas públicas de qualidade na 

educação, na saúde, na precarização das relações de trabalho, renda, e dignidade 

humana. Além disso, situações como estas promovem o individualismo, bem como 

comprovam a forma como se estabelecem as relações e os mecanismos de poder 

com fulcro no custo-benefício da atividade econômica. 

Isto porque “a íntima correlação entre crescimento econômico e maior 

felicidade é amplamente considerada uma das verdades menos questionáveis, talvez 

até a mais auto evidente” (BAUMAN, 2009, p. 08) pela sociedade. E, sob essa suposta 

veracidade, o trabalho, a produtividade, a competitividade, o consumo e o uso ilimitado 

dos bens naturais se tornam procedimentos imprescindíveis à manutenção de uma 

equivocada vida segura, plena, eternizada no efêmero instante do consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o exposto neste artigo, constata-se que se faz indispensável uma 

mudança de paradigma, para que se possa cogitar um entendimento socioambiental 

progressivo junto à elaboração de um novo ethos e de novas práticas políticas, sociais, 

ambientais e econômicas, contrariando a densa corrente de conformismo que 

acomete as sociedades humanas - inclusive as mais intelectualizadas - na 

contemporaneidade. 

O entendimento exposto, fundamentado no pensamento agambeniano, ratifica 

a necessidade de uma política que faça as contas com a cisão da biopolítica 

fundamental do Ocidente para pôr fim à guerra civil que divide os povos e as cidades 

na terra (AGAMBEN, 2010). Ou seja, somente a partir do momento em que o ser 

humano deixar de ser entendido como dígitos que compõem um numeral, pelo Estado, 

é que se poderá compreender a vida humana fora do contexto meramente biológico - 

no qual os cidadãos varões pagam a sua participação na vida política com uma 

incondicional sujeição a um poder de morte e a vida entra na cidade somente na dupla 

exceção da matabilidade e da insacrabilidade (AGAMBEN, 2010). 

Nestas circunstâncias, corresponde aos súditos, a faculdade de não 

desobedecer, mas de resistir à violência exercitada sobre sua própria pessoa 

(AGAMBEN, 2010). Ou seja, de refletir, forçar o pensamento e a compreensão da 

realidade massificada, de servidão voluntária, de submissão a este sistema 

econômico-político-jurídico contemporâneo. Importante ressaltar que o corpo 

biológico dos indivíduos produtores e consumidores elegeu, convalidou e permanece 

continuamente sob o domínio de tais premissas violentas, sendo que, em 

contrapartida abre mão de parcela significativa da liberdade de ser e agir. Igualmente, 

abre mão da possibilidade de viver num ambiente sadio e desenvolver suas 

potencialidades humanas vitais. 

Em outras palavras, o que se pode ver no horizonte atualmente são as ameaças 

ainda mais tangíveis que afetam a sobrevivência neste Planeta, devido a um 

desenvolvimento fomentado exclusivamente por interesses econômicos 

atemorizantes, que colocam diuturnamente todas as formas de vida num perigo 

iminente. Perigo de não sobrevier num ambiente depredado, ríspido e hostil, em 
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permanente risco de reprodução sem as mínimas qualidades biológicas que 

promovam o bem-estar socioambiental. 

Assim, é indispensável que haja uma reflexão profunda e contínua voltada à 

condição limite vivenciada na sociedade dos indivíduos, a qual pode ser enfrentada 

mediante uma mudança na cosmovisão, capaz de atribuir um novo sentido à 

existência de cada ser humano, bem como da diversidade de sociedades humanas e, 

também dos ecossistemas. Isto porque não nos parece que a solução seja simples, 

única e pontual, como por exemplo alterar o regime, as leis, as prioridades ambientais, 

se não for possível modificar o axioma acerca do modo de vida humano 

contemporâneo.  

Em posse dessa nova ordem de pensamentos, o indivíduo deixa de ser um item 

supérfluo, um resíduo subordinado à máquina governamental e ao capital e passa a 

tomar uma dimensão prioritária, no sentido de valoração íntima de cada pessoa, dos 

bens naturais, do espaço compartilhado pela sociedade, dos problemas coletivos, 

reduzindo as fraturas sociais e impondo uma nova ética. E, ainda, assentando bases 

sólidas e fidedignas outras perspectivas de sociedade, de economia, de direito, que 

necessariamente incidirão sobre o conceito e as práticas de desenvolvimento regional. 

Tais reavaliações poderão permitir a implantação de formas diferenciais de 

desenvolvimento integral, que considere os fatores econômicos, ambientais, sociais e 

políticos, que conduzam à realização de uma vida coletiva solidária, que valorize o 

homem e os bens públicos e difusos, especialmente a natureza. 

Sob tal reflexão, o homem e o meio em que habitam necessitam redescobrir e 

integralizar-se numa posição fundamental, digna no discurso político, momento em 

que os benefícios e os efeitos colaterais decorrentes do progresso serão 

compensados e divididos equitativamente. Em outros termos, o fomento ao progresso 

econômico tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais, especialmente no 

que tange à divisão das populações humanas, quando sob os ricos recaem os 

benefícios das mudanças e aos pobres, em sua maioria, incidem os malefícios, os 

custos advindos do desenvolvimento exclusivamente econômico. Adotar padrões de 

produção, consumo e reprodução que protejam os direitos humanos fundamentais dos 

desiguais e as capacidades regenerativas da Terra fazem parte deste 

reposicionamento do conceito e das práticas inerentes ao desenvolvimento regional. 
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Por obviedade, faz-se imprescindível reconhecer o alcance restrito dos 

esforços que resultaram nas linhas que compõe este artigo, cujo limite pode ser objeto 

de futuras pesquisas dos próprios autores, bem como por leitores motivados por tais 

perspectivas. 
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