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1

PLANEJAMENTO

DE

BACIAS

HIDROGRÁFICAS

A

PARTIR

DA

PRESERVAÇÃO, DA CONSERVAÇÃO, DO MANEJO E DA GESTÃO DOS SEUS
COMPONENTES E PROCESSOS FÍSICOS, ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
Nesta unidade iremos estudar as técnicas e as práticas que podem ser implantadas
para a preservação e a conservação de bacias hidrográficas,- conforme definido em
seu planejamento.
Antes de prosseguirmos com o estudo das técnicas e práticas vamos analisar o que
é planejamento.
Planejamento é o conjunto de ações integradas, coordenadas e orientadas
empregadas para diagnosticar a realidade, avaliar as perspectivas e estruturar
medidas a serem executadas considerando prazos e espaços. O ato de planejar
sempre esteve associado à evolução da cultura humana, de enfrentar seus
problemas, procurando sempre a melhor alternativa para a sua resolução (PHILIPPI
JR. et al., 2005, p. 632).
Além disso, Maglio e Philippi Jr. (2005, p.663) afirmam que
o planejamento é um processo e uma ferramenta utilizada para
pensar e projetar o futuro, ela contribui para que as decisões sobre
ações humanas não se baseiem na improvisação, Dessa forma, o
planejamento coloca-se como uma tentativa do homem de viabilizar
a sua intenção de governar o próprio futuro e se impor às
circunstâncias a força e o peso da razão humana.

No caso dos recursos hídricos adota-se a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento. A adoção da bacia hidrográfica, como unidade de planejamento e
gerenciamento, enfatiza a integração econômica e social em processos conceituais
(CAZULA e MIRANDOLA, 2010, p.109).
Para o planejamento de bacias hidrográficas é necessária uma visão integrada da
ação antrópica sobre os recursos hídricos, ou seja, numa mesma bacia hidrográfica
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pode haver uma pressão urbana e rural concomitantemente, para as quais se dispõe
de técnicas e práticas específicas (mas não isoladas conceitualmente e
espacialmente) visando à conservação e/ou a preservação dos recursos hídricos.
O manejo integrado de bacias hidrográficas tem o objetivo de tornar compatível
produção

com

preservação/conservação

ambiental,

buscando

adequar

a

interferência antrópica às características biofísicas dessas unidades naturais
(ordenamento do uso/ocupação da paisagem, observadas as aptidões de cada
segmento e sua distribuição espacial na respectiva bacia hidrográfica), sob gestão
integrativa e participativa, de forma que sejam minimizados impactos negativos e se
garanta o desenvolvimento sustentado (SOUZA e FERNANDES, 2000 apud DILL,
2007, p.18).
Os princípios básicos da gestão integrada de bacias hidrográficas consistem em
(FREITAS, 2000, p. 4-5):
•

Conhecimento do ambiente reinante na bacia;

•

Planejamento das intervenções na bacia, considerando o uso do solo;

•

Participação dos usuários e

•

Implementação de mecanismos de financiamento das intervenções, baseadas
no princípio usuário-pagador.

Ao longo da análise sobre o que é planejamento de bacias hidrográficas dois termos
foram enfatizados: preservação e conservação. Antes de darmos continuidade aos
estudos sobre as técnicas e as praticas de gestão é importante diferenciar
preservação e conservação.
Segundo a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA, 1990),
preservação é compreendida como: “ação de proteger, contra a destruição e
qualquer forma de dano ou degradação, um ecossistema, uma área geográfica
definida ou espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as
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medidas

preventivas

legalmente

necessárias

e

as

medidas

de

vigilância

adequadas.”
A conservação da natureza é conceituada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2004) em seu Vocabulário básico de recursos naturais e de meio
ambiente como utilização racional dos recursos naturais renováveis e obtenção de
rendimento máximo dos não renováveis, de modo a produzir o maior beneficio
sustentado para as gerações futuras e atuais. Mantendo suas potencialidades para
satisfazer as necessidades das gerações futuras.
O IBGE continua afirmando que a conservação não é sinônimo de preservação,
porque está voltada para o uso sustentável da natureza pelo homem, enquanto que
preservação visa a proteção das espécies, habitats e ecossistemas a longo prazo.
Em resumo, o termo preservação esta relacionado a manter intacto um sistema, já a
conservação refere-se ao uso sustentável de um sistema através de práticas de
manejo.
Sendo a bacia hidrográfica uma unidade de planejamento devemos considerar, na
sua gestão, a conservação dos recursos hídricos, o controle do escoamento
superficial e o disciplinamento do uso do solo.
A proteção dos recursos hídricos deve ser realizada considerando os aspectos qualiquantitativos desses.
1.1Bacias Hidrográficas Urbanas
Na zona urbana os problemas decorrentes da impermeabilização do solo,
aterramento e/ou canalização de cursos d’água, desmatamento e deficiências com
saneamento resultam em alterações na drenagem das águas pluviais.
1.2 Medidas não estruturais
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As medidas não estruturais são aquelas que permitem a minimização dos efeitos de
cheia, entre essas medidas podemos destacar:
•

Zoneamento de áreas inundáveis: descritos no Plano Diretor de
Drenagem Urbana;

•

Sistemas de previsão de cheias;

•

Seguro contra enchentes;

•

Educação ambiental.

A definição dos usos e ocupação do solo é um mecanismo legal de importância para
drenagem de águas. Na regulamentação deve estar definido que em áreas sujeitas
a inundações, a ocupação deve ser controlada.
Neste sentido, podemos destacar mecanismos como:
Legislação de uso e ocupação do solo: definição da distribuição espacial das
atividades socioeconômicas e da população. Segundo Mota (2011, p.305-306) para
definição dos usos do solo deve-se considerar:
1.

As compatibilidades dos usos;

2.

As características do meio, sua importância do ponto de vista ecológico,

paisagístico, arqueológico ou histórico-cultural;
3.

A topografia do terreno;

4.

As áreas a preservar ou de uso restrito;

5.

A qualidade ambiental existente, capacidade do meio de receber novas

cargas poluidoras;
6.

Os usos poluidores em relação aos demais usos;

7.

A capacidade do meio de dispersar e depurar poluentes;

8.

A infraestrutura sanitária existente ou projetada;

9.

As condições do solo para o uso de soluções individuais de saneamento

(poços e fossas), nível do lençol freático, capacidade de absorção do solo;
10.

A qualidade ambiental desejável, padrões de qualidade já definidos ou

propostos, enquadramento proposto para os recursos hídricos;
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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11.

As relações entre as características ambientais e os aspectos sociais,

econômicos, culturais e políticos.
Como um dos resultados das definições de uma política de usos e ocupação dos
solos, temos o zoneamento da cidade, que é dividida em zonas: industrial,
residencial, comercial, institucional e/ou mistas.
Atualmente o manejo de águas pluviais urbanas, o controle e a minimização dos
efeitos adversos das enchentes urbanas não se limitam ao princípio dominante no
meio técnico tradicional, como o de se propiciar o afastamento e o escoamento das
águas pluviais dos pontos críticos, mas da agregação de um conjunto de ações e
soluções de caráter estrutural (trataremos a seguir) e não estrutural. As medidas
estruturais envolvem a execução de grandes e pequenas obras e de planejamento e
gestão de ocupação do espaço urbano, com legislações e fiscalizações eficientes
quanto à geração dos deflúvios superficiais advinda do uso e da ocupação do solo.
Pela Lei Federal nº 11.445 (BRASIL, 2007), entende-se que o manejo das águas
pluviais urbanas corresponde ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, do tratamento e disposição
final das águas pluviais drenadas associadas às ações de planejamento e de gestão
da ocupação do espaço territorial urbano (RIGHETTO, 2009).
A conscientização de integração ambiental do espaço urbano começou a ser sentida
a partir dos graves problemas gerados pelo desenvolvimento urbano caótico, em
que as obras de infraestrutura voltadas ao saneamento básico somente se
realizavam depois de consolidados os graves problemas à saúde pública e à
segurança das habitações, patrimônios e vidas humanas.
O plano diretor de drenagem urbana é uma ferramenta complementar ao plano de
saneamento que tem por objetivo criar mecanismos de gestão da infraestrutura
urbana, relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos rios e arroios das
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.

9

cidades. Os seguintes princípios são essenciais para o bom desenvolvimento de um
programa consistente de drenagem urbana (TUCCI, 2005).
O Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) faz parte do Plano de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) da cidade. A drenagem faz parte da
infraestrutura urbana, portanto, deve ser planejada em conjunto com os outros
sistemas, principalmente o plano de controle ambiental, esgotamento sanitário,
disposição de material sólido e tráfego;
O escoamento durante os eventos chuvosos não pode ser ampliado pela ocupação
da bacia, tanto em um simples loteamento, como nas obras de macrodrenagem
existentes no ambiente urbano. Isto se aplica a um simples aterro urbano, como a
construção de pontes, rodovias, e à implementação dos espaços urbanos. O
princípio é de que cada usuário urbano não deve ampliar a cheia natural;
O Plano de controle da drenagem urbana deve contemplar as bacias hidrográficas
sobre as quais a urbanização se desenvolve. As medidas não podem reduzir o
impacto de uma área em detrimento de outra, ou seja, os impactos de quaisquer
medidas não devem ser transferidos. Caso isso ocorra, deve-se prever uma medida
mitigadora;
O Plano deve prever a minimização do impacto ambiental devido ao escoamento
pluvial, através da compatibilização com o planejamento do saneamento ambiental,
controle do material sólido e a redução da carga poluente nas águas pluviais;
O Plano Diretor de Drenagem Urbana, na sua regulamentação, deve contemplar o
planejamento das áreas a serem desenvolvidas e a densificação das áreas
atualmente loteadas. Depois que a bacia, ou parte dela, estiver ocupada, dificilmente
o poder público terá condições de responsabilizar aqueles que estiverem ampliando
a cheia. Portanto, se a ação pública não for realizada preventivamente, através do
gerenciamento, as consequências econômicas e sociais futuras serão muito maiores
para todo o município;
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Nas áreas ribeirinhas, o controle de inundações é realizado através de medidas
estruturais e não estruturais, que dificilmente estão dissociadas. As medidas
estruturais envolvem grande quantidade de recursos e resolvem somente problemas
específicos e localizados. Isso não significa que esse tipo de medida seja totalmente
descartável. A política de controle de inundações, certamente, poderá chegar a
soluções estruturais para alguns locais, mas dentro da visão de conjunto de toda a
bacia, onde estas sejam racionalmente integradas com outras medidas preventivas
(não estruturais) e compatibilizadas com o esperado desenvolvimento urbano;
O controle deve ser realizado considerando a bacia como um todo e não em trechos
isolados;
Os meios de implantação do controle de enchentes são o PDDU, as Legislações
Municipal/Estadual e o Manual de Drenagem. O primeiro estabelece as linhas
principais, as legislações controlam e o Manual orienta;
O controle permanente: o controle de enchentes é um processo permanente; não
basta que sejam estabelecidos regulamentos e que sejam construídas obras de
proteção; é necessário estar atento às potenciais violações da legislação e na
expansão da ocupação do solo de áreas de risco. Portanto, recomenda-se que:
•

Nenhum espaço de risco seja desapropriado se não houver uma
imediata ocupação pública que evite a sua invasão;

•

A comunidade tenha uma participação nos anseios, nos planos, na sua
execução e na contínua obediência das medidas de controle de
enchentes;

•

A educação de engenheiros, arquitetos, agrônomos e geólogos, entre
outros profissionais; da população e de administradores públicos - é
essencial

para

que

as

decisões

públicas

sejam

tomadas

conscientemente por todos;
•

O custo da implantação das medidas estruturais e da operação e
manutenção

da

drenagem

urbana

deve

ser

transferido
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proprietários dos lotes, proporcionalmente a sua área impermeável,
que é a geradora de volume adicional, com relação às condições
naturais;
•

O conjunto destes princípios trata o controle do escoamento urbano na
fonte, distribuindo as medidas de controle para aqueles que produzem
o aumento do escoamento e a contaminação das águas pluviais;

•

É essencial uma gestão eficiente na manutenção de drenagem e na
fiscalização da regulamentação.

Lei de Parcelamento do Solo: define os critérios para projetos de parcelamento de
glebas urbanas.
1.3 Medidas estruturais
Entre as medidas estruturais, ou seja, aquelas que modificam o fluxo de água
através de obras na bacia ou no rio, destacam-se:
Bacia de detenção: sua função é reter uma parcela do volume de enxurrada,
resultando no amortecimento da vazão máxima pluvial na bacia. Esse sistema tem
como objetivo diminuir a gravidade das cheias, erosão, assoreamento e poluição. O
dimensionamento de um reservatório de detenção deve basear-se em um
hidrograma de entrada, uma curva de descarga e uma curva cota-volume, para
assim poder estimar a capacidade de armazenagem e o formato da estrutura.
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Figura 1 - Bacia de Detenção

Fonte: Disponível em http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/baciaurb.htmAcesso: 19 de
julho de 2012.

Bacias de retenção: sistema similar ao da bacia de detenção, entretanto alem de
armazenar o volume escoado na bacia, permite a melhoria da qualidade de água. A
diferença entre as bacias de detenção e retenção, segundo Tucci (2005, p.88):
Os reservatórios podem ser dimensionados para manterem uma
lâmina permanente de água, denominados retenção, ou para
secarem após o seu uso, durante uma chuva intensa e depois
utilizada para outras finalidades. Este tipo de reservatório é chamado
detenção.

As bacias de retenção têm sido muito usadas comumente, em zonas rurais, como
meio de armazenamento de água para fins agropecuários, e, em projetos de
drenagem (e.g. drenagem de vias de comunicação, drenagem urbana), para reduzir
o pico do escoamento para um nível compatível com a capacidade do meio receptor
(LIMA et al., 2006, p.98).
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Figura 2 – Bacia de Retenção

Fonte:
Disponível
em
http://alteaurbanismo.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.htmlAcesso: 19 de julho de
2012.

Canais verdes: canais secos ou com lâminas de água que possuem cobertura
vegetal e permitem a infiltração da água no solo, reduzindo o escoamento. A
vegetação serve como um filtro biológico, removendo uma parcela dos poluentes.
Superfícies vegetadas são indicadas para fundos de lote em áreas residenciais ou
no acostamento de vias, em substituição às soluções tradicionais de drenagem
(RIGHETTO et al., 2009, p. 40).
Sistema de biorretenção: é um sistema que aproveita as características da
topografia para formar o sistema de amortecimento de água pluvial. Pode incluir
sistema vegetal constituído por espécies com diferentes tamanhos. As plantas são
componentes fundamentais nesse sistema, responsáveis pela retirada da água e
dos poluentes; têm ainda a vantagem de integrar a paisagem natural, sendo
recomendáveis

em

áreas

com

alto

índice

de

impermeabilização

como

estacionamentos (RIGHETTO et al., 2009, p. 41). Neste sistema também há
remoção de poluentes devido à presença de cobertura vegetal.
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Bacia de infiltração: neste sistema há filtragem da água pluvial com vistas a
remover os sedimentos, obtendo uma remoção eficiente de sólidos coloidais. Seu
uso permite absorver os impactos da urbanização, aumentando as condições de
armazenamento e de infiltração da água na bacia, reduzindo os efeitos dos deflúvios
no corpo receptor (RIGHETTO et al., 2009, p. 42).
Vala de infiltração: sistema composto por uma vala escavada com profundidade
variando entre 1,0 e 3,5m, revestida com manta geotextil e preenchida com brita, a
vala cria um reservatório subterrâneo em condições de reter o deflúvio (RIGHETTO
et al., 2009, p. 42).
Pavimento permeável: sistema onde a superfície permeável objetiva permitir a
infiltração do escoamento.
O pavimento permeável é capaz de reduzir volumes de escoamento superficial e
vazões de pico a níveis iguais ou até inferiores aos observados antes da
urbanização, redução do impacto da qualidade da água e dos sedimentos (ARAÚJO
et al., 2000, p.21).
Neste sistema podem-se utilizar blocos de concreto pré-moldados assentados sobre
uma camada de areia e com espaços vazios preenchidos com grama ou material
granular, o que permite a infiltração da água. Estes sistemas podem ser utilizados
em ruas com pouco trafego, estacionamentos, quadras esportivas e passeios.
Entre as vantagens desse sistema podemos citar a redução no escoamento
superficial, redução dos dutos de drenagem e redução de custos do sistema de
drenagem pluvial.
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Figura 3 – Pavimento Permeável

Fonte:

Disponível

em

http://www.paisagismobrasil.com.br/index.php?

system=news&news_id=1560&action=readAcesso: 19 de julho de 2012.

Telhados verdes: são os jardins verdes, os quais utilizam uma manta
impermeabilizante, com uma camada de solo, rede de contenção e sistema de
drenagem. Sobre esse sistema são cultivadas plantas adaptadas à alta temperatura,
baixa umidade e períodos de iluminação curtos. O solo e a vegetação também
podem ser aproveitados como filtro de água, que pode ser armazenada e utilizada
para irrigação do próprio jardim e usos menos nobres da água, como bacias
sanitárias e limpeza de escadarias e pátios (RIGHETTO et al., 2009, p.32).
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Figura 4 – Telhado Verde

Fonte: Disponível em http://paoeecologia.wordpress.com/tag/telhado-verde/Acesso: 19 de
julho de 2012.

As práticas de manejo não devem ser utilizadas isoladamente, é necessária a
integração com os serviços de limpeza para evitar depósitos de resíduos urbanos ou
de limpeza urbana, que podem causar o entupimento dos sistemas de drenagem.
1.4 Esgotamento Sanitário
Após a utilização e o consumo, a água de abastecimento dá origem ao que
chamamos de esgoto. Segundo Sperling (1996), o esgoto doméstico que é
proveniente das residências, do comércio e das repartições públicas e tem uma taxa
de retorno é de 80 % da vazão da água distribuída.
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O esgoto doméstico é aquele que provem principalmente de residências,
estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõe de
instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. Compõem-se essencialmente da
água de banho, excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e
águas de lavagem (BRASIL, 2004).
O esgotamento sanitário compreende as ações de coleta, transporte, tratamento e
disposição dos efluentes produzidos nos domicílios e em processos produtivos
cabíveis. O objetivo é preservar o meio ambiente impedindo que as águas poluídas
pelo homem durante os processos anteriormente citados, contaminem os corpos de
água (KOBIYAMA, 2008, p.22).
Segundo Mota (2008, p.87) os esgotos domésticos podem conter, em maior ou
menor quantidade, resíduos líquidos das atividades comerciais, industriais, entre
outras. O autor continua afirmando que as características do esgoto podem variar de
acordo com diferentes fatores, como contribuição per capita, hábitos da população e
existência de outras atividades que despejem seus esgotos na rede coletora urbana.
Efluentes de redes coletoras mistas, pluvial e cloacal, apresentam maior variação
volumétrica em função do escoamento pluviométrico e das águas de infiltração, uma
vez que em geral estes sistemas substituíram a hidrografia local anterior à
ocupação.

Estas variações volumétricas influenciam na dissolução de cargas,

variando as concentrações e atingindo picos de concentração no inicio dos eventos
pluviométricos (BRASIL, 2004).
As redes mistas estão em desuso, sendo aceitas apenas em locais onde o sistema
de coleta não foi planejado e os custos de instalação de redes separadores
absolutos inviabilizam as obras. Em geral, no licenciamento de empreendimentos de
parcelamento de solo, grande parte dos municípios já exige a instalação de rede do
tipo separador absoluto e sistema de tratamento local.

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Porém, identifica-se que os problemas de planejamento anteriormente citados, como
crescimento descontrolado de áreas de invasão, em muitos casos obrigam as
administrações a realizar obras em caráter emergencial estabelecendo redes mistas.
Nas redes com sistema separador absoluto, o esgoto doméstico e o industrial ficam
completamente separados do esgoto pluvial; é o sistema adotado no Brasil. Este
sistema apresenta um maior custo na implantação da rede, mas por outro lado reduz
significativamente os custos de implantação e operação dos sistemas de tratamento
(BRASIL, 2004).
A medida mais eficaz de controle da poluição da água é a implantação de sistemas
de coleta e tratamento de esgotos domésticos e industriais, assim evita-se que
despejos brutos sejam lançados nos corpos da água, poluindo-os.
Os sistemas de coleta e tratamento de esgotos devem ser selecionados e
planejados em concordância com as características de geração de efluentes,
aspectos climáticos e morfológicos. Para o planejamento de esgotamento sanitário
municipal é importante a delimitação das bacias urbanas, uma vez que o
escoamento dos efluentes ocorre por gravidade. Sempre que possível devem-se
posicionar as estações de tratamento de esgoto (ETEs) em locais estratégicos a
jusante dos maciços urbanos, evitando gastos de energia com o recalque de
efluentes. As instalações de estações de tratamento, estações de bombeamento e
demais estruturas devem ser licenciadas, respeitando sempre os requisitos legais
relativos às áreas de preservação permanente.
1.5 Bacias Hidrográficas Rurais
Segundo Attanasio (2004, p.2), para conservação de uma microbacia hidrográfica
submetida à produção agrícola, deve-se considerar o papel exercido pelas zonas
ripárias (encontradas tanto ao longo das margens da rede de drenagem e nas áreas
de preservação permanente em áreas com declividade superior a 100% - 45° de
inclinação),

as quais exercem

importante papel do ponto de vista hidrológico,

ecológico e geomorfológico.
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Neste sentido, o disciplinamento do uso e ocupação do solo constitui um importante
instrumento para ordenar o desenvolvimento de uma bacia hidrográfica e, assim, se
obter a proteção dos recursos naturais, entre eles os recursos hídricos (MOTA, 2008,
p.189).
Assim, a definição dos usos e da ocupação do solo em bacias hidrográficas rurais
deve considerar aspectos naturais que possam ter influência sobre os recursos
hídricos.
As alterações nas características do solo refletem-se nos recursos hídricos, em
termos de qualidade e da quantidade da água, sendo que o controle da erosão, do
escoamento e da infiltração são importantes para seu manejo do solo.
De acordo com Attanasio (2004, p.58):
a susceptibilidade à erosão de um solo depende de diversos fatores
climatológicos (intensidade e distribuição das chuvas), da topografia e
comprimento do declive, da profundidade do perfil, da permeabilidade
e capacidade de retenção de umidade, entre outros. Destes fatores,
muitos resultam das propriedades físicas do solo, como textura,
estrutura, etc.

Para o controle de erosão destaca-se como uma das ações de relevância a
elaboração de mapas de risco, considerando as seguintes características: tipo de
solo (suscetibilidade à erosão), declividades, cobertura vegetal e usos atuais do solo
(MOTA, 2008, p. 162).
Mota (2008, p.162) afirma que os mapas poderão indicar as áreas que deverão ser
preservadas, as que necessitam utilização de práticas de conservação e aquelas
onde poderá haver potencialização de uso.
Além disso, o controle da erosão do solo em atividades agrícolas envolve as
seguintes práticas (MOTA, 2008, p. 165):
Nos terrenos em encostas: plantios em curva de nível, utilização de
terraços em terras cultivadas, o terraceamento combinado com o
plantio em contorno, manutenção da vegetação natural nas partes
com maior declividade. .

O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Cordões de vegetação permanente: barreiras vivas de vegetação intercaladas entre
áreas cultivadas, com o objetivo de reter o escoamento, provocar a deposição de
sedimentos e facilitar a infiltração da água;
Controle de queimadas;
Alternância de roçados, rotação de culturas;
•

Associação de culturas (exemplo milho + feijão);

•

Cobertura do solo com palhas;

•

Adubação orgânica;

•

Cobertura verde: em rotação, sucessão ou consorciação com as culturas; são
muito usadas as leguminosas herbáceas, arbustivas e arbóreas; a cobertura
verde pode ser utilizada para a realização da adubação verde, que consiste
no cultivo de plantas que produzem grande quantidade de massa, em pouco
tempo, as quais são cortadas ainda verdes e enterradas ou mantidas sobre a
superfície formando palhadas ou cobertura morta.

1.6 Técnicas e práticas para o restabelecimento e proteção de matas ciliares
Como vimos na unidade 1, a proteção da zona ripária é importante para a
manutenção da dinâmica dos ecossistemas terrestres e aquáticos ao longo de um
corpo d’água.
Segundo Mota (1995, p. 129), as faixas de proteção de recursos hídricos
representam uma providencia válida de conservação dos recursos hídricos
superficiais, sendo suas principais vantagens:
a) asseguram proteção sanitária aos reservatórios e cursos d’água, impedindo o
acesso superficial e subsuperficial de poluentes;
b) garantem a adequada drenagem das águas pluviais, protegendo as áreas
adjacentes da ocorrência de cheias;
c) proporcionam a conservação e fomentação da vegetação às margens dos
recursos hídricos, garantindo a proteção da fauna e flora típicas;
d) representam ação preventiva contra a erosão e o consequente assoreamento das
coleções de água;
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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e) podem constituir áreas para recreação ou de preservação paisagística e
ecológica.
As vantagens citadas por Mota (1995) podem ser complementadas pelas de
Skorupa (2003) que afirma que os benefícios podem ser analisados do ponto de
vista dos componentes físicos e dos serviços ecológicos prestados pela floresta
existente. Assim Skorupa (2003, p.2-3) apresenta as seguintes vantagens:
a) Importância física:
•

Em encostas acentuadas, a vegetação promovendo a estabilidade do solo
pelo emaranhado de raízes das plantas, evitando sua perda por erosão e
protegendo as partes mais baixas do terreno, como as estradas e os cursos
d’água;

•

Na área agrícola, evitando ou estabilizando os processos erosivos;

•

Como quebra-ventos nas áreas de cultivo;

•

Nas áreas de nascentes, a vegetação atuando como um amortecedor das
chuvas, evitando o seu impacto direto sobre o solo e a sua paulatina
compactação. Permite, pois, juntamente com toda a massa de raízes das
plantas, que o solo permaneça poroso e capaz de absorver a água das
chuvas, alimentando os lençóis freáticos; por sua vez, evita que o
escoamento superficial excessivo de água carregue partículas de solo e
resíduos tóxicos provenientes das atividades agrícolas para o leito dos cursos
d’água, poluindo-os e assoreando-os;

•

Nas margens de cursos d’água ou reservatórios, garantindo a estabilização
de suas margens evitando que o seu solo seja levado diretamente para o leito
dos cursos; atuando como um filtro ou como um “sistema tampão”. Esta
interface entre as áreas agrícolas e de pastagens com o ambiente aquático
possibilita sua participação no controle da erosão do solo e da qualidade da
água, evitando o carreamento direto para o ambiente aquático de sedimentos,
nutrientes e produtos químicos provenientes das partes mais altas do terreno,
os quais afetam a qualidade da água, diminuem a vida útil dos reservatórios,
das instalações hidroelétricas e dos sistemas de irrigação;
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•

No controle hidrológico de uma bacia hidrográfica, regulando o fluxo de água
superficial e subsuperficial, e do lençol freático.

b) Serviços ecológicos:
•

Geração de sítios para os inimigos naturais de pragas para alimentação,
reprodução;

•

Fornecimento de refúgio e alimento (pólen e néctar) para os insetos
polinizadores de culturas;

•

Refúgio e alimento para a fauna terrestre e aquática;

•

Corredores de fluxo gênico para os elementos da flora e da fauna pela

•

possível interconexão de APP adjacentes ou com áreas de Reserva Legal;

•

Detoxificação de substâncias tóxicas provenientes das atividades agrícolas
por organismos da meso e microfauna associada às raízes das plantas;

•

Controle de pragas do solo;

•

Reciclagem de nutrientes;

•

Fixação de carbono, entre outros.

Nesta unidade vamos estudar as maneiras de recuperar e proteger nascentes. A
unidade divide-se em dois tópicos: medidas de proteção de nascentes e medidas
para proteção das áreas adjacentes da nascente.
1.7 Proteção de nascentes
Para relembrarmos: nascente é um afloramento de água superficial de um aquífero
ou lençol freático e que dá origem a um curso ou um acumulo de água.
A preservação das nascentes é fundamental para a manutenção do ecossistema, já
que exerce um papel regulador da qualidade e quantidade das águas.
Segundo a Resolução n˚ 303 (BRASIL, 2002), em seu artigo 3, as áreas ao redor de
nascentes ou olho d’água, ainda que intermitente, constitui Área de Preservação
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Permanente (APP’s), devendo ser preservado um raio mínimo de 50m para sua
preservação.
A preservação de nascentes não impactadas pode ser realizada com a construção
de cercas, a fim de isolar um raio de 50m, evitando a compactação do solo e a
destruição de mudas pela presença de animais.
No caso de áreas de nascentes degradadas devem-se adotar procedimentos para
recuperação das áreas, sendo utilizados em geral três sistemas dependendo das
condições da área:
•

Regeneração natural (SILVA et al., 2008, p. 7): considera que a fração
de vegetação que sobrou na área é capaz de regenerar-se
naturalmente, sendo uma técnica adotada no caso da área apresentar
a maioria das características da formação ciliar original. Neste caso, é
indicado o isolamento da área para garantir a autorrecuperação da
cobertura vegetal. Devemos realizar o monitoramento da área a fim de
constatar a presença de espécies exóticas, que influenciam na
recomposição

da

vegetação,

e

assim

poder

controlar

essas

populações;
•

Enriquecimento de espécies na comunidade (SILVA et al., 2008, p. 8):
esta técnica é adotada em áreas que apresentam algum tipo de
cobertura vegetal, mantendo algumas das características bióticas e
abióticas da formação ciliar original. Nesta técnica introduzem-se
espécies diversas de plantas, sendo estas escolhidas com o objetivo
de aumentar a diversidade vegetal na área e proporcionar a
manutenção de polinizadores e dispersores (espécies atrativas à
fauna);

•

Implantação de comunidade florestal (SILVA et al., 2008, p. 9): técnica
utilizada na composição de áreas altamente impactadas, com pouca ou
nenhuma vegetação remanescente.

Na implantação da comunidade florestal, algumas etapas devem ser realizadas,
sendo elas (CALHEIROS et al., 2004, p. 30-31):
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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•

Caracterização da área: para definir os aspectos de hidrologia, de solo, de
clima, entre outros que possam interferir no plantio. Não há uma composição
ideal para todas as situações, sendo necessária a avaliação de cada caso.
Sugere-se a introdução de espécies nativas frutíferas e melíferas.

•

Combinação de espécies: deve-se considerar o plantio de diversas espécies
vegetais para obter-se uma diversidade florística. Há diversas maneiras de
combinações que consideram: estágios sucessivos das espécies; proporção
entre espécies; densidade das plantas, entre outras.

•

Distribuição das espécies em campo: deve ser feita de acordo com as
características das plantas;

•

Plantio e manutenção: inclui as etapas de preparo de terreno, combate às
formigas, abertura e marcação de covas, adubação, distribuição das espécies
de arvores na área, plantio, manutenção do plantio e replantio e adubação de
cobertura.

1.8 Medidas para proteção das áreas adjacentes da nascente
Entre as medidas de proteção de áreas adjacentes podemos destacar (Secretaria
De Meio Ambiente Do Estado De São Paulo, 2009):
•

Isolamento da área de captação e distribuição adequada dos diferentes
usos do solo: cercado da área a fim de evitar o acesso de animais,
pessoas, veículos, objetivando evitar a contaminação do terreno ou
diretamente da água;

•

Distribuição do uso do solo: a posição de uma nascente na
propriedade pode determinar a melhor distribuição das diferentes
atividades e também da infraestrutura do sistema produtivo;

•

Eliminação das instalações rurais: devem ser retiradas todas e
quaisquer habitações, galinheiros, estábulos, pocilgas, depósitos de
defensivos ou outra construção que possam, por infiltração ou por
carreamento, contaminar o lençol freático ou poluir diretamente a
nascente;
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•

Conservação de toda a bacia de contribuição – relação entre a área de
contribuição e a de preservação permanente: toda a área da bacia
merece atenção quanto a preservação do solo, e todas as técnicas de
conservação relativas à capacidade de infiltração da água da chuva ou
da irrigação, irão determinar maior disponibilidade de água na
nascente em quantidade e estabilidade ao longo do ano, incluindo
épocas de seca.

1.9 Proteção e integração de fragmentos florestais
Segundo Harris e Silva-Lopes apud Korman (2003) a fragmentação vegetal, no
contexto da conservação biológica, é definida
Como uma separação ou desligamento não natural de áreas amplas
em fragmentos especialmente segregados promovendo a redução
dos tipos de habitat e a divisão dos habitats remanescentes em
unidade menores e isoladas. (KORMAN, 2003, p.4)

A fragmentação florestal é um fenômeno associado com a expansão da fronteira
agrícola, e tem recebido maior atenção ultimamente devido às elevadas taxas de
desmatamento e seus consequentes efeitos em regiões tropicais (VEIRA et al., 1997
apud AMADOR e VIANA, 1998, p.106).
A fragmentação altera a dinâmica das populações da flora e da fauna. No caso de
espécies arbóreas, a alteração na abundância de polinizadores, dispersores,
predadores e patógenos alteram as taxas de recrutamento de plântulas; e os
incêndios e mudanças microclimáticas, que atingem de forma mais intensa as
bordas dos fragmentos, alteram as taxas de mortalidade de árvores (VIANA e
PINHEIRO,

1998,

p.26).

Além

disso,

a

fragmentação

florestal

causa

empobrecimento da diversidade biológica e diminuição das funções ecológicas do
ecossistema.
A restauração dos fragmentos florestais deve promover a sucessão ecológica da
flora através da sua regeneração natural. Os principais fatores que afetam a
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dinâmica dos fragmentos florestais são: tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de
vizinhança e histórico de perturbações (VIANA et al., 1992 apud VIANA e
PINHEIRO, 1998, p.27).
Uma das técnicas para recuperação dos fragmentos florestais é a conexão entre
fragmento florestal e corredor ecológico, que é importante para a o reequilíbrio da
dinâmica da população silvestre.
Segundo Veronese (2009, p.9), corredor biológico são as conexões naturais entre
ecossistemas que permitem o movimento de espécies de flora e fauna, formadas
naturalmente pelos ciclos ecológicos e que promovem a circulação de sementes,
ovos, sedimentos, entre outros elementos da natureza. O mesmo autor afirma que
corredor de conservação seria uma estratégia de proteção da biodiversidade, em
especial dos corredores biológicos.
Os corredores ecológicos objetivam conectar os fragmentos florestais até as áreas
protegidas, no caso as unidades de conservação.
A Lei n˚ 9.985 (BRASIL, 2000) que institui o sistema nacional de unidades de
conservação da natureza conceitua:
a) Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais,
ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas
degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua
sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas das unidades individuais;
b) Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
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Vale ressaltar que as unidades de conservação podem ser divididas em dois grupos
(Sistema Nacional De Informações Florestais, 2012):
a) Unidades de proteção ambiental integral: cujo objetivo principal é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais;
b) Unidades de uso sustentável: cujo objetivo principal é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais.
Por fim, segundo o Sistema Nacional de Informações Florestais (acesso em 10 de
setembro de 2012), no Brasil até novembro de 2010, havia 364 unidades de
proteção integral e 342 unidades de uso sustentável.
1.9.1 Recuperação de áreas degradadas
Os projetos de restauração de áreas degradadas baseiam-se no desencadeamento
ou na aceleração do processo de sucessão ecológica, que é o processo através do
qual uma comunidade evolui no tempo, tendendo a se tornar progressivamente mais
complexa, diversificada e estável (ATTANASIO et al., 2006, p.8).
Considerando-se a sucessão ecológica, a recuperação da área degradada necessita
de intervenção antrópica somente no inicio do processo, uma vez que as espécies,
ao longo do tempo irão desenvolver-se naturalmente e gradualmente.
Sucessão ecológica pode ser definida como (BRAGA et al., 2005, p.19)
desenvolvimento de um ecossistema desde sua fase inicial até a obtenção de sua
estabilidade e do equilíbrio entre seus componentes. É um processo que envolve
alterações na composição das espécies com o tempo, levando sempre a uma maior
diversidade, sendo razoavelmente dirigido e, portanto, previsível.
Em resumo, o conceito de sucessão ecológica está ligado à tendência da natureza
em estabelecer novo desenvolvimento em uma determinada área, correspondente
com o clima e as condições de solo locais (REIS et al., 1999, p.16).
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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A sucessão ecológica pode ocorrer em dois estágios, conforme resumido pela
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (s.d., p.13):
Sucessão primária: ocorre em áreas desabilitadas, com ausência de nutrientes
orgânicos que não permitem a sobrevivência de organismos heterotróficos e
escassez de nutrientes inorgânicos, que dificulta a vida dos autotróficos. Os
primeiros organismos a desenvolver-se são os liquens, cianobácterias e musgos,
que juntamente com os consumidores e decompositores compõem as comunidades
pioneiras. Ao longo do tempo surgem gramíneas, herbáceas e animais invertebrados
e vertebrados de pequeno porte;
Sucessão

secundária:

ocorre

em

locais

anteriormente

povoados,

cujas

comunidades saíram do estágio de clímax por modificações climáticas, pela
intervenção humana ou pela queda de uma árvore na mata abrindo clareira. Nestes
casos, a sucessão se dá a partir de comunidades intermediárias e na ausência de
perturbações ambientais. O tempo para esse processo acontecer é longo, podendo
ultrapassar 60 anos, para alguns tipos de ambientes, mesmo na ausência total de
problemas ambientais.
Os fatores fundamentais para o desenvolvimento de uma sucessão resumem de
certa forma, a essência de qualquer programa de restauração de áreas degradadas,
ou seja, esses programas visam fundamentalmente garantir que numa área todos
esses fatores causais da sucessão estejam presentes (ATTANASIO et al., 2006, p.
9). A tabela apresentada a seguir apresenta vantagens e desvantagens da
regeneração natural de áreas impactadas (CURY e CARVALHO JR, 2011, p.24).
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Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens da Regeneração Natural

Fonte: CURY e CARVALHO JR, 2011

Attanasio et al. (2006, p. 13) apresenta os métodos de recuperação de áreas
degradadas utilizados pelo Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal
(LERF/ESALQ/USP):
a) A primeira preocupação é estabelecer as ações de recuperação, sempre
atentando para o potencial de autorrecuperação ainda existente nas próprias áreas
degradadas, ou que possam ser fornecidas pelos ecossistemas do entorno,
aspectos definidos pelo histórico de degradação da área e do seu entorno;
b) A segunda preocupação é a de que as iniciativas de restauração resultem na
reconstrução de uma floresta com elevada diversidade, garantindo assim a
perpetuação dessas iniciativas e, portanto, a restauração da diversidade regional.
Para isso, são usadas outras estratégias de restauração que não apenas o plantio
de mudas; ações como o transplante de plântulas alóctones (oriundas de outras
áreas), inclusive usando áreas de florestas comerciais (fora de APPs e RL) como
fonte de propágulos (plântulas e sementes) para restauração, o uso de serrapilheira
e banco de sementes alóctone, o uso de espécies atrativas da fauna (poleiros
naturais), poleiros artificiais, a semeadura direta (plantio da semente em vez da
muda)

para

ocupação

e

enriquecimento

de

áreas

e

outras,

que

pela

imprevisibilidade das espécies envolvidas, garantam o resgate não só de espécies
arbóreas, mas também de outras formas de vida, e
c) Que todas as ações sejam planejadas de forma a se constituir num programa
ambiental da respectiva propriedade agrícola, incorporando o componente ambiental
na estrutura de decisão dessas propriedades, inibindo assim que outras ações de
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degradação similares às já existentes venham a surgir, garantindo a efetivação das
ações de restauração, além é claro, da racionalização do uso dos recursos, como
estratégia de estabelecimento de uma política pública de conservação e restauração
florestal.
WADT (EMBRAPA, 2003, p. 20) afirma que as estratégias de recuperação de áreas
de recarga podem ser:
a) Em longo prazo: consiste no abandono da área para que haja recomposição
natural da vegetação. O abandono conduz ao desenvolvimento de arbustos e
árvores que, com o passar dos anos, podem formar uma vegetação com
características de floresta secundária, em que muitas funções da floresta primária
são parcialmente restabelecidas;
b) Em médio prazo: para os ecossistemas de pastagens, os estudos de recuperação
de áreas degradadas consistem na integração lavoura-agropecuária e instalação de
sistema silvipastoris. Para os demais ecossistemas

agrícolas, a estratégia é a

introdução de sistemas agroflorestais. Essas estratégias permitem a recuperação
em um menor tempo e o aproveitamento econômico da área é quase imediato;
c) Em curto prazo: adoção de tecnologias visando pronta recuperação de área. As
ações envolvem uso de corretivos da acidez do solo, utilização de leguminosas para
fixação de nutrientes e adubação química.
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2 MANEJO DE ÁREAS DE RECARGA
As áreas de recarga constituem regiões de fragilidade ambiental por serem pontos
de recarga ou afloramento de aquíferos. Sendo estas suscetíveis à contaminação
por poluentes, em especial agroquímicos na zona rural.
Mota (2008, p.203) afirma que a proteção dos aquíferos deve ser vista sob dois
aspectos: com relação à poluição a que os mesmos estão sujeitos, a partir da
infiltração de águas contendo impurezas; e quanto à recarga, de modo a ser
garantida a sua disponibilidade para os diversos usos.
Também, no manejo de áreas de recarga de aquíferos deve-se considerar que nem
sempre a recarga ocorre na região imediatamente acima. Desta forma, critérios
técnicos devem ser utilizados para minimização dos efeitos poluentes sobre as
áreas de recarga.
Mota (2011, p.167) sugere as seguintes medidas de controle para áreas de recarga
de aquíferos artesianos:
a) Reduzir ao máximo o desmatamento e a impermeabilização da área, para garantir
altas taxas de permeabilidade do solo;
b) Não permitir depósitos de resíduos sólidos ou líquidos, ou de outras atividades
poluidoras nessas áreas;
c) Definir essas áreas como de preservação permanente ou para serem utilizadas
com baixas taxas de ocupação (10 – 20%);
d) Usos recomendados para essas áreas são: áreas de preservação permanente,
parques, silvicultura ou outros que resultem em pouca supressão vegetal.
Já, para aquíferos não confinados ou freáticos, Mota (2011, p. 168) indica a
observação dos seguintes aspectos referentes ao seu manejo:
a) Características do solo;
b) Permeabilidade do solo, capacidade de absorção;
c) Profundidade do lençol freático;
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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d) Direção e taxa de escoamento do fluxo de água subterrânea;
e) Declividade do terreno;
f) Afastamento entre a fossa/sistema e absorção do efluente e corpos superficiais de
águas ou poços, e
g) Profundidade da camada de rocha impermeável.
Além disso, Vilas (2003, p.41) cita como técnicas que podem ser utilizadas no
manejo de áreas de recarga de aquíferos:
a) Técnicas de contenção do escoamento superficial para recarga do lençol freático;
b) Identificação/análise de zonas preferenciais de recarga de aquíferos para
sustentação/incremento de infiltração e conservação de água.
Por fim, Gomes (s.d., p.4) afirma que outra estratégia de manejo é o Ordenamento
Agroambiental para áreas de recarga do aquífero Guarani. O Ordenamento tem
como objetivo subsidiar as diversas ações voltadas para a sustentabilidade de áreas
frágeis ou de alta vulnerabilidade natural. O fluxograma apresentado é a proposta de
ordenamento agroambiental para áreas de recarga do aquífero Guarani para os
estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso.
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Fluxograma 1 – Proposta de Ordenamento Agroambiental

Fonte: Gomes

2.1 Práticas mecânicas e culturais de conservação de solo e água
Segundo Wadt (EMBRAPA, 2003), o solo é um dos recursos naturais mais
importantes para a qualidade de vida do homem, uma vez que possui múltiplas
funções nos ciclos dos nutrientes, no ciclo da água e na sustentabilidade dos
sistemas naturais.
A conservação do solo é fundamental para a própria sobrevivência e manutenção
dos ecossistemas natural e antrópico. O princípio de conservação do solo deve ser o
de manter a produtividade do solo próximo a sua condição original, ou o de
recuperá-lo, caso sua produtividade seja baixa, usando-se sistemas de manejo
capazes de controlar a ação de agentes responsáveis pela degradação do solo e
daqueles condicionantes do processo erosivo (SOUZA e BORGES, 2012).
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A adoção de técnicas de preparo do solo adequadas reduzem as perdas no solo,
pois resulta na alteração das características físicas e microbiológicas do solo e na
sua cobertura vegetal.
Na área rural algumas práticas de conservação de manejo do solo merecem
destaque:
Terraceamento agrícola (movimentação de terras): é uma das
práticas de controle da erosão hídrica mais difundidas entre os
agricultores (PRUSKI, 2006, p.134). Segundo Macedo et al. (2009), o
terraceamento visa formar obstáculos físicos e parcelar o
comprimento de rampa, possibilitando a redução da velocidade e
subdividindo o volume do deflúvio superficial, aumentando a
infiltração da água no solo. É importante destacar que não só a
técnica de terraceamento influi na infiltração da água, mas também
as condições da superfície (tipo de cobertura) e as condições de solo
(umidade, textura, estrutura, porosidade, característica do perfil)
podem ser associadas à diminuição da velocidade da água.

A construção dos terraços é definida de acordo com as características das chuvas
(quantidade, frequência, duração e intensidade), do perfil do solo (rugosidade da
superfície, profundidade e permeabilidade do solo), declividade, uso do solo, e do
manejo agrícola (tipo de plantio e cultivo).A eficiência do terraceamento agrícola
depende de outras práticas complementares como: plantio em nível, rotação de
culturas, controle de queimadas e manutenção de cobertura morta na superfície do
solo (PRUSKI, 2006, p.134).
O terraço é constituído por um canal coletor (área onde a terra é retirada), e um
camalhão ou dique (área onde a terra é movida). Desta forma se obtém uma
estrutura que se torna um obstáculo para o movimento da água.
Para dimensionar um sistema de terraceamento há que se calcular a seção
transversal do terraço e o espaçamento entre terraços. O espaçamento entre os
terraços depende da declividade, tipo de solo e tipo de cultura. Para
dimensionamento do terraciamento deve-se considerar o espaçamento entre os
terraços e as suas seções transversais.
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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Segundo Pruski (2006, p.141) o espaçamento entre retraços é o comprimento crítico
de rampa para qual o escoamento superficial não alcança energia suficiente para
proporcionar perdas acima do limite tolerável.

Quanto à seção transversal, Pruski (2006, p.151) afirma que para a determinação
mais precisa e adequada do terraço é fundamental conhecer o volume máximo de
escoamento superficial ou a vazão máxima de escoamento superficial.

Machado e Wadt (2012, s.d.) sugerem o uso da equação universal de perdas de solo
revisada (RUSLE) para a determinação do espaçamento entre os terraços.
Sugere-se, também, consultar o Boletim Técnico – Terraceamento agrícola –
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (LOMBARDI NETO et al., 1991) –
para calcular o espaçamento entre os terraços.
Os terraços são classificados quanto a sua função: a) terraços de retenção ou
infiltração são aqueles indicados por níveis, b) terraços de escoamento são aqueles
construídos em desnível com uma extremidade aberta e c) terraço misto.
Também, os terraços podem ser classificados quanto à forma construtiva (Nichols ou
Manghum), quanto à faixa de movimentação de terra (base estreita, base média,
base larga), quanto ao seu perfil (comum, embutido, murundum, patamar) e quanto
ao alinhamento (paralelo e não paralelo).
Algumas das vantagens da aplicação da técnica de terraceamento agrícola são:
•

Diminuição da erosão e assoreamento;

•

Promoção da recarga do lençol freático;

•

Manutenção das nascentes;

•

Revitalização de mananciais;

•

Manutenção e desenvolvimento de culturas.
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Figura 5 – Terraceamento

Fonte:

Disponível

em

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6cq02wyiv806561
0dfrst1ws.html

Plantio direto na palha: técnica de cultivo na qual o solo sempre permanece
coberto por plantas ou por resíduos de vegetais. Segundo Cruz et al. (2006) essa
cobertura tem como finalidade proteger o solo do impacto das gotas de chuva, do
escoamento superficial e das erosões hídrica e eólica.
A adoção do método do plantio direto na palha resulta em um agroecossistema com
menor grau de perturbação ou de desordem, quando comparado a outras formas de
manejo que empregam mobilização intensa do solo (COOPERAÇÃO ITAIPU
INTERNACIONAL et al., 2011).
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A palha representa a essência do plantio direto desempenhando as seguintes
funções (CRUZ et al., 2006).
•

Reduz o impacto das gotas de chuva, protegendo o solo contra a
desagregação de partículas e compactação;

•

Dificulta o escorrimento superficial, aumentando o tempo e a
capacidade de infiltração da água da chuva;

•

Como consequência, há uma significativa redução nas perdas de solo
e água pela erosão;

•

Protege a superfície do solo da ação direta dos raios solares,
reduzindo a evaporação e, consequentemente, mantém maior
quantidade de água disponível no solo;

•

Reduz a amplitude hídrica e térmica, favorecendo a atividade biológica;

•

Aumenta a matéria orgânica no perfil do solo, aumentando a
disponibilidade de água para as plantas, a CTC do solo e melhora suas
características físicas;

•

Ajuda no controle de plantas daninhas, por supressão ou por ação
alelopática.

2.2 Manejo integrado de microbacias hidrográficas
Uma microbacia caracteriza-se como uma unidade de planejamento ambiental. Em
microbacias, tem sido demonstrado que a presença de vegetação ciliar nas zonas
ripárias, que incluem as margens dos riachos e ribeirões, bem como as suas
cabeceiras, além de outras áreas saturadas constitui condição básica, mas não
suficiente, para garantir a manutenção da integridade dos processos hidrológicos e
ecológicos (ZAKIA, 1998, p.1). Esses sistemas vêm sofrendo com as alterações
impostas pelo homem.
Torres e Fabian (2006) afirmam que a paisagem das microbacias vem sendo
modificada ao longo dos anos devido à falta de um planejamento conservacionista,
que pode ser caracterizado pelo mau uso e ocupação dos solos nas áreas.
Segundo Attanasio (2004, p. 2):
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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as microbacias hidrográficas possuem características ecológicas,
geomorfológicas e sociais integradoras, o que possibilita uma
abordagem
holística
e
participativa
envolvendo
estudos
interdisciplinares para o estabelecimento de forma de
desenvolvimento sustentável inerente ao local ou região onde foram
implementados.

Sendo assim, o manejo integrado de microbacias é uma forma de planejamento que
vem ao encontro do desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, o Brasil estabeleceu através do Decreto n° 94.076 (BRASIL, 1987), o
Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas. No Artigo 2 do Decreto n° 94.076
estão definidos os objetivos do programa:
•

Executar ações voltadas para a prática de manejo e conservação dos
recursos naturais renováveis, evitando sua degradação e objetivando um
aumento sustentado da produção e produtividade agropecuárias, bem como
da renda dos produtores rurais;

•

Estimular a participação dos produtores rurais e suas organizações nas
atividades de que trata o item anterior;

•

Promover a fixação das populações no meio rural e reduzir os fluxos
migratórios do campo para a cidade.

Bragagnolo e Pan (2001) afirmam que os objetivos específicos, diretrizes e
estratégias do Programa têm como tópicos importantes:

•

A microbacia como unidade de planejamento, e de execução de ações em
manejo e conservação do solo e da água;

•

O estímulo à participação dos produtores rurais e de mais integrantes da
bacia para a identificação dos problemas críticos e execução e avaliação do
planejamento;

•

O incentivo às práticas de manejo do solo e da água através de tecnologias
adequadas, inclusive estimulando a recuperação de áreas de preservação
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permanente (mata ciliar, encostas, topos de morros e cabaceiras de cursos de
água).
Podemos destacar como técnicas de manejo do solo e de água:
Adequação de estradas rurais: este item relaciona-se ao manejo de bacias
hidrográficas, pois evolvem ações de conservação de solo. Os projetos rurais devem
considerar de acordo com DEMORCHIET al. (2003):
•

As estradas rurais devem ser dimensionadas e configuradas de tal
forma que atendam em longo prazo as demandas de tráfego e
possibilitem o acesso as áreas cultivadas nas mais diversas condições
climáticas;

•

As estradas rurais são partes do meio rural e para serem integradas à
paisagem devem ser observados requisitos de preservação ambiental,
bem como de proteção e condução adequados de água.
Figura 6 – Adequação de Estrada Rurais

Fonte: Disponível em http://www.itaipu.gov.br/meioambiente/adequacao-de-estradas-rurais.

Abastecedouros comunitários:

instalação de poços comunitários para o

abastecimento da população rural, suprindo suas necessidades de consumo de
água potável e uso agropecuário. Para o uso agropecuário, têm a função de evitar o
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abastecimento dos reservatórios dos pulverizadores agrícolas em corpos hídricos,
prática com alto potencial poluidor. Para tanto, os Abastecedouros Comunitários são
compostos por um reservatório de água, uma plataforma de estacionamento do
pulverizador, a qual possui sistema de drenagem direcionado para um filtro, evitando
que resíduos de agrotóxicos infiltrem-se diretamente no solo, sem tratamento prévio.
O Projeto dos Abastecedouros Comunitários deve conter no mínimo o seguinte:
Locação da obra, a qual deve considerar:
12. Cota e distância mínima em relação ao perímetro de toda e qualquer Área de
Preservação Permanente e Reserva Legal, visando evitar a contaminação dos
recursos naturais. Estas duas variáveis, cota e distância, são obtidas por meio da
análise ambiental do meio físico, principalmente: topografia, tipo de solo,
profundidade do nível freático, flora local. Evitar terrenos úmidos (nível freático
próximo à superfície) em posições mais próximas aos talvegues.
13. Distância mínima em relação a residências, escolas, núcleos urbanos,
agroindústrias, além de edificações destinadas às criações de animais. Para esta
definição considerar a legislação vigente (quando aplicável) ou a decisão do
profissional, respaldada em análise técnica.
14. A otimização logística da obra frente às seguintes variáveis: distância em
relação aos demais abastecedouros existentes na bacia (quando aplicável), uso do
solo (o que reflete a demanda por pulverizações), rede viária existente para acesso
ao abastecedouro e estrutura fundiária local (em conjunto definem a distância média
a ser percorrida entre as sedes ou lavouras e o abastecedouro). Esta distância é
variável para cada situação em função de todos os fatores já descritos
anteriormente.
15. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e Autorização ou Licenciamento
Ambiental (quando aplicável).
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A localização e caracterização da fonte de água a ser utilizada para o suprimento da
demanda do abastecedouro: córregos, sangas ou rios, nascentes, poços, rede
pública ou comunitária;
•

A especificação e dimensionamento do sistema de suprimento de
água: gravidade, recalque;

•

Cálculo estrutural e especificações técnicas da base.

•

Entre os programas voltados para o manejo integrado de microbacias
destacam-se:

•

Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas do Estado de São
Paulo: é um programa de desenvolvimento sustentável local que
pretende propor alternativas para os problemas de degradação
ambiental e socioeconômicos na zona rural do estado de São Paulo.

O objetivo do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas de São Paulo é
amenizar e reverter o quadro de degradação do meio ambiente, promovendo
técnicas preservacionistas e metodologias que produzam menor impacto sobre os
recursos naturais, bem como organizar comunidades de pequenos produtores,
desenvolvendo estratégias que promovam a sua melhoria de padrão de vida.
Cada microbacia possui um projeto baseado nas suas características social,
econômica e ambiental. Este programa é gerido pela Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral, que publicou em 2003, o Manual de Adequação de Estradas
Rurais.
O Projeto de Recuperação, Conservação e Manejo dos Recursos Naturais em
Microbacias Hidrográficas (1991-1999): desenvolvido pelo estado de Santa Catarina,
o programa tem como objetivo a recuperação ambiental de áreas degradadas,
conservação das áreas intocadas, controle da poluição no espaço rural, promoção
do desenvolvimento sustentável da agricultura e melhoria da qualidade de vida da
população rural. Como estratégias utilizadas: aumento da cobertura vegetal, controle
do escoamento superficial das águas da chuva e melhoria da estrutura do solo. O
projeto foi dividido em oito componentes, a saber:
O conteúdo deste material pode ser reproduzido desde que citada a fonte.
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•

Pesquisa agropecuária;

•

Mapeamento, planejamento e monitoramento do solo;

•

Extensão rural;

•

Programa de incentivo ao longo das estradas;

•

Desenvolvimento florestal e proteção dos recursos naturais;

•

administração, monitoramento e avaliação;

•

Treinamento e marketing.

Programa Cultivando Água Boa – Itaipu Binacional e Parceiros também merece
destaque no que se refere às ações de manejo integrado de microbacias.
Segundo Cipolat et al. (2010, p.6) Cultivando Água Boa conta com 21 programas, 63
ações e 2.146 parceiros, abrangendo 29 municípios, com área de 8.000Km 2, 1
milhão de habitantes e 70 microbacias recuperadas.
O Programa Cultivando Água Boa promove a gestão por bacia hidrográfica,
considerando também sub-bacias e microbacias hidrográficas, de forma integral e
integrada através de um processo participativo e responsabilidade compartilhada
entre os parceiros e atores locais (econômicos, sociais, políticos, ambientais e
culturais).
O programa se fundamenta nas políticas públicas federais: Política nacional de
mudança climática, Meta de redução de gases de efeito estufa, Programa agricultura
de baixo carbono, Política nacional de resíduos sólidos, Plano nacional de recursos
hídricos, princípios da sustentabilidade, ética do cuidado e em documentos como a
Carta da Terra, Agenda 21, Metas do Milênio, Protocolo de Kyoto, Tratado de
educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global e pacto
global, etc.
Os princípios de metodologia utilizados pelo Programa Cultivando Água Boa são
(CIPOLAT et al., 2010, p.6):
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a) Construção de programas com atores participantes que podem ser caracterizados
como parceiros;
b) Construção coletiva por um comitê gestor, a fim de obter sinergia organizacional;
c) Priorizar a participação de atores sociais regionais que sejam formalmente
instituídos, como associações, ONGs, governos locais, cooperativas, etc.
Cipolat et al. (2010, p.6) afirma ainda que os programas devem ser construídos para
constituir um movimento pela sustentabilidade, possuindo articulações sistêmicas e
visões de futuro, oportunizando o surgimento de novas ações.
Os programas que compõem o Cultivando Água Boa são (Programa Cultivando
Água Boa, 2012):
a) Educação ambiental;
b) Valorização do Patrimônio institucional e regional;
c) Gestão por bacias;
d) Infraestrutura eficiente;
e) Biodiversidade, nosso patrimônio;
f) Desenvolvimento rural sustentável (agricultura familiar, agricultura orgânica e
plantas medicinais);
g) Produção de peixes em nossas águas;
h) Sustentabilidade de segmentos vulneráveis (comunidades indígenas, jovem
jardineiro e coleta solidária);
i) Monitoramento e avaliação ambiental;
j) Saneamento da região.
Quanto às macroatividades do Programa Cultivando Água Boa, podemos citar as
seguintes ações:
a) Melhorias na quantidade e qualidade das águas, com proteção, manejo e
conservação dos solos e das águas;
b) Preservação, recuperação e conservação da biodiversidade, em especial através
da recuperação de matas ciliares e formação de corredores de biodiversidade;
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44

c) Restabelecimento dos fluxos ambientais;
d) Fortalecimento da agricultura familiar;
e) Novos arranjos produtivos locais;
f) Sistemas de produção diversificados e limpos, como agroecológicos, que resultam
em alimentos de qualidade, em especial no uso pela alimentação escolar;
g) Segmentos social e economicamente fragilizados (catadores, pescadores, índios),
com dignificação de suas atividades, com inclusão econômica, social, política e
tecnológica;
h) Educação ambiental formal, não formal e informal, permeando todas as ações e
contando com mais de 14 mil protagonistas de educação ambiental (95%
voluntários);
i) Novos padrões de produção e consumo;
j) Consolidação da cultura da água e da ética do cuidado. E estabelece estreita
relação entre o desafio da sustentabilidade planetária, com a realidade e a
necessária ação local, a partir de uma visão holística, integral e integrada da relação
do homem com seu meio, onde a sustentabilidade é uma resultante de novos modos
de ser/sentir, viver, produzir e consumir;
k) Enfim, a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas.
2.3 Medidas de uso racional da água
2.3.1 Medidas de uso racional da água no meio urbano
A água é um recurso valioso e que precisamos conservar para garantir nossa
sobrevivência e a de todo o planeta.
Desta forma, a adoção de medidas de redução de consumo de água é uma das
maneiras de preservação e conservação, resultando em benefícios econômicos,
sociais e ambientais. A conservação da água refere-se à adoção de práticas que
impactam na demanda e na oferta da mesma.
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A conservação da água é o conjunto de práticas, técnicas e tecnologias para
melhorar a eficiência no seu uso. As ações de conservação de água são aquelas
que:
•

Reduzem a quantidade de água extraída dos suprimentos;

•

Reduzem o consumo de água;

•

Reduzem o consumo de desperdícios;

•

Reduzem as perdas da água;

•

Aumentam a eficiência do uso da água;

•

Aumentam a reciclagem e a reutilização da água;

•

Evitam a poluição da água.

Essas ações para conservação da água podem ser realizadas em três níveis:
•

Macro= abrange sistemas hidrográficos. Refere-se ao aprimoramento
da legislação, tomada de ações institucionais, articulação política,
realização de estudos de disponibilidade hídrica, entre outros;

•

Meso= abrange sistemas públicos urbanos de abastecimento de água
e de coleta de esgoto sanitário. São as ações para controle e redução
de perdas físicas e não físicas;

•

Micro= abrange sistemas prediais.

Ações em nível Macro
Entre as ações macro podemos destacar:

•

Plano Nacional de Recursos Hídricos: documento estratégico para
planejamento, que foi aprovado em 2006. Apresenta informações sobre
a situação dos recursos hídricos do Brasil. No documento estão
descritas ações para melhoria quali-quantitativa dos recursos hídricos
e redução dos conflitos de uso das águas.
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•

Programa Nacional de Combate ao Desperdício da Água: instituído em
1997 e coordenado pela Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência. O programa tem como objetivo promover o uso
racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras para
beneficiar aspectos ligados à saúde pública, saneamento ambiental e
eficiência dos serviços, alcançando, desta forma, melhor produtividade
dos ativos existentes e a postergação de parte dos investimentos
destinados à ampliação dos sistemas.

Um dos produtos deste programa é a publicação de documentos técnicos de apoio e
guias práticos, esses últimos com apoio do Programa de Modernização do Setor de
Saneamento.

•

Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Semiárido
Brasileiro (Pró-água, Semiárido): coordenado pela Secretaria Nacional
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Entre os
objetivos do programa está o de desenvolver estudos para identificar
soluções eficazes para adequação das disponibilidades e as
demandas de água na região semiárida. Este programa abrange os
estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Ações em nível Meso
Estas ações referem-se às medidas de redução de demanda. No ciclo de água do
meio urbano, essas ações relacionam as fontes de abastecimento e o descarte das
águas residuais.
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Figura 7 – Ciclo Urbano

Fonte: Disponível em http://www.itaipu.gov.br/meioambiente/adequacao-de-estradas-rurais.
Acesso: 16 de julho de 2012.

Segundo Gonçalves (2009), os estudos sobre demanda de água urbana são
essenciais para o planejamento e gerenciamento dos sistemas urbanos de
saneamento, identificando ações a médio e longo prazo. Os estudos referem-se a:
1-Perdas em sistemas coletivos de abastecimento de água: este é um dos desafios
dos prestadores de serviços. Em geral referem-se aos aspectos técnicos de
infraestrutura (idade do sistema, material, tubulação, qualidade de medidores) e à
identificação dos volumes de perdas reais e aparentes.
2-Indicadores de perdas: cruzamento de informações sobre o sistema de
abastecimento de água. Permite comparar distintos cenários resultando na análise
da eficiência, custos, perdas, investimento, e qualidade do sistema.
No nível meso podemos destacar o Programa de Uso Racional da Água (PURA).
Este programa foi criado pala SABESP em 1996 e tem como objetivo atuar na
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demanda do consumo de água, incentivando seu uso nacional por meio de ações
tecnológicas e sensibilização dos clientes. Entre as ações deste programa
destacam-se: levantamento do perfil de consumo do cliente e potencial de redução,
caracterização de hábitos e vícios de desperdício, elaboração de cadastro de rede
de água e rede de incêndio, estudos de alternativas para substituição de
equipamentos hidráulicos convencionais, estudos de reaproveitamento de água de
processo e reutilização de água de reuso, entre outros.
Ações em nível Micro
São ações em nível predial. Destacaremos as ações: adoção de tecnologias e
planejamento.
Para a definição de tecnologias a serem instaladas e a criação de programa, é
indicada a realização de estudos para determinação do perfil do consumo, sendo
que os seguintes fatores devem ser considerados (GONÇALVES,2009):
•

Número de habitantes da residência e tempo de permanência durante
os dias da semana;

•

Área construída e número de aparelhos sanitários disponíveis;

•

Número de residência e tempo;

•

Características técnicas do serviço público e predial de abastecimento
com especial atenção para as diferenças entre abastecimento direto e
indireto;

•

Clima da região;

•

Características culturais da comunidade;

•

Perdas e desperdícios nas instalações prediais e nos usos;

•

Renda familiar;

•

Valor da tarifa da água;

•

Estrutura e forma do gerenciamento do sistema de abastecimento.
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A adoção de tecnologias refere-se à instalação de equipamento com tecnologia
economizadora. Na tabela apresentada a seguir há uma lista de equipamentos
hidráulicos economizadores de água.
Tabela 2 – Principais Equipamentos Hidráulicos Economizadores de Água.

Fonte: Andrade (2000), adaptado por de Turner (1971) e Gurovich(1985)

Dois dos maiores gastos de uma residência refere-se à descarga nos vasos
sanitários e ao chuveiro.
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O gasto médio de uma descarga de água é de 10 a 14 litros. Neste caso uma
alternativa é a adoção de válvulas de descarga reguláveis ou o sistema dual-flux. As
válvulas dual-flux possuem dois acionamentos que despejam de 3 a 6 litros, o que
pode proporcionar uma economia de até 30% em relação ao modelo atual.
Figura 8 – Válvula Dual

Fonte: Disponível em http://www.decabelem.com.br/107.html

Outra opção é a descarga a vácuo, que requer 1 litro de água por acionamento.
Porém este sistema apresenta desvantagens como alto custo, energia e
manutenção.
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Figura 9 – Redução Água

Fonte: Disponível em: www.cesan.com.br/news.php.
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No banho, a vazão dos chuveiros pode ser melhorada com uso de arejadores e
restritores.
Figura 10 - Banho

Fonte : Instituto Datafolha citado por Gonçalves, 2009
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O uso de torneiras automáticas também contribui para a redução dos gastos com
água, evitando que o usuário deixe a torneira aberta desnecessariamente ou até que
a esqueça aberta.
A medição individualizada em condomínios é uma prática que pode reduzir até 25%
no consumo de água.
Além disso, a captação de água de chuva para irrigar jardins, lavar calçadas e outros
usos menos nobres é uma alternativa para prevenir gastos. Nas empresas deve-se
considerar o reuso de efluente tratado.
Em empresas, órgãos públicos, condomínios e outras instituições é aconselhável a
elaboração de um Programa de Conservação e Reuso de Água (PCRA).
O objetivo de um PCRA é o de reduzir o consumo de água, o que impacta na
diminuição dos gastos e minimização de danos ambientais sob os recursos hídricos.
Os grandes benefícios para a implantação de um PRCA são (Sinduscon, Fiesp):
•

Economia gerada pela redução do consumo de água;

•

Economia criada pela redução de afluentes gerados;

•

Economia de outros insumos, como energia e produtos químicos;

•

Redução de custos operacionais e de manutenção de sistemas
hidráulicos e equipamentos de edificação;

•

Aumento de disponibilidade de água;

•

Agregação de valor ao “produto”;

•

Redução do efeito da cobrança pelo uso da água;

•

Melhorias da visão de organização na sociedade-responsabilidade
social.

As etapas para implantação de um PRCA podem ser visualizadas na figura a seguir.
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Figura 11 – Etapas para Implantação de um PRCA

Fonte: Disponível em www2.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=4476.

As etapas para desenvolvimento de um PRCA são:
•

Avaliação técnica preliminar: levantamento de dados e informação
sobre o consumo e utilização da água, de forma a permitir a
visualização do cenário atual;

•

Avaliação da demanda de água: com os dados obtidos na etapa
anterior pode-se fazer uma análise técnica sobre o consumo e as
possíveis intervenções para redução de perdas, racionalização do
consumo e minimização da geração de águas residuais;

•

Avaliação da oferta de água: estudo para adoção de fontes de
abastecimento alternativas;

•

Estudo da viabilidade técnica e econômica: etapa fundamental para a
consolidação do PRCA;
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•

Detalhamento e implantação do PRCA: refere-se à adoção de
alternativas tecnológicas e serem implantadas, baseadas nas metas
estabelecidas e na disponibilidade de investimento;

•

Implantação do sistema de gestão de águas: é a etapa de
monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho do
programa.

2.3. 2 Medidas de uso racional da água no meio rural
As medidas de uso racional da água no meio rural são apresentadas considerando a
atividade agrícola e a atividade de pecuária.
2.3.3. Medidas de uso racional da água na agricultura
A água é fundamental para o desenvolvimento da agricultura e agroindústria,
entretanto as práticas, principalmente de irrigação, resultam em desperdícios nas
etapas de captação, distribuição, usos e drenagem. A irrigação é a atividade humana
que demanda maior quantidade total de água, respondendo por 80% das derivações
de água no mundo e superando a 60% no Brasil (FAGARELLO, 2007, p.12). Apesar
da grande quantidade demandada pela agricultura irrigada, há que se considerar
que mais de 90% da água consumida pelas plantas são perdidos através da
transpiração, retornando então para o ciclo hidrológico (PIRES et al., 2008, p.99).
De acordo com Roque (2007, p.7):
O reconhecimento de que a água é um recurso natural finito cada vez mais escasso,
impõem a necessidade de sistemas de produção mais eficientes para garantir a
sustentabilidade da agricultura irrigada. Desta forma, torna-se imprescindível o
manejo da irrigação para que exista o uso racional da água na produção agrícola,
aumentando a eficiência da irrigação.
O uso eficiente da água com conhecimento adequado e a utilização de alternativas
que otimizem o seu uso podem contribuir para aumentar a sua disponibilidade,
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reduzindo problemas de déficit provocados pelo aumento da demanda social em
relação à oferta ambiental (FAGGION, 2009, p. 187).
Faggion (2009, p.188) indica as seguintes medidas de uso racional da água na
agricultura para preservação dos recursos hídricos:
a) A utilização de equipamentos projetados adequadamente, que apresentem
maiores chances de alcance de otimização de quantidade (maior eficiência, em
função de características do clima, solo e cultivos locais);
b) A oportunidade de oferta de água (dotação hídrica local) aos cultivos;
c) O manejo adequado da água (quando e quanto aplicar para a atividade produtiva)
evitando-se que haja deficiência ou mesmo a falta de água e reduzindo as perdas
por evaporação, percolação profunda e favorecendo o escoamento superficial zero;
d) A utilização de procedimentos agrícolas que tornem todo o sistema produtivo
técnica, econômica, ambiental e socialmente sustentável, como, por exemplo,
medidas

de

conservação

de

solo

e

água,

plantio

direto,

pulverizações

agronomicamente adequadas, processamento ou higiene de alimentos a ser
comercializados, manejo apropriado, entre outros.
As técnicas de uso racional da água na agricultura, com enfoque na irrigação,
complementadas

com

o

zoneamento

agrícola,

áreas

desenvolvimento de climatologia e fisiologia vegetal resultam

de

conservação,

em (VILAS, 2003,

p.39):
a) Desenvolvimento de processos de irrigação localizada que minimizem perdas em
geral, com controle automatizado da oferta de água, de temperatura, umidade
ambiental, evapotranspiração vegetal, adequados a diferentes tipos de solo e
cultivos;
b) Sistemas coordenados de armazenamento e distribuição de água;
c) Desenvolvimento de sensores em evapotranspiração;
d) Desenvolvimento de “aplicativo” que avalia o déficit hídrico a diferentes prazos.
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A escolha ou seleção do sistema e do método de irrigação obedece a alguns
critérios que levam em conta questões socioeconômicas, como o tipo de solo, a
topografia e o relevo, o clima, a cultura, a disponibilidade e a qualidade da água
(ANA, 2004, p.21). Na tabela apresentada a seguir constam os fatores de escolha do
método de irrigação.
Tabela 3 – Uso racional

Fonte: ANA, 2004 P.23

Outra prática que vem sendo adotada é o reuso da água. Neste sentido, Vilas (2003,
p.40) afirma que esta tendência se fundamenta em:
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a) Viabilidade técnica de obter água tratada com boa qualidade;
b) Viabilidade técnica de conseguir desinfecções adequadas;
c) Regulamentações diferenciadas por qualidade da água a ser reutilizada em
função de usos distintos;
d) Viabilidade técnica de reuso, principalmente na agricultura, em cultivos perenes.
Atualmente o Ministério da Integração Nacional desenvolve programas e ações
quanto à agricultura irrigada: Programa Desenvolvimento da Agricultura Irrigada,
Programa Eficiência na Agricultura Irrigada e Programa Pró-Água Infraestrutura
(LOPES, 2011, p. 35).
2.3.4 Medidas de uso racional da água na pecuária
O uso racional da água na pecuária deve ser abordado considerando as
particularidades de cada criação. Ribeiro et al. (2002, p.85) cita como possíveis
medidas a serem integradas na pecuária:
•

Otimização da utilização da água numa exploração pecuária;

•

Adequação de aspectos de concepção/construção das instalações
pecuárias e do equipamento utilizado;

•

Utilização de água residuárias em fins diversos;

•

Adequação de procedimentos de utilização de água numa exploração
pecuária;

•

Adequação de procedimentos na gestão de resíduos – remoção por via
sólida de dejetos.
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