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RESUMO 

 

 

Existe uma forte relação entre qualidade da água e atividades humanas. Embora as atividades 

variem de acordo com a população e a organização econômica e social da região na área da 

bacia de drenagem, elas geram impactos, e interferem na quantidade e qualidade de água 

disponível. A contaminação dos recursos hídricos e dos mananciais de abastecimento público 

por rejeitos oriundos das atividades humanas tem sido um dos maiores fatores de risco para a 

saúde. A Técnica de Filtração em Margem (FM) vem sendo utilizada com sucesso em alguns 

países para a melhora da qualidade de água através da remoção de compostos orgânicos, 

inorgânicos e microrganismos. A FM consiste em usar poços localizados próximos às 

margens dos rios ou reservatórios, empregando os materiais sedimentares do fundo e das 

margens do manancial superficial como meio filtrante. Com a ação do bombeamento, cria-se 

uma diferença de carga hidráulica entre o reservatório e o lençol freático, induzindo a água 

através do meio poroso até o poço por infiltração nos vazios do solo. Vale salientar que a 

qualidade da água advinda da FM depende da qualidade das águas dos corpos d’água, bem 

como dos usos múltiplos do solo na suas respectivas bacias de drenagem. Em adição, as 

vantagens da utilização da FM são: (i) produção água em boa qualidade comparando-se com a 

água extraída diretamente do corpo d’água poluído, ou relativa qualidade dependendo do 

nível de poluição a que o corpo d’água foi exposto;(ii) a técnica possui um custo relativo 

muito baixo, podendo ser no mínimo utilizada como artifício de pré-tratamento da água para 

abastecimento público. Diante disso, diminui o consumo de produtos químicos na desinfecção 

e na coagulação das águas, assim como amortece os custos de operação das estações de 

tratamento de água. Entretanto, para garantir a sustentabilidade desta técnica, é necessário o 

estabelecimento de medidas de gestão ambiental dos corpos d’água e do solo nas suas bacias 

hidrográficas. Este trabalho através de análise de documentos públicos e revisão da literatura 

científica propôs diretrizes para o licenciamento e gestão do uso da técnica, utilizando como 

ponto de apoio para a discussão o experimento de filtração realizado as margens do Rio 

Beberibe na Região Metropolitana do Recife. Este rio vem sendo utilizado historicamente 

para abastecimento público de água e que sofreu, ao longo da historia de ocupação do estado, 

intenso processo de antropização. Com o trabalho pode-se concluir que o projeto pode ser 

bem aplicado a área do rio Beberibe mas é preciso um intenso processo de fiscalização do uso 

e ocupação do solo que representa o maior risco para sustentabilidade de um sistema de 

abastecimento. Além disso, a gestão da tecnologia por intermédio de seus instrumentos legais 

deve ser feito através de uma mescla das exigências aplicadas separadamente para águas 

superficiais e subterrâneas, assim corroborando com a proteção do solo e dos corpos hídricos 

superficiais. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Filtração em margem, licenciamento ambiental, outorga, recursos hídricos, 

gestão ambiental. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

There is a strong relationship between water quality and human activities. While activities vary 

according to population and economic and social organization of the region in the area of 

drainage basin, they generate impacts, and affect the quantity and quality of water available. 

Contamination of water resources and public drinking water sources by wastes from human 

activities has been one of the major risk factors for health. The technique of filtration Margin 

(FM) has been used successfully in some countries to improve water quality by removing 

organic, inorganic and microorganisms. The FM is to use wells located near the banks of rivers 

or reservoirs, using materials from the bottom sediment and banks of the source surface as the 

filter medium. With the pumping action, it creates a difference in hydraulic head between the 

reservoir and the water table, leading the water through the porous medium to the well in the 

voids by infiltration of the soil. It is worth mentioning that the quality of water coming from 

the FM depends on the water quality of water bodies, as well as multiple uses of land in their 

watersheds. In addition, the advantages of FM are: (i) good quality water in production 

compared with the water pumped directly from the polluted body of water, depending on the 

relative quality or level of pollution that the waterbody was exposed, (ii) the technique has a 

very low relative cost, at least can be used as a device to pre-treatment of water for public 

supply. Thus, reduced consumption of chemicals for disinfection and coagulation of waters, 

and cushions the operating costs of water treatment plants. However, to ensure the 

sustainability of this technique, it is necessary to establish the environmental management 

measures of water bodies and land in their watersheds. This work through the analysis of 

public documents and review of scientific literature has proposed guidelines for the licensing 

and management of the technique, using as a fulcrum for discussion of the experiment carried 

out the filter banks of the River Beberibe in the Metropolitan Region of Recife, this River has 

been historically used for public water supply and who suffered throughout the history of 

occupation of the state of anthropogenic intensive process. With the work can be concluded 

that the project can be well applied to the river Beberibe but it takes an intense process of 

monitoring the use and occupation of land that poses the biggest risk to sustainability of a 

supply system, in addition, the management technology through its legal instruments should be 

done through a mixture of the requirements apply separately for surface and groundwater as 

well confirming with the protection of soil and surface water bodies. 

 

Keywords: bank filtration, grant license, environmental management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Existe uma forte relação entre qualidade da água e atividades humanas. Embora as atividades 

variem de acordo com a população e a organização econômica e social da região na área da 

bacia de drenagem, essas atividades geram impactos, além de deterioração da qualidade da 

água e podem interferir na quantidade de água disponível. A contaminação dos recursos 

hídricos e dos mananciais de abastecimento público por rejeitos oriundos das atividades 

humanas tem sido um dos maiores fatores de risco para a saúde humana especialmente em 

regiões com condições inadequadas de saneamento e suprimento de água, o que é observável 

tanto em regiões brasileiras de alta concentração urbana, como em áreas rurais.  

 

A qualidade dos corpos d’água depende intensamente do uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica (VON SPERLING, 2005). A ausência de um planejamento adequado e eficiente 

de uso e ocupação do espaço de uma bacia hidrográfica tende a acarretar conseqüências 

negativas tanto nos aspectos ambientais, como sociais e econômicos. 

 

Um dos principais problemas ambientais dos ecossistemas aquáticos é o processo de 

eutrofização, que consiste no enriquecimento dos corpos d’água por nutrientes 

(principalmente nitrogênio e fósforo), oriundos principalmente de descargas de esgotos 

domésticos e industriais, assim como do escoamento superficial das águas pluviais urbanas e 

agrícolas. Este fenômeno resulta num aumento dos processos naturais de produção biológica, 

causando a proliferação de vários organismos aquáticos, em rios, lagos e reservatórios. 

(SANTOS et al., 2008). 

 

Vários reservatórios com fins de abastecimento humano no Estado de Pernambuco se 

encontram em avançado processo de eutrofização. A Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA) trata e distribui a água desses reservatórios em condições 

satisfatórias para população da zona urbana, aumentando para isso o custo com o tratamento 

e, muitas vezes, optando por construir ou adotar outro reservatório. Diante do enriquecimento 

das águas através de nutrientes advindos de fontes externas, o ambiente aquático (rios, lagos e 

reservatórios) torna-se favorável à proliferação de vários organismos, alguns destes 

patogênicos, como por exemplo, as cianobactérias. A maior parte das estações de tratamento 

d’água no Brasil ainda não esta preparada para remoção de organismos patógenos como as 
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cianobactérias. Como a disponibilidade de água para a distribuição não aumenta conforme a 

demanda da população, e o problema da poluição das águas tem se agravado, técnicas não 

convencionais de tratamento d’água são cada vez mais requeridas no intuito de equilibrar a 

disponibilidade com a demanda d’água.  

 

A técnica de filtração em margem (FM) vem sendo utilizada com sucesso em alguns países 

para remoção de compostos orgânicos e inorgânicos, além de microrganismos (HISCOCK; 

GRISCHEK, 2002). A FM consiste em usar poços localizados próximos às margens dos rios 

ou reservatórios, utilizando os materiais sedimentares do fundo e das margens do manancial 

superficial como meio filtrante. Com a ação do bombeamento, cria-se uma diferença de carga 

hidráulica entre o reservatório e o lençol freático, induzindo a água através do meio poroso até 

o poço por infiltração nos vazios do solo (TUFENKJI et al., 2002; SENS et al, 2006).  

 

Vale salientar que a qualidade da água advinda da FM depende da qualidade das águas dos 

corpos d’água, bem como dos usos múltiplos do solo na suas respectivas bacias de drenagem. 

Em adição, a FM produz água em boa qualidade comparada com a água extraída diretamente 

do corpo d’água poluído, ou relativa qualidade dependendo do nível de poluição a que o 

corpo d’água foi exposto (KIM et al., 2003). Logo, no mínimo a filtração em margem serve 

como um pré-tratamento na produção de água potável para abastecimento público (RAY et 

al., 2002). 

  

A tecnologia de filtração em margem vem sendo adotada com sucesso em diversos países 

europeus nos seus sistemas de abastecimento humano de água (KIM et al., 2003). Países 

como: a Alemanha, França, Suíça, Holanda e Hungria já possuem sistemas com anos de uso. 

Na Alemanha, 16% da água destinada ao abastecimento provêm do processo de filtração em 

margem (KUEHN; MUELLER, 2000). Recentemente essa tecnologia tem sido aplicada nos 

Estados Unidos por apresentar eficiência e baixo custo para obtenção de água potável (RAY 

et al., 2002). 

 

A captação da água via FM é uma tecnologia natural de tratamento de água, pois aproveita a 

ação purificadora da natureza, através da infiltração da água pelo leito e pelas margens dos 

corpos d’água. É uma técnica de relativo baixo custo, pois, diminui o consumo de produtos 

químicos na desinfecção e na coagulação das águas, amortecendo os custos de operação das 

estações de tratamento de água (DURHAM et al., 2002; TUFENKJE et al 2002).   
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Entretanto, para garantir a sustentabilidade desta técnica, é necessário o estabelecimento de 

medidas de gestão ambiental dos corpos d’água e do solo nas suas bacias hidrográficas. 

Diante disso, a técnica de Filtração nas Margens surge como uma aliada para promover tanto 

a otimização de captação de água de boa qualidade como também para beneficiar pequenas 

cidades, visto que se trata de uma técnica de relativo baixo custo. 

 

As águas provindas do processo de Filtração em Margem possuem uma característica legal 

ainda não codificada. Os processos para outorga e uso das águas superficiais e subterrâneas 

encontram-se bem normatizados com avanços consideráveis nas últimas décadas, mas ainda 

são consideradas distintas quanto aos seus aspectos legais. Então, como codificar as águas 

provindas deste processo que, bombeia águas superficiais através da matriz do solo de suas 

intermediações?  

 

No processo de gerenciamento dos recursos hídricos aspectos relevantes para a tomada de 

decisão, assim este trabalho pretende discutir e apontar soluções, para o processo de filtração 

em Margem, por ele drenar águas superficiais podendo ter interferência significativa na vazão 

dos cursos d’água, porém tendo a retirada desta água por poços. 

 

A política ambiental de um país, incluindo a sua política de recursos hídricos, pode estar 

apoiada em diversos tipos de instrumentos que são concebidos para induzir o alcance das 

metas. O licenciamento ambiental é o instrumento regulatório onde são definidas condições 

para a implantação e funcionamento de empreendimento ou atividade potencialmente 

poluidora ou degradadora do meio. Segundo Braga (2009) o licenciamento ambiental é 

previsto na legislação como o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

concede a licença para localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais. 

 

Dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, destaca-se a outorga de uso da água, que 

objetiva assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício 

dos direitos de acesso à mesma. A outorga dos direitos de uso da água entendida como um 

direito pelo uso de uma cota d’água. (RIBEIRO; LANNA, 2001). 

 

Segundo Ribeiro e Lanna  (2001), estas políticas de recursos hídricos devem alcançar 

objetivos e metas previamente determinadas, classificando os instrumentos utilizados para tal 
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em dois grupos que agem conjuntamente, eles são os instrumentos econômicos e instrumentos 

regulatórios. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Por ser uma tecnologia de tratamento d’água que ainda não foi utilizada para abastecimento 

público no Brasil, que possui constatada eficiência em outros países, fornecendo água de 

melhor qualidade a um custo inferior a Filtração em Margem deve ser estudada para a 

adaptação as condições ambientais e características da água e do solo em cada região onde for 

aplicada.  

 

Garantir que sejam empregados com sustentabilidade e utilizando os corretos aparatos legais 

nos processos de gestão da utilização do aquífero e do solo para a proteção e correta utilização 

dos recursos naturais na melhoria das condições das águas para as estações de tratamento de 

água, são lacunas ainda pouco exploradas pelo meio acadêmico e que possuem grande 

importância para a implementação de projetos principalmente na região nordeste, onde os 

recursos hídricos são escassos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Assegurar o uso sustentável da água captada através da tecnologia de filtração em margem, 

estabelecendo diretrizes de gestão ambiental para estes tipos de sistema. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar os aspectos legais e institucionais referentes à gestão de recursos hídricos e de 

meio ambiente com ênfase na gestão de sistemas de captação para abastecimento de 

água incluindo seu entorno. 

 Analisar a gestão dos recursos hídricos através do sistema de outorga feito pelas 

instituições estaduais (SRHE e APAC). 
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 Avaliar os diferentes usos da água e do solo no manancial do rio Beberibe e sua área 

de influência direta. 

 Avaliar as condições para se obter água em quantidade satisfatória e em melhor 

qualidade, em relação à água do rio Beberibe, através das captações de filtração em 

margem.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Na fundamentação teórica será feita uma revisão sobre sistemas de abastecimento de água, 

sobre seus aspectos físico-estruturais e seus benefícios. Já no segundo item a fundamentação 

do tratamento da água e, por consequência a filtração em margem e alguns itens da gestão de 

tecnologia de sistemas de abastecimento. 

 

 

2.1 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Sistemas de abastecimento d’água são soluções coletivas para suprirem as necessidades hidro-

sanitárias de uma comunidade, caracteriza-se pela retirada da água da natureza, adequação de 

sua qualidade, transporte e fornecimento à população em quantidade compatível com suas 

necessidades. Segundo Barros (1995), a adequação e manejo do sistema de abastecimento são 

importantes, pois seu uso e instalação equivocados podem trazer prejuízos sérios ao ambiente. 

A escolha do tipo e local de instalação deve ser feita com base em diversos critérios como: 

Local do manancial que deve apresentar maior facilidade possível de proteção, supervisão e 

manutenção das unidades instaladas; maior controle sobre a qualidade da água consumida; 

ganhos de escala na economia de recursos humanos e financeiros.  

 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da interferência antrópica, 

principalmente pelo uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica sendo por vezes 

determinante na qualidade da água (VON SPERLING, 1996; VANZELA et al 2010). A água 

com qualidade adequada ao consumo humano, ou seja, considerada potável, deve atender a 

padrões de qualidade definidos por legislação própria. Isto leva a necessidade de tratamento 

prévio da água, principalmente para os consumos domésticos e industriais, que possuem 

requisitos de qualidade mais exigentes (BARROS, 1995).  

 

A distribuição de água fora dos padrões de potabilidade seja por problemas operacionais ou 

escolha inadequada da tecnologia adotada no projeto da estação de tratamento, acarreta sérios 

prejuízos à saúde devido à qualidade da água. As internações hospitalares relacionadas a 

deficiências no saneamento básico são estimadas em 60% (DI BERNARDO et al, 2002) e é 

apontado que 65% das internações de crianças são causadas pela falta ou ineficiência das 
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redes de saneamento (BRASIL, 2006). Estas deficiências geram conseqüências de impacto 

extremamente negativo para a qualidade e expectativa de vida da população sob influência.  

 

Diversas doenças de veiculação hídrica ainda proliferam em todas as partes do país atingindo 

especialmente a população de baixa renda e onerando os serviços públicos de saúde, que 

passam a agir de modo curativo e não preventivo. Os dados existentes revelam que a grande 

maioria dos municípios brasileiros, em especial os da região Nordeste, se utilizam da rede 

pluvial para as ligações de esgotamento sanitário. É estimado que cerca de 60% dos esgotos 

gerados no Brasil cheguem diretamente aos sistemas fluviais. Assim, é premente a integração 

das políticas de ordenamento territorial no que tange ao saneamento básico e à gestão de 

recursos hídricos para que se possa mudar o quadro da saúde no Brasil (BRASIL, 2006). 

 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) no levantamento Atlas Brasil – o 

abastecimento urbano dos 5.565 municípios brasileiros, 55% poderão ter déficit no 

abastecimento de água. Desses, 84% necessitam de investimentos para adequação de seus 

sistemas produtores e 16% precisam de novos mananciais. A ANA (2010) ainda formulou 

propostas para solucionar o panorama caótico das próximas décadas, como: ampliar ou 

adequar o sistema de produção de água e adotar  novos mananciais, conforme o diagnóstico 

de cada sistema. 

 

A adoção de novo manancial se dá quando, após a verificação através de estudos 

hidrológicos, constata-se que a quantidade de água em período de estiagem é ou será 

insuficiente para atender a demanda atual ou futura de água. Limitando assim o 

desenvolvimento da população dependente deste recurso. O sistema de produção de 

água compreende a captação da água em rio ou poço, a elevação através de bombas até a 

Estação de Tratamento de água ou Reservatório, a condução da água por meio de adutoras e o 

tratamento da água para torná-la potável (ANA, 2010). Aqui se enquadra o objeto da 

pesquisa, pois poços de filtração em margem podem vir a ser soluções econômicas para os 

sistemas de fornecimento de água. 

 

2.2 QUALIDADE D’ÁGUA 

 

Segundo Von Sperling (1996), os elementos presentes na água, que alteram seu grau de 

pureza, podem ser retratados segundo suas características físicas, químicas e biológicas: 
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 as características físicas são associadas, do ponto de vista físico, aos sólidos presentes 

na água, que podem ser em suspensão, coloidais ou dissolvidos, dependendo do seu 

tamanho; 

 características químicas: podem ser interpretadas como matéria orgânica 

(principalmente matéria em decomposição) ou inorgânica (mineral); 

 características biológicas: seres presentes na água que podem estar vivos ou mortos; 

dentre os seres vivos presentes na água tem-se os animais, vegetais, além dos protistas. 

 

No sistema de abastecimento de água deve-se buscar uma fonte de água com o mínimo de 

impurezas possível, no intuito da maior eficiência do tratamento desta água para a distribuição 

assim como o custo beneficio dele. A água distribuída deve chegar ao destino com padrões 

preestabelecidos pela Portaria nº 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2004). De acordo com Barros (1995) a água para poder ser consumida deve estar: 

isenta de substâncias químicas e organismos prejudiciais a saúde, adequada para serviços 

domésticos, com baixa agressividade e dureza e esteticamente agradável (baixas- turbidez, 

cor, sabor e odor) e ausente de organismos visíveis. 

 

A importância da escolha do manancial de captação passa pela avaliação criteriosa não só dos 

parâmetros apresentados pela água, mas também dos riscos que aquele corpo d’água esta 

vulnerável. Muitos elementos e substâncias químicas podem ser encontrados naturalmente na 

água, no entanto, as atividades agrícolas e industriais podem elevar a concentração de alguns 

produtos até valores impróprios ao ser humano. No projeto de uma Estação de Tratamento de 

Água (ETA) a definição da tecnologia de tratamento pode exigir caracterizações químicas, 

físicas, bacteriológicas e radiológicas detalhada da água, assim como o levantamento das 

atividades humanas e as regras de uso e ocupação do solo na região (DI BERNARDO et al, 

2002). 

 

2.3 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

A adequação da qualidade da água, tanto para o consumo quanto para a destinação de 

resíduos do sistema de esgotamento, são técnicas sanitárias que modificam características 

físicas, químicas e biológicas da água, diminuindo os riscos de contaminação humana por 

organismos patógenos, seus produtos, e agentes tóxicos, e a liberação de diversos tipos de 

poluentes no meio ambiente. 
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Estações convencionais de tratamento de esgoto (ETE) doméstico e industrial tem como 

principais objetivos: remoção de material solido, redução da demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), exterminar microrganismos patógenos e reduzir substâncias químicas indesejáveis. As 

ETEs os fazem por meio de tratamento preliminar, primário e secundário. A destinação das 

águas resultantes do tratamento de água em uma ETE são corpos hídricos com maior 

potencial de diluição possível no intuito de diminuir os riscos de poluição do meio ambiente.  

 

Estação de tratamento de água (ETA) é a designação das estações cuja finalidade seja o 

fornecimento de água com padrão específico seja para instalações industriais, ou com padrão 

de potabilidade para a distribuição e consumo humano. A maior variável no tratamento da 

água é a fonte de sua captação, seja ela através de poços, onde as condições do solo serão de 

grande importância, ou tomadas d’água superficiais tendo grande influência o quesito uso e 

ocupação do solo da região. 

 

As Estações de tratamento são compostas por etapas básicas como, pré-filtração, coagulação 

floculação, decantação, filtração e finalmente desinfecção como exemplificado na figura 1. 

Não necessariamente as estações terão todas estas etapas, no Brasil, se a condição da água 

extraída para distribuição se enquadrar nos padrões de potabilidade Portaria nº 518/GM 

em 25 de março de 2004. A água somente precisará passar pela etapa de desinfecção, onde em 

geral se aplica cloro, para garantir que após passar pela malha de dutos de distribuição esta 

água ainda possa estar livre de patógenos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 1: Esquema de uma ETA convencional, com a captação e sistema de distribuição. 
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Cada etapa possui uma gama de materiais e dimensões de projeto que podem ser aplicados, 

tendo em vista a qualidade e variação da água coletada, e a quantidade de água a ser 

distribuída, considerando o crescimento populacional, tanto nas zonas de captação d’água 

quanto o da população que ira usufruir desta água. Estas variações geram uma constante busca 

pelo aprimoramento de cada uma destas etapas e buscando novas alternativas, chamadas de 

técnicas não convencionais  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) no documento Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico faz a distinção entre estações de tratamento de água: 

convencionais e não-convencionais.  As estações de tratamento convencionais são as mais 

utilizadas pelos municípios (75%) brasileiros, elas consistem da captação da água bruta, das 

operações de coagulação, floculação, sedimentação e filtração conforme visto no gráfico 

presente na figura 2.  

 

Os tratamentos não convencionais são aqueles que utilizam de parte do tratamento 

convencional ou que adiciona a estes outras etapas, como clarificador de contato, ETAs 

compactas, filtração rápida, filtração com camadas de pedregulho, utilização de filmes e a 

filtração em margem, técnica foco deste trabalho.  

 

Fonte: IBGE, 2002 

Figura 2: Proporção (%) do volume da água tratada distribuída por dia, por tipo de tratamento utilizado 

segundo as grandes regiões do Brasil em 2000. 

 

O IBGE (2000) ainda relaciona as águas distribuição com somente a etapa de simples 

desinfecção, que consiste apenas na cloração, de águas com padrão potável. Na Alemanha, a 

água extraída por filtração em margem passa somente pelo processo de desinfecção por 

radiação UV antes da distribuição. 
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2.4 FILTRAÇÃO EM MARGEM 

 

Este método tem a função semelhante à etapa de filtração de areia de uma estação de 

tratamento convencional, e seu grande diferencial é possuir além da ação física, as ações 

química e biológica do solo, utilizando de material natural como meio filtrante, já no mesmo 

ponto de captação. A água captada pelo processo tem sua qualidade variada de acordo com as 

condições sazonais e pontuais do reservatório superior e os constituintes do solo por onde a 

água será filtrada, como esquematizado na figura 3 (SENS et al, 2006). 

 

Com o emprego da filtração nas margens a água é exposta a diversos processos 

hidrodinâmicos, mecânicos, biológicos e físico-químicos que ocorrem pela sua passagem 

através dos sedimentos das margens e dos leitos dos corpos d’água até o poço. Entre as etapas 

que ocorrem destacam-se: dispersão, diluição, filtração, colmatação, adsorção, sedimentação, 

reações redox, troca iônica, biodegradação (DONALD; GRYGASKI, 2002; TUFENKJI et al., 

2002; SENS et al., 2006).  

 
Fonte: Hiscock e Grischek (2002) adaptado por Freitas 2010  

Figura 3: Diagrama esquemático dos processos que afetam a qualidade da água durante o processo de 

Filtração em Margem. 

 

A técnica de filtração em margem, à primeira vista, parece bastante simples, consistindo de 

um ou mais poços adjacentes ao corpo hídrico superficial, que provocam uma diferença de 

nível entre o manancial e o lençol freático induzindo o escoamento e filtração pelo material 

sedimentar. No entanto, a tecnologia necessita de estudos específicos para ser aplicada com 

efetividade, pois, a escolha do local, a orientação e o número de poços são condicionados 

pelas características do manancial. 
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A filtração em margem é secularmente utilizada nos países europeus, mas só recentemente a 

sociedade científica começa a compreender como ocorrem os processos físico-químicos e 

biológicos que ocorrem no solo para a purificação da água. Esta técnica chega a suprir 

segundo, GROSS-WITTKE et al (2010) 2.6 milhões de pessoas na cidade de Berlim na 

Alemanha, com  mais de 1000 poços às margens principalmente do lago Tagel, há pelo 

menos, 70 anos. As águas provindas das margens deste lago somente passam por uma etapa 

de oxigenação para precipitação do ferro e filtração rápida em areia para eliminação do metal.  

 

 

2.4.1 Experiências internacionais 

 

O marco inicial da técnica de filtração em margem foi em 1810, quando a Companhia 

Glasgow Waterworks no Reino Unido intencionalmente perfurou um poço paralelo ao Rio 

Clyde para extração de água filtrada pela margem do rio (RAY, 2002). Em seguida a técnica 

foi empregada nas regiões baixas do vale do rio Reno em Dusseldorf, Alemanha (RAY, 

2003), possuindo até 2002 mais de 100 estações de tratamento aplicando filtração em margem 

na Europa (IRMSCHER; TEERMAN, 2002).   

 

Se comparado com o continente Europeu, os Estados Unidos da América (EUA) possui 

recente aplicação da técnica de filtração em margem. Neste país a agência de proteção 

ambiental (EPA- Environmental Protect Agency) publicou em 2009 um extenso documento 

onde define dentre outras técnicas, como deve ser instalada e manejada uma estação de 

tratamento d água utilizando filtração em margem, destacando a capacidade da técnica na 

remoção de Criptosporodium e outros patógenos  (EPA, 2009).  

 

Na China a técnica de FM ainda não é consolidada, mas existe especial interesse, como no 

trabalho de Enrst (2005) onde foram feitos experimentos visando à aplicação nas instalações 

para as Olimpíadas de 2008 realizadas na cidade. 

 

Nas cidades germânicas, Schmidt (2003) argumenta que pelo fato das águas subterrâneas em 

comparação com as águas superficiais serem mais protegidas de fontes poluidoras e 

possuírem regular qualidade e temperatura, as águas subterrâneas são mais indicadas para a 

produção e distribuição pública. Porém, na Alemanha estas águas possuem muitas restrições a 

exploração quantitativa, o que leva a adequação do sistema de filtração em margem, mesmo 
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quando seja necessário fazer recarga artificial do aquífero subterrâneo. Aliada a estes fatores e 

sem maiores dificuldades para encontrarem solos com características compatíveis com a 

técnica de FM, a técnica tem sido aplicada com grande eficácia para o fornecimento público 

(SCHMIDT, 2003).  

 

A Tabela 1, modificada da EPA (2009) mostra um breve resumo sobre a utilização da FM nos 

Estados Unidos e mostra dois exemplos na Alemanha. Na figura 4 é possível observar a 

distribuição da quantidade de água para abastecimento público e a sua respectiva origem. 

 

Tabela 1: Exemplos de sistemas de filtração em margem na Europa e nos Estados Unidos da América 

 

Localização 
Tipo de 

poço 

Número de 

poços 

Capacidade 

máxima (m³/s) 
River System 

Europa     

Torgau, Germany  V  42  1.737  Elbe  

Mockritz, Germany V  74  1.260  Elbe  

United States      

Cincinnati, OH  V  10  1.750  Great Miami  

Columbus, OH  H  4  1.750  Scioto/Big Walnut  

Louisville, KY  H  1  0.875  Ohio  

Terra Haute, IN  H  1  0.525  Wabash  

Jacksonville, IL  H  1  0.350  Illinois  

Galesburg, IL  H  1  0.438  Mississippi  

Henry, IL  V  1  0.030  Illinois  

Mt. Carmel, IL  V  1  0.044  Wabash  

Quincy, IL  H  1 0.438  Mississippi  

Sacramento, CA  H  1  0.438  Sacramento  

Sonoma County, CA  H, V  5 (H) 7 (V)  3.727  Russian  

Independence, MO  H †  1  0.656  Missouri  

Lincoln, NB  H, V  2 (H) 44 (V)  1.530  Platte  

Kennewick, WA  H  1  0.130  Columbia  

Kalama, WA  H  1  0.110  Kalama  

St. Helens, OR  H  3  0.219  Columbia  

Kansas City, KS  H  1  1.750 Missouri  

Sioux Falls, OK  H  1 1.750  Missouri  
Fonte: Aadaptado de EPA, 2009 

* H–horizontal, V–vertical  
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Fonte: Schmidt, 2003 

Figura 4: Porcentagem da origem de extração da água utilizada para abastecimento público na 

Alemanha 

 

Nos EUA existe em andamento um inovador projeto da Louisville Water Company, o projeto de 

filtração em margem com um túnel para drenar água pela matriz do solo do rio Ohio, um túnel (Figura 

5) com o diâmetro de mais de 3 m,  2,4 km de comprimento e 45 m de profundidade. 

 
Fonte: Louisville Water Company, 2011.  

Figura 5: Esquema do tunel para filtração em margem no rio Ohio, USA. 

 

O projeto visa colaborar para boa parte do suprimento de água de abastecimento da região e diminuir 

os gastos com tratamento da água do rio Ohio, onde se encontram várias indústrias químicas e de 
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mineração, além de promover o avanço das técnicas de tratamento e  se enquadrar nos requerimentos 

impostos pela EPA. (LOUISVILLE WATER COMPANY, 2011).  

 

Em estudo realizado na India por Lorenzen et al (2010) que pesquisou poços experimentais de 

filtração em margem sob três diferentes condições proximas a mega-cidade de Deli, ele pode 

verificar que as condições do solo e da agua superficial são muito influentes no sistema. Em 

um dos locais pesquisados a poluição das águas superficiais mesmo apos o processo de 

filtreação em margens necessitaria de novas etapas de purificação para ser destinada ao 

consumo humano. 

 

A India, ainda segundo o estudo de Lorenzen et al (2010), possui grandes cidades com sérios 

problemas de fornecimento de água, e mesmo com este obstaculo para o desenvolvimento 

local existem previsões alarmantes sobre o crescimento populacional de diversas cidades 

indianas, dai a necessidade da busca por novas tecnologias de baixo custo de fornecimento 

d’água. A China possui problemas socio-ambientais semelhantes aos da India, relativamente a 

disponibilidade de agua, em certas regiões o recurso encontra-se escasso e extremamente 

poluido.  

 

Foi estudado de forma piloto por Ernst et al (2007) em um projeto de um lago artificial para 

estabilização de águas de esgoto um experimento com filtração em margens para a obtenção 

de agua em padrões satistfatorios para o consumo, e seus estudos indicaram que 

possivelmente as águas de FM, somente precisariam passar pelo processo de desinfecção.  

 

Na Região de Xuzhou, China, Wu (2007) pesquisou poços experimentais de FM no rio Kuihe 

que é muito poluido por nitrogenio provindo de uma extensa area agricola, e seus resultados 

mostram que a FM quando feita na zona saturada possui grande potencial de filtração do 

nitrogenio, indicando assim sua aplicabilidade para o tratamento da região. A China tem 

investido muito para obtenção de água em quantidade e qualidade satisfatoria pois é um pais 

com sérios problemas de crescimento afetando o meio ambiente. 

 

 

2.4.2 Experiências no Brasil 

 

A cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, foi a pioneira no estudo dos processos 
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de FM em território nacional, nas margens da Lagoa do Peri e aplicando à remoção de 

cianobactérias e saxitoxinas com 100% de eficiência (RABELO, 2006). Anos depois o 

processo começou a ser pesquisado no estado de Pernambuco com uma Tese publicada por 

Paiva (2009), onde foram expressos os resultados do primeiro poço experimental para 

captação de água de filtração em margem na Zona da Mata do nordeste Brasileiro, às margens 

do Rio Beberibe, na divisa dos municípios de Recife e Olinda, onde se adquiriu água no 

padrão potabilidade.  

 

Freitas (2010) no mesmo local concluiu pesquisas sobre o acompanhamento da qualidade de 

água e do nível piezométrico em poços de produção e de poços de observação, concluindo 

que a técnica tem um bom funcionamento, tanto por drenar água do rio, como por melhorar as 

condições da água, com o prejuízo da condutividade elétrica proveniente da troca de íons no 

solo, porém, ainda sendo enquadrada como potável segundo a Portaria do Ministério da Saúde 

n° 518/2004 (BRASIL, 2004). 

 

Existe ainda uma grande demanda para a implantação do projeto em zonas semi-áridas onde 

além escassez d’água existe má conservação dos reservatórios públicos, diminuindo ainda 

mais a quantidade de água disponível para distribuição, seja pela perda por infiltração ou 

evaporação, como pela perda da qualidade da água, impossibilitando ou encarecendo o seu 

uso. Nas zonas densamente povoadas é necessário se buscar sempre novas alternativas de 

tratamento, para garantir a regularidade do fornecimento de água, mesmo quando os 

mananciais de tomada d’água sofrem com o crescimento urbano desordenado e suas 

conseqüências como o assoreamento e poluição dos corpos hídricos, motivo pelo que faz com 

que se busque água cada vez mais longe. 

 

 

2.4.3 Tecnologia de filtração em margem  

 

A ótima aplicação da técnica de filtração em margens e estritamente dependente de algumas 

variáveis. No processo de decisão da aplicação desta tecnologia, elas devem ser tomadas em 

conta, quanto ao seu custo-benefício. Estas variáveis podem ser descritas como:  tipos de 

poços;  tipos de solo e fluxo, e processo de filtração. 
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2.4.3.1 Tipos de Poço 

 

A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) classifica os poços como, poços 

rasos ou profundos. Os primeiros se dividem ainda em 4 tipos: poço escavado, poço radial, 

ponteiras cravadas e poço trado. Os poços profundos não são objetos diretos deste trabalho 

por que, em geral poços profundos fazem captação de águas em um reservatório entre duas 

camadas impermeáveis ou de camadas muito profundas das águas subterrâneas sendo assim, 

fora da influência direta das águas superficiais (ABAS, 2010). Os tipos mais comuns para a 

captação por FM são os radiais (Horizontais), vertical ou tubular, e o escavado.  

 

As condições de cada local onde pode ser implantado um projeto de FM deverão ser 

analisadas para verificar a adequabilidade do poço. Poços radiais possuem um custo mais 

elevado de implementação, pois como é ilustrado na figura 6 (esquerda), consiste de um poço 

coletor central e uma série de coletores dispostos de forma radial, com a vantagem de possuir 

uma maior área de coleta assim aumentando significativamente a vazão. Já os poços verticais,  

figura  6(direita), são menos onerosos, mas podem possuir menor rendimento de captação.  

 

Fonte: Adaptado de Ray, 2002 

Figura 6: Ilustração de poço horizontal (esquerda) e poço vertical (direita) em uma situação de 

filtração em margem  

 

Os poços escavados ou amazonas são perfurados manualmente e geralmente não passam dos 

10m de profundidade tendo um rendimento em geral pequeno e só aplicável onde o lençol 

freático seja elevado (SENS, 2006).  Poços escavados ainda são bastante utilizados por serem 

de relativo baixo custo e por necessitarem de pouca técnica para serem escavados, apesar do 
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risco de acidente ser alto mesmo quando cavados por profissionais da área; além disto poços 

deste tipo em geral são escavados sem o controle e análise de riscos necessários a proteção do 

lençol freático. 

 

Pelas características construtivas, os poços horizontais geralmente são aplicados em locais 

com sedimento não-consolidado e os verticais em aluviões consolidados. Poços verticais 

podem ser utilizados com um sistema de galerias, conectados por um tubo sifonado e com 

somente uma casa de bombeamento. (PAIVA, 2009; SENS, 2006; TUFENKJI et al, 2002) 

 

2.4.3.2 Tipos de solo e fluxo 

 

A produção de um sistema que utiliza a filtração em margem varia essencialmente conforme 

as características do solo onde o poço de produção esta instalado, assim como a qualidade da 

água produzida. Segundo SENS (2006) o processo de filtração pelo solo provoca as seguintes 

mudanças ao ser filtrado pelo meio: 

 

 hidrodinâmica: advecção, dispersão e difusão,  

 mecânica: arraste de partículas nos espaços porosos, 

 biológica degradação da matéria orgânica e mineralização de substâncias secundárias, 

 físico-químicas: adsorção, precipitação, complexação oxiredução, e troca iônica. 

 

A constituição geológica de um aqüífero irá determinar a velocidade da água em seu meio, a 

qualidade da água e sua qualidade como reservatório. Este aspecto tem origem na sua 

formação geológica que determinam os diferentes tipos de aqüíferos (SENS, 2006).  

 

Quanto à porosidade, existem 3 tipos de aqüíferos (Figura 7). Os intergranulares são formados 

por rochas sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados ou solos arenosos, onde a 

circulação da água é feita através dos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila de 

granulação variada. São mais importantes aqüíferos por causa do grande volume de água que 

armazenam e por sua ocorrência em grandes áreas. Bacias sedimentares, geralmente 

homogêneas quanto sua porosidade o que permite isotropia do fluxo da água.  
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Fonte: Pompeu dos Santos, 1997 de (SENS, 2006) 

Figura 7: Tipos de porosidades em aqüíferos, A intergranular, B de fraturas, C, canais de 

dissolução. 

Aquíferos com porosidade de fraturas são formados por rochas ígneas, metamórficas ou 

cristalinas, duras e maciças, que por ação tectônica ou do intemperismo criaram fraturas 

fendas e falhas, onde a água pode fluir pelas fraturas e suas comunicações que delimitam o 

fluxo e a quantidade de água que pode ser armazenada (FEITOSA; FILHO, 2008). Aqüíferos 

com porosidade de canais são formados em rochas calcárias ou carbonáticas onde a circulação 

de água se faz nas fraturas e descontinuidades que resultam da dissolução do carbonato pelas 

águas. Essas aberturas podem atingir grandes dimensões podendo criar rios subterrâneos. São 

aqüíferos heterogêneos descontínuos com águas duras com fluxo em canais.  

 

O solo às margens de um corpo hídrico, desde que seja permeável, pode estar em duas 

situações relativas ao fluxo hídrico entre o rio e o aquífero, dependendo da permeabilidade do 

leito e da diferença de carga potenciométrica, a água pode fluir do rio para o aqüífero ou vice 

versa (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008).  A interação pode ter grandes variações sazonais, 

e ao longo do corpo hídrico, a figura 8, ilustra quatro diferentes situações da interação entre 

águas superficiais e subterrâneas.  

 

Diversas técnicas podem ser utilizadas para a determinação da direção do fluxo.  O uso de 

traçadores químicos, como os radioisótopos, foi largamente utilizada para a determinação do 

fluxo hídrico (MELANEY, 2008), juntamente com o monitoramento do rebaixamento do 

lençol freático, a análise da composição química da água consiste em prova determinante do 

fluxo hídrico.  

 

Na Alemanha, Herberer et al (2004) em estudo sobre a remoção de contaminantes 

farmacêuticos e resíduos das águas subterrâneas e dentre uma gama de produtos puderam 

aferir que a técnica de FM é capaz de diluir e até mesmo remover alguns contaminantes da 
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água, porém, pelo fato de serem moléculas de difícil remoção, algumas famílias de compostos 

puderam ser detectadas na água provinda da FM. Estes contaminantes são apontados como 

um provável determinante de fluxo, pela relação das suas quantidades nas águas superficiais 

contaminadas nas águas subterrâneas e no caso da filtração em margem a porcentagem de 

água que é drenada do corpo superficial. 

 

 

Fonte:PAIVA, 2009, adaptado de SOPHOCLEUS, 2002 

Figura 8: Relação entre a interação entre água superficial e subterrânea: A) fluxo para o manancial 

superficial conectado; B) fluxo para o aquífero conectado; C) manancial superficial desconectado com 

o aquífero freático raso; D) manancial superficial desconectado com o aquífero freático profundo 
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2.4.3.3 Processo de filtração 

 

A água bombeada do corpo hídrico superficial através do solo causará um cone de 

rebaixamento que gera uma demanda de água maior através do solo das margens. A 

estabilização das condições de equilíbrio do cone de depressão em torno de um poço que esta 

sendo bombeado pode ocorrer em varias situações, uma dessas se depara quando a recarga do 

aqüífero provém de um rio ou lago durante a fase inicial do bombeamento, o cone de 

depressão não atinge o manancial superficial e nenhum efeito de recarga vinda do manancial 

superficial é evidente. O nível dinâmico do poço de bombeamento, baixa à medida que o 

bombeamento prossegue. (SENS, 2006). 

 

Quando o cone de depressão se expande sob o leito do manancial superficial, estabelece-se 

um gradiente hidráulico entre a água do aqüífero e a do manancial (rio ou lago). A água do 

manancial superficial se infiltra através do leito permeável, se este estiver hidraulicamente 

conectado com o aquífero. O manancial, desta forma, alimenta o aqüífero em uma proporção 

que cresce com a expansão do cone de depressão. Quando a intensidade da recarga do 

aqüífero iguala a vazão do poço de filtração o cone de depressão e o nível dinâmico torna-se 

estável (SENS, 2006). 

 

Segundo Sens, 2006 devem ser observados alguns parâmetros que podem afetar o 

desempenho de um sistema de FM: 

 

 a quantidade de água do manancial que pode ser induzida para escoar no aqüífero; 

 qualidade da água do manancial; 

 quando rio, o tráfego comercial (fonte de poluição): uma drenagem pode ser 

necessária; 

 quando rio, as velocidades (máxima, media e mínima) da água; 

 características do fundo e das margens do manancial; 

 sazonalidade do escoamento; 

 estabilidade do leito do manancial. 

 

O material e a forma do solo do aqüífero onde é realizada a FM é intrinsecamente relacionada 

com a qualidade e quantidade da água que pode ser retirada deste. Segundo a Environmental 
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Protect Agency (2009) dos Estados Unidos da América (EUA), no mínimo é necessário saber 

a porosidade do aquífero. No documento a Agência denota que deve ser feito uma 

amostragem contínua da superfície para o fundo até pelo menos o limite do poço de produção, 

com análise granulométrica a cada 60 cm, e os grãos com menos de 1mm devem perfazer pelo 

menos 10% da amostra. Estas exigências feitas pela EPA são baseadas em estudos e uma serie 

de itens que caracterizam a remoção do Criptosporodium, organismo indicador de 

contaminação de água utilizado pela EPA.  

 

Os aspectos geológicos do aquífero são essenciais para o funcionamento da técnica de 

filtração em margem e também com grande importância existem duas zonas características do 

leito de rios e lagos, são as zonas hiporreica e riparia.  

 

A zona ripária situada no leito do rio ou lago é responsável pela maior parte da filtração 

biótica das águas caracterizada por possuir de 10cm a 1 m, alta densidade e principalmente 

diversidade de microorganismos. Esta zona é capaz de realizar a captação de toxinas, reações 

químicas de Oxi-redução, além da remoção física das partículas. Está intimamente ligada ao 

curso d'água, mas os seus limites não são facilmente demarcados.  

 

Variam de acordo com o aporte hídrico com as mudanças no leito de rio e com as 

modificações naturais ou antrópicas de seu entorno. Constitui a parte de transição entre o 

corpo hídrico e suas margens, tendo fauna e flora (mata ciliar) características e varia conforme 

a formação da bacia hidrogeológica. Esta região é de extrema importância nos processos de 

filtração e retenção de poluentes. 

 

A zona hiporreica (Figura 9) é definida como os interstícios saturados no leito e abaixo do 

leito do curso d’água, alcançando as margens que contém alguma proporção de água de 

origem superficial, ou que tenha sido alterada por infiltração das águas superficiais 

(BRUNKE; CONSER, 1997).  

 

É uma zona de mistura e mudança da água superficial para a subterrânea com fauna 

característica, e podendo ter de centímetros a metros de espessura, dependendo e variando de 

acordo com as condições do aqüífero.  
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Fonte: PAIVA, 2009 adaptado de EPA, 2005 

Figura 9: Esquema da interação, corpo d’água superficial e subterrânea destacando a zona hiporreica. 

 

A filtração em margem possui diversos benefícios quando bem aplicada, tratando-se de uma 

tecnologia natural de múltiplas barreiras para o tratamento de água. São relatados a 

diminuição expressiva dos custos de captação e tratamento da água (TUFENKJI, 2002; 

DURHAM, 2002);  a retenção e eliminação de toxinas provenientes de algas (LATHI, 1998; 

MILLER; FALLOWFIELD, 2001; DILLON, 2002).  É relatada a possível propriedade de 

barreira contra contaminações repentinas, derramamentos tóxicos, por exemplo, (TUFENKJI, 

2002;  ZIEGLER, 2001);  efeitos positivos relacionados à remoção de matéria orgânica 

dissolvida e nutrientes (ZIEGLER, 2001; KWB, 2003; DOUSSAN, 1997); redução/ 

eliminação de microorganismos patogênicos (ZIEGLER, 2001; KWB, 2003) e redução do 

volume de resíduos gerados em uma estação de tratamento de água (ETA) convencional. 

 

 

2.5  GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

O gerenciamento de um recurso natural, ou econômico consiste na articulação do conjunto de 

ações dos diferentes agentes sociais, econômicos ou socioculturais interativos, objetivando 

compatibilizar o uso, o controle e a proteção deste recurso. Disciplinando as respectivas ações 

antrópicas de acordo co a política estabelecida para o mesmo, de modo a se atingir o 

desenvolvimento sustentável. 
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Silva e Pruski (2000) listam os princípios básicos da gestão integrada de bacias hidrográficas 

como: 

 

 conhecimento do ambiente reinante na bacia; 

 planejamento das intervenções na bacia considerando o uso dos solos; 

 participação dos usuários; 

  implementação de mecanismos de financiamento das intervenções baseadas no 

principio usuário pagador. 

 

Estes princípios refletem norteadores e são utilizados pela sociedade civil organizada e pelo 

poder público, envolvendo planejamento e entendimento de ambas as partes sobre o que é o 

meio alvo e como utilizá-lo de maneira sustentável, ou seja, preservando sua quantidade e 

qualidade  pelo tempo em que ele for utilizado. 

 

Os instrumentos econômicos são aqueles capazes de promover eficiência econômica 

internalizando os custos externos, assim os efeitos colaterais derivados da produção ou uso de 

bens e serviços que atingem a terceiros e não aos agentes envolvidos. Podem ser 

exemplificados como instrumentos econômicos os sistemas de cobrança de taxas e seguros 

ambientais, permissões de emissão negociáveis ou a criação de mercados dentre outros. 

 

Quando o poder público estabelece os padrões e monitora a qualidade ambiental, regulando 

as atividades e aplicando sanções e penalidades, via legislação e normas, sendo chamados de 

políticas de “comando e controle” são classificados como instrumentos de regulação, 

normativos ou instrumentos regulatórios. Como exemplos de instrumentos regulatórios estão 

os padrões (ou normas), cotas (ou permissões), zoneamentos ambientais, estudos de impacto 

ambiental, etc. 

 

Já no âmbito da gestão de recursos hídricos, pode-se citar como um importante instrumento 

regulatório a outorga do direito de uso da água. Ela consiste em um ato administrativo, de 

autorização, mediante o qual o poder público outorgante faculta ao outorgado previamente ou 

mediante o direito de uso de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas 

condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações vigentes (CNRH, 2001). 
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2.5.1 Água e sustentabilidade 

O consumo de água no planeta tem aumentado bastante e a poluição das fontes de águas de 

abastecimento tem tornado o problema de escassez de água ainda mais agravado, em estudo 

feito por Barros (1995) até aquele ano o consumo de água no planeta tinha triplicado nos 

últimos 50 anos. Segundo a Agência Nacional das Águas este consumo continua crescente, da 

década de 1960 para 2000, o consumo médio per capta de água por ano no mundo duplicou, 

passando a ser 800 m³/ano (ANA, 2010).  

 

O conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável tem tido grande crescimento de 

importância nos últimos anos principalmente com relação os impactos ambientais e a 

avaliação deles tem sido concebida (POPE et al, 2004).  O desperdício de água com redes de 

abastecimento precárias, poluição das fontes ou seu consumo de forma inapropriada acarreta 

sérios riscos à sustentabilidade do processo de produção de água potável, e também significa 

mais gastos para manter o sistema de abastecimento. Cada gota de água desperdiçada 

significa dinheiro jogado fora e mau uso das fontes de água doce, tornando difícil e caro o 

abastecimento da população com água potável. (MENEZES, 1984). 

 

O sistema hídrico demanda por ações efetivas da humanidade e do sistema produtivo para a 

sua recuperação e a preservação dos recursos remanescentes em prol da sustentabilidade das 

futuras gerações, bem como a melhoria da qualidade de vida dos seres vivos que formam o 

ecossistema. (MOURA, 2000).  

 

Portanto, a busca por sistemas mais eficientes de produção de águas de abastecimento é de 

extrema importância para garantir o suprimento deste recurso para as gerações futuras. 

 

2.5.2 Proteção das Águas 

 

Os Instrumentos - enquadramento, monitoramento ambiental sistemas de informação, 

educação ambiental instâncias de decisão colegiada - são classificados por Braga (2009) como 

os 6 principais instrumentos de gestão de recursos hídricos e sobre eles o autor resume os seus 

meios de operacionalização como explicito no quadro 1. 
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Instrumentos de gestão Meios de operacionalização 

Enquadramento dos corpos de água Resolução do conselho de recursos hídricos 

Monitoramento ambiental Monitoramento de qualidade da água  

Monitoramento de vazões hídricas  

Monitoramento de cobertura florestal  

Monitoramento de uso e ocupação do solo 

Sistemas de informação Sistema de informação de meio ambiente 

Sistema de informação de recursos hídricos 

Educação ambiental Educação ambiental formal 

Educação ambiental não-formal 

Instâncias de decisão colegiada Conselho de meio ambiente 

Conselho de recursos hídricos 

Comitê de bacias hidrográficas 
Fonte: Braga,2009 

Quadro 1:  Meios de operacionalização dos instrumentos de tomada de decisão. 
 

 

A Lei 9433 (1997) estabelece os instrumentos de gestão de recursos hídricos: 

 

 Planos de recursos hídricos 

 Enquadramento dos corpos d’água em classes de uso 

 Outorga de direito de uso 

 Cobrança pelo uso; compensação a municípios 

 Sistema de informações sobre recursos hídricos 

 

O enquadramento visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a 

que foram destinadas e diminuir os custos de combate à poluição hídrica, mediante ações 

preventivas permanentes. Assim, os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor 

características em desacordo com o seu enquadramento (BRAGA, 2009) 

 

Quanto à proteção da qualidade requerida para as águas subterrâneas, o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução Conana nº. 396/08 que dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. A seguir a 

descrição das 6 classes de água conforme a referida resolução: 

 

 Classe Especial: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses 

destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção 37 
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integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de água superficial 

enquadrados como classe especial; 

 Classe 1: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, sem alteração 

de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para 

quaisquer usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; 

 Classe 2: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, sem alteração 

de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; 

 Classe 3: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, com alteração 

de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o tratamento 

em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, dependendo 

do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais; 

 Classe 4: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, com alteração 

de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem 

tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; 

 Classe 5: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, que possam 

estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades 

que não têm requisitos de qualidade para uso.  

 

Como diretrizes para o enquadramento, essa resolução afirma que de acordo com as normas e 

procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e Conselhos 

Estaduais de Recursos Hídricos, será efetuado na profundidade onde estão ocorrendo as 

captações para os usos preponderantes mais restritivos atuais ou pretendidos, exceto para a 

Classe 4, para a qual deverá prevalecer o uso menos restritivo (CONAMA, 2008).  

 

Tal resolução indica em seu capítulo V no artigo 29°, que para traçar diretrizes ambientais e 

fazer o enquadramento devem-se considerar os seguintes tópicos, sendo estes em parte do 

aqüífero, em um aqüífero ou em um conjunto de aqüíferos (CONAMA, 2008): 

 

 caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica; 

 caracterização da vulnerabilidade e dos riscos de poluição; 
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 cadastramento de poços existentes e em operação; 

 uso e a ocupação do solo e seu histórico; 

 viabilidade técnica e econômica do enquadramento; 

 localização das fontes potenciais de poluição; e 

 qualidade natural e a condição de qualidade das águas subterrâneas. 

 

A qualidade das águas superficiais a Resolução n°357, de 17 de março de 2005 que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. (BRASIL, 2005). 

 

A resolução, em seu primeiro capítulo define conceitos relativos às águas superficiais como, 

que águas doces são águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; salobras: águas com 

salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; salinas são águas com salinidade igual ou 

superior a 30 ‰; que as classe de qualidade são conjunto de condições e padrões de qualidade 

de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; e ainda vale 

destacar que a definição de classificação das águas é a qualificação das águas doces, salobras 

e salinas em função dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuro. 

 

As águas doces têm sua classificação descrita na seção I do capítulo 2 da Resolução Conana 

n° 357, de  2005, conforme sua destinação: 

 

Classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e 
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a) lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

f) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

No Capítulo III, a Resolução trata dos parâmetros de qualidade de água para as águas doces, 

salinas e salobras, com listas de condicionantes (seção I), padrões (seção II), e padrões para o 

cultivo de organismos para consumo (seção III).  

 

A diferença entre a classe do corpo hídrico e a sua qualidade é que a primeira define como 

deve estar o manancial para seu uso, mas pode não se referir exatamente como ele se 

apresenta no momento. Esta característica é dada pela segunda, a qualidade da água. As 

diretrizes de gestão ambiental devem buscar a constante melhoria da qualidade das águas para 

ao menos enquadrá-las em suas classes buscando o uso seguro do recurso.  

 

O Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

publicou (D.O.U, 2009) a Resolução n° 91 de 5 de novembro de 2008 que dispõe sobre 

procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneas. 

Desta resolução é importante ressaltar os seguintes artigos: 

[...] Art. 6º As propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento 

deverão ser elaboradas com vistas ao alcance ou manutenção das classes de 

qualidade de água pretendidas em conformidade com os cenários de curto, médio e 

longo prazos. [...]  

[...] Art. 9º Nas declarações de reserva de disponibilidade hídrica e nas outorgas de 

direito de uso de recursos hídricos poderão ser definidos limites progressivos para 

cada parâmetro de qualidade de água e condições de uso, compatíveis com as metas 

intermediárias e final do enquadramento estabelecido para os respectivos corpos de 

água [...] 

[...]Art. 10. A autoridade outorgante de recursos hídricos deverá articular-se com o 

órgão ambiental licenciador para o cumprimento das metas intermediárias e final 

estabelecidas no enquadramento [...] 

 

Esta resolução exemplificada por estes artigos, trata de questões praticas na gestão das águas 

pelas agências estaduais, nacionais de águas e comitês de bacias assim como sua interação 

com as agências de meio ambiente. 
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A Resolução n° 92 do CNRH de 5 de novembro de 2008, estabelece critérios e procedimentos 

gerais para a proteção das águas subterrâneas no território brasileiro (D.O.U, 04/02/2009). A 

resolução visa à proteção das águas subterrâneas, pela identificação, prevenção e reversão de 

processos de superexplotação, poluição e contaminação. Nos 12 artigos a resolução fornece 

diretrizes para o uso sustentável das águas subterrâneas, em especial os artigos (2° e 5°) sobre 

gestão das águas. 

 

[...] Art. 2
o 

Os órgãos gestores deverão promover estudos hidrogeológicos, a serem 

executados por entidades públicas ou privadas, com abrangência e escalas adequadas 

nas seguintes categorias: 

I - estudos hidrogeológicos regionais para delimitar as áreas de recarga dos aqüíferos e 

definir suas zonas de proteção; 

II - estudos hidrogeológicos regionais, para identificar as potencialidades, 

disponibilidades e vulnerabilidades dos aqüíferos para utilização das águas 

subterrâneas, em especial nas áreas com indícios de superexplotação, poluição ou 

contaminação, que poderão determinar áreas de restrição e controle de uso de água 

subterrânea, abrangendo os seguintes aspectos:  

a) os recursos hídricos disponíveis para explotação considerando, dentre outros 

fatores, a descarga de base dos rios; 

b) o risco de instabilidade geotécnica, em especial nas áreas de aqüíferos cársticos, 

bem como o uso e ocupação do solo; e 

c) a sustentabilidade de explotação, em áreas de aqüíferos costeiros, visando evitar a 

salinização pela intrusão marinha. 

III - estudos hidrogeológicos locais para a delimitação de perímetros de proteção de 

fontes de abastecimento, devendo considerar: 

a) as características do aqüífero; 

b) a proteção sanitária da fonte de abastecimento; 

c) a distância em relação a fontes potenciais de contaminação; e 

d) as interferências por captações no entorno. [...] 

[...]Art. 5o No processo de análise e deferimento de outorga de direitos de uso das 

águas subterrâneas, devem ser considerados os estudos hidrogeológicos descritos no 

Art. 2
o
 desta resolução. [...] 

 

 

2.6 BASE LEGAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

  

2.6.1 Contextualização  

 

O conflito pelo uso da água é um assunto recorrente em varias sociedades, amplamente 

discutido pelo fato da água ser um bem vital, incidindo diretamente no ambiente e na 

qualidade de vida das populações. A qualidade e quantidade de água ascendem sociedades e 

as extinguem ao longo da historia. 

 

No Brasil vários casos de conflitos pelo uso das águas foram estopins de mudanças político 
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sociais. Como exemplo, a mobilização em Pernambuco por causa dos milhões de litros de 

vinhoto, que é um subproduto da produção de álcool da cana-de-açúcar, derramados no rio 

Pirapama, causando a mortandade dos peixes e deixando as praias praticamente intransitáveis, 

centenas de manifestantes protestaram contra a poluição na praia de Boa Viagem, um 

importante cartão postal da cidade. Este incidente resultou em mudanças na política e na 

legislação para o controle desta atividade econômica. A partir dali as indústrias foram 

obrigadas a criar mecanismos para atenção da poluição, o que de fato, foi benéfico, pois ao 

criar novas alternativas para o descarte deste material, foi vislumbrada sua utilização como 

fertilizante agrícola , assim devolvendo parte da fertilidade ao solo com economia de 

fertilizantes industrializados (BRAGA, 2008). 

 

O Código das Águas de 1934 foi o primeiro marco legislativo sob o enfoque dos recursos 

hídricos no Brasil que regula e preserva direitos sobre o uso da água, considerada bem imóvel 

associada a propriedade da terra. Este código versa sobre a relação das águas subterrâneas e 

superficiais; inibe a monopolização e a poluição das águas. 

 

A Lei Federal nº 7.841, de agosto de 1945, estabeleceu normas para o aproveitamento das 

águas que na época despertavam especial interesse comercial. O código de águas minerais se 

apresenta extremamente confuso em relação à abrangência do conceito de águas minerais, 

sendo o elemento de distinção entre águas minerais e outras águas subterrâneas a atribuição as 

águas de uma ação medicamentosa decorrente de características físicas ou químicas distintas 

das águas comuns. Para a verificação destas propriedades, cria-se a comissão de cronologia no 

âmbito do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O código das águas inclui 

as águas minerais termais gasosas potáveis de mesa e as de distintos para fins balneários 

estabelecendo a todas elas normas regulatórias que preservarem sua qualidade salubridade 

pública o direito de propriedade dos empreendedores bem como informem ao poder público 

as características desta exploração para sua fiscalização e monitoramento. 

 

Em 1967, o Ministério de Minas e Energia foi incumbido de rever e atualizar a 

regulamentação para a exploração de recursos minerais e potenciais hidroenergéticos. No que 

se referem às águas subterrâneas estas foram parcialmente tratadas no Código de Mineração 

(Decreto-Lei nº 227, de 28/02/67) e na regulamentação do referido código (Decreto-Lei No 

62.934, de 02/07/68). Com os avanços mundiais na lógica e temática ambiental aumentou 

principalmente nas décadas de 70 e 80 a necessidade de uma postura governamental 
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condizente com os anseios sociais. Então, em 1981, foi promulgada a Lei Federal n° 6.938 

(BRASIL, 1981) que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), assunto tratado 

a seguir. 

2.6.2 Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Lei Federal n° 6.938 de 1981 tem por objetivo, conforme descrito em seu artigo 2°: [...] a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]. 

 

Nesta Lei existem dez princípios (Art. 2°) relacionados a temática de preservação e 

fiscalização dos usos dos recursos ambientais, sendo que dois deles (Incisos II e VI) devem 

ser destacados por estarem diretamente relacionados com a temática de filtração em margem 

como método de obtenção de água para distribuição, são: o inciso II- racionalização do uso 

do solo, do subsolo, da água e do ar, e VI- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida em 1981 mediante a edição da Lei 

Federal nº 6.938/81, criando o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Seu 

objetivo é o estabelecimento de padrões que tornem possível o desenvolvimento sustentável, 

através de mecanismos e instrumentos capazes de conferir ao meio ambiente uma maior 

proteção. 

 

As diretrizes desta política são elaboradas através de normas e planos destinados a orientar os 

entes públicos da federação, em conformidade com os princípios elencados no Art. 2º. Os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, distintos dos instrumentos materiais 

noticiados pela Constituição, dos instrumentos processuais, legislativos e administrativos são 

apresentados pelo Art. 9º da Lei Federal nº 6.938, de 1981 (BRASIL, 1981). 

 

A Política Ambiental, segundo Carneiro (2003) é a organização da gestão estatal no que diz 

respeito ao controle dos recursos ambientais e à determinação de instrumentos econômicos 

capazes de incentivar as ações produtivas ambientalmente corretas, ou seja, são as diretrizes 

gerais estabelecidas por Lei que tem o objetivo de harmonizar e de integrar as políticas poucas 

de meio ambiente dos entes federativos com o objetivo de tornar mais efetivas e eficazes.  
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Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente são aqueles mecanismos utilizados 

pela administração pública ambiental com o intuito de atingir seus objetivos. Os instrumentos 

são descritos no Art. 9° da Lei nº 6.938/81, e de acordo com Antunes (2000) os instrumentos 

da PNMA encontram fundamento constitucional no Art. 225 da Constituição Federal no ∫ 1° e 

seus incisos. 

I. o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II. o zoneamento ambiental; (Regulamento) 

III. a avaliação de impactos ambientais; 

IV. o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V. os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI. a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 

interesse ecológico e reservas extrativistas; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 

1989) 

VII. o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII. o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

IX. as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X. a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XI. a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se 

o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 

1989) 

XII. o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 

XIII. instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro 

ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). 

 

 

2.6.3 Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

Regida pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos representa um grande avanço na gestão das águas no Brasil, criando o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. São fundamentos de base da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

 

 a água é um bem de domínio público;  

 a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

  em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

 a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2002/D4297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7804.htm#art1vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm#art84
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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 a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos; 

  a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

As águas subterrâneas são de domínio dos estados, segundo a Constituição Federal de 1988, 

devendo a outorga para utilização desses recursos serem emitidas pelas autoridades 

competentes de cada estado. No entanto, apesar dessa previsão legal alguns órgãos estaduais 

ainda não possuem procedimentos e critérios para análise e emissão de outorga para águas 

subterrâneas.  

O estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar sua legislação (1991), seguido pelo Ceará 

(1992). Ainda tiveram outros estados que aprovaram suas leis antes da Lei Federal  nº 

9.433/97, eles são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul , Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Os demais Estados seguiram após a sua promulgação totalizando 27 estados com sua própria 

Política Estadual de Recursos Hídricos. Apesar dos estados disporem de sua Política de 

Recursos Hídricos e terem a Outorga como um instrumento de gestão, nem todos possuem 

regulamentação especifica sobre este instrumento (SILVA, 2008). 

 

No Estado de Pernambuco o aparelho legislativo que dá suporte aos decretos e regimentos 

sobre licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos são respectivamente:  

 

 Lei Estadual nº 14.249, de 2010 que dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e 

sanções administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências;  

 Lei Estadual n° 12.984, de 2005 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, institui o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,  

 Lei Estadual n
o
 

11.427, de 1997, regulamentada pelo Decreto n
o
 

20.423 de 26 de 

março de 1998,  que dispõe sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas 

no Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

 

Segundo Silva (2008) Pernambuco foi historicamente o segundo estado brasileiro a aprovar 

uma legislação especifica para águas subterrâneas. O órgão gestor é a Agência Pernambucana 

de Águas e Clima (APAC) que entrou em funcionamento efetivo em 2011, em conjunto com 
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a CPRH para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente impactantes, e a APAC 

com a outorga do uso da água.  

 

 

2.6.4 Política Nacional de Saneamento Básico 

 

A que rege a Política Nacional de Saneamento Básico é a Lei Federal nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007. que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 

n
os

 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 

1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n
o
 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 

outras providências.  

 

Como o Art. 3° da Lei enuncia saneamento básico é conjunto de serviços, infra-estruturas e 

instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos e, por fim, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Estas atividades não são meramente pontuais, pois a Lei abrange como a Política Nacional de 

Saneamento Básico a partir das estruturas utilizadas para as instalações  ao transporte e a 

destinação final da água ou dos refugos de sua produção e tratamento, assim como dos 

resíduos sólidos. 

 

As atividades de saneamento básico são outorgáveis ao poder estadual e à iniciativa privada, 

sendo que estes devem manter o padrão exigido pelo planejamento, que se faz pelas diretrizes 

do Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e é fiscalizado pelo poder público ou seus 

outorgados como é descrito no Art. 8° da referida Lei.   

 

No que se refere ao uso de recursos hídricos a Lei Federal nº 11.445, em seu Art. 4
o
  enuncia 

que eles não integram os serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos 

de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros 

resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei n
o
 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. 

 

 

A função do saneamento básico no estado de Pernambuco compete a Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), criada pela Lei nº 6.307, de 1971, que é a 

executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no âmbito do Estado de Pernambuco.  Possui vínculo com a Secretaria 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm
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de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) e é fiscalizada pela Agência de Regulação de 

Pernambuco (ARPE) (COMPESA, 2011).   A ARPE tem a função de fiscalização do 

saneamento e outros serviços, sendo uma autarquia especial, que é ligada diretamente ao 

gabinete do Governador, possuindo autonomia financeira, orçamentária, funcional e 

administrativa atuando em todo o território estadual. Responsável pela fiscalização dos 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como pelo controle da 

qualidade da água distribuída, da eficiência do tratamento dos esgotos, e ainda, do 

monitoramento dos indicadores de hidrômetros, de micromedição e de perdas de água (ARPE, 

2011). 

 

 

2.6.5 Instrumentos de gestão de recursos hídricos 

 

Os instrumentos para gestão de recursos hídricos constituem atos administrativos mediante os 

quais o poder público outorgante (União, Estados ou Distrito Federal) faculta ao outorgado 

(requerente) o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas 

condições expressas no respectivo ato. Em Pernambuco o ato administrativo da secretaria de 

Recursos Hídricos e Energéticos e é publicado no Diário Oficial do Estado através de extratos 

de Termo de Outorga. A outorga é um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, conforme disposto na Lei Estadual nº 12.984 de 30 de dezembro de 2005. (APAC, 

2011). 

 

Para assegurar ao usuário o efetivo exercício do direito de acesso à água, bem como realizar o 

controle quantitativo e qualitativo dos usos deste recurso. Compete ao Estado, por meio da 

outorga, gerenciar a água, minimizando os conflitos entre os diversos usos da água 

(abastecimento público, geração de energia, irrigação etc.) e evitando os impactos ambientais 

negativos os corpos hídricos (APAC, 2011). 

 

Segundo a APAC (2011), os usos sujeitos a outorga do uso de água são: 

 

 derivação ou captação de água em manancial de águas superficiais (rios, riachos, 

açudes) para abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

 a extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final e/ou insumo do 

processo produtivo; 
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 uso de recursos hídricos para fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

 a implantação de empreendimentos que demandem a utilização de recursos 

hídricos; 

 execução de obras ou serviços que alterem o regime, quantidade e/ou qualidade 

dos mesmos; 

 lançamento, em corpos d’água, de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final (não 

implementado até o momento). 

 outros usos que alterem o regime, a quantidade e/ou qualidade da água do corpo 

d'água. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável pela emissão de outorgas de direito de 

uso da água em corpos hídricos de domínio da União. De acordo com a Constituição Federal 

de 1988 as águas de domínio da União (lagos, rios e quaisquer correntes d’água) são aquelas 

que se encontram em terras do seu domínio, que banham mais de um Estado, sirvam de limite 

com outros países ou unidades da Federação, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele 

provenham (APAC, 2011). 

 

No ano de 2009 a Lei Estadual n° 13.968 modificou a denominação da Secretaria de Recursos 

Hídricos, para Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, e a CPRH para Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para apenas Agência Estadual de Meio 

Ambiente. 

 

A CPRH (2011) no estado de Pernambuco é a responsável pelo licenciamento ambiental de 

empreendimentos que os necessitem. Seus instrumentos previstos na Lei Estadual n° 14.249 

de 2010 (PERNAMBUCO, 2010) são as licenças, prévia, de instalação e de operação, e em 

casos simplificados apenas autorizações, estes instrumentos são descritos como: 

 

 Licença Prévia (LP) - Concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e localização, atestando sua 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do 

planejamento e zoneamento ambiental e demais legislações pertinentes. O prazo de 

validade da Licença Prévia não poderá ser superior a 05 (cinco) anos e deverá levar 
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em consideração o cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 

relativos ao empreendimento ou atividade.  

 Licença de Instalação (LI) - Autoriza o início da implementação do 

empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental 

e demais condicionantes, das quais constituem motivo determinante. O prazo de 

validade da Licença de Instalação não poderá ser superior a 04 (quatro) anos e 

deverá levar em consideração o cronograma de instalação do empreendimento ou 

atividade  

 

 Licença de Operação (LO) - Autoriza o início da atividade, do 

empreendimento ou da pesquisa científica, após a verificação do efetivo 

cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para 

a operação, conforme o disposto nas licenças anteriores. O prazo de validade da 

Licença de Operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será 

determinado entre 01 (um) ano e 10 (dez) anos, de acordo com o porte e o potencial 

poluidor da atividade, sem prejuízo de eventual declaração de descontinuidade do 

empreendimento ou atividade, por motivo superveniente de ordem ambiental, 

admitida sua renovação por igual ou diferente período, respeitado o limite 

estabelecido, assegurando-se aos empreendimentos de baixo potencial poluidor um 

prazo de validade de, no mínimo, 02 (dois) anos.    

 Autorização Ambiental (AA) - Autoriza, precária e discricionariamente, a 

execução de atividades que possam acarretar alterações ao meio ambiente, por curto 

e certo espaço de tempo, que não impliquem impactos significativos, sem prejuízo 

da exigência de estudos ambientais que se fizerem necessários. 

o prazo de validade deverá considerar o cronograma de desenvolvimento da 

atividade, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 01 (um) ano. 

 Licença Simplificada (LS) - Concedida para localização, instalação e 

operação de empreendimentos ou atividades de pequeno potencial poluidor ou 

degradador conforme regulamentação o prazo de validade da (LS) deverá ser no 

mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 (seis) anos. 

 

Estes instrumentos demandam de estudos feitos pelos requerentes sobre o ambiente afetado e 

as medidas mitigadoras e compensatórias que serão realizadas. Compondo este processo se 
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insere a outorga de utilização de recursos hídricos que é necessária na CPRH para liberação 

das licenças. A outorga era realizada pela SRH e a partir do ano de 2011 a APAC assumiu 

esta função. Conforme estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, 

cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

critérios e valores para usos isentos de outorga. Enquanto os comitês não apresentarem 

propostas para definição desses valores, a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos adota 

como isentos de outorga os valores discriminados na tabela a seguir.  

 

Tabela 2. Valores limites para usos isentos de outorgas, APAC (2011) 

 Águas  Usos Características 

 Superficiais 

Derivações e 

captações 
Vazão média ≤ 0,5 l/s = 43 m3/dia 

Barramentos de rios 

intermitentes 
Volume de acumulação ≤ 200.000 m3 

Subterrâneas 

Usuário doméstico, 

residencial ou rural 

Profundidade do poço ≤ 20 m 

Vazão ≤ 5 m3/dia 

Poços destinados exclusivamente à pesquisa, não produtivos, 

independente da profundidade. 
Fonte: APAC, 2011. 

 

Os usos isentos de outorga estão sujeitos ao cadastramento junto à CPRH, APAC, Governo do 

Estado de Pernambuco e à fiscalização dos órgãos públicos. Os interessados deverão entregar 

na Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) os requerimentos de outorga e de 

licenciamento ambiental devidamente preenchidos e protocolados, bem como anexar a 

documentação solicitada. A CPRH tem a responsabilidade de encaminhar o processo a 

APAC. A  

 

Outorga e o Licenciamento Ambiental tramitam simultaneamente conforme organograma na 

figura 10, para a facilidade do requerente e controle mais eficaz do estado e são entregues ao 

requerente na mesma ocasião, na CPRH. Em caso de indeferimento da Outorga ou da Licença 

Ambiental, não haverá emissão da Outorga nem da Licença Ambiental e o requerente será 

notificado (APAC, 2011). 
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Fonte: Adaptado de SRH, 2010 

Figura 10: Organograma do procedimento integrado de Outorga e Licenciamento Ambiental em 

Pernambuco. 

 

 

Dos principais instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, (outorga, fiscalização, 

infrações e penalidades, cobrança e sistema de informações) a outorga tem grande 

importância, pois é o meio mais consolidado de controle sobre os recursos, por meio das 

decisões descritas neste documento é possível existir ação fiscalizadora, e a construção do 

sistema de informações. 

 

Azevedo et al (2003) em um extenso trabalho (ANEXO) sobre sistemas de suporte à decisão 

para a outorga dos seguintes estados Ceará,da  Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e 

Pernambuco. O autor organizou os dados em quadros onde forneceu informações sobre o 

processo de gestão das águas, o quadro 2 a seguir mostra os dados publicados pelo autor sobre 

o estado de Pernambuco. 
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Aspecto  Pernambuco 

Situação legal Lei n° 12.984 de 2005 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos, institui o 

sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos 

Quadro 

institucional 

Atribuição da SRH/PE, (atualemente da APAC), através de sua divisão de outorga e vistoria. 

A SRH conta com o apoio do órgão ambiental (CPRH) para tramitação do processo 

(recebimento de pedidos), mas não na análise da outorga. Não há envolvimento sistemático 

dos comitês no processo de análise. 

Critérios para 

outorga 

Não há critério definido legalmente. A divisão de outorga utiliza informalmente alguns 

critérios. Vazão insignificante inferior a 0,5 l/s. Sem definição de vazão máxima outorgável. 

Em geral, reserva-se 10% da Q90 para vazão ecológica. Águas Subterrâneas: poços com até 

20m de profundidade ou 5m³/dia para uso doméstico/rural, isentos de outorga. Poços com 

Q>100m³/dia, teste de bombeamento. 

Vazão de 

referência 

Águas Superficiais: informalmente se utiliza a Q90. Águas Subterrâneas: vazão de teste. Na 

região metropolitana d Recife há estudo sobre vazões por zona, utilizadas como referência. 

Informação 

técnica de base 

Há poucos dados de vazão (poucos postos e séries curtas). Sem estudos de regionalização. 

Cadastro de usuários ainda não informatizado para as bacias litorâneas. Cadastro de poços em 

todo o estado já informatizado. Base cartográfica 1/25.000 no litoral (90% dos pedidos de 

outorga). Todo o Estado em1/100.000 digitalizado. Informação sobre capacidade de aqüíferos 

existe apenas na região metropolitana. 

Estágio de   

Desenvolvimento 

O Estado investiu muito nos últimos anos na sistematização das informações existentes. Há, 

no entanto, uma grande deficiência de informação, sobretudo quanto aos dados de vazão (a 

rede é extremamente reduzida com períodos relativamente curtos de observação). Os critérios 

de análise não estão bem definidos na regulamentação da outorga (elevada subjetividade nas 

análises). A equipe é muito reduzida. A análise é melhor no caso das águas subterrâneas, pois 

há estudos que orientam as decisões na área mais crítica localizada na região metropolitana de 

Recife, onde, inclusive, ocorre uma fiscalização mais intensa e sistemática. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

Possui sistema de informações sobre recursos hídricos (acessível via Internet), que dá suporte 

a planejamento geral das ações da Secretaria de Recursos Hídricos. Possui também um 

sistema de informações hidrológicas, com dados  de precipitação e vazão, modelos de 

simulação chuva-vazão e de operação de reservatórios, que têm sido utilizados 

esporadicamente na análise e administração da outorga. A equipe de outorga utiliza apenas um 

banco de dados para cadastro e controle dos processos e um CAD para visualização espacial 

das outorgas. 

Recursos de 

análise 

Poucos recursos de análise são atualmente utilizados. Os sistemas de informações e os 

modelos de simulação disponíveis não possuem recursos específicos para a análise da outorga. 

Não há ferramentas para cálculo de vazões de referência, identificação e totalização de 

volumes outorgados e verificação do balanço hídrico. No caso de águas subterrâneas, a análise 

se baseia em estudos existentes e na experiência do geólogo da equipe de outorga. 

Utilização pela 

equipe de outorga 

A utilização de instrumentos de suporte à decisão para análise da outorga é praticamente nula. 

As ferramentas atualmente disponíveis são utilizadas pela equipe, mas servem, 

principalmente, para controle administrativo dos processos de outorga e não para a análise 

propriamente dita dos pedidos de outorga recebidos. 

Estágio de 

desenvolvimento 

Houve um avanço significativo nos últimos cinco anos no Estado no que se refere à 

organização das informações existentes sobre recursos hídricos, inclusive com 

desenvolvimento de sistemas de informações georeferenciados. As ferramentas desenvolvidas, 

no entanto, não incorporam recursos adequados na análise específica da outorga. Há sérias 

limitações de quantidade e qualidade dos dados de vazão no Estado, o que reduz a 

credibilidade da outorga de águas superficiais. Um novo SSD precisa ser concebido de forma 

a aproveitar ao máximo os dados existentes, com recursos de simulação que permitam testar 

diferentes hipóteses, em face ao elevado grau de incerteza existente. Há necessidade, também, 

de ampliação e capacitação da atual equipe responsável pela análise. 

Fonte: Modificado de Azevedo et al (2003) 

Quadro 2: Aspectos de gestão das águas no estado de Pernambuco 
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Como conclusão Azevedo (2003) mostra que até 2003 que as experiências analisadas 

permitiram a indicação de algumas recomendações para projeto, concepção e implementação 

de novos sistemas de suporte à decisão para Outorga:  

 

 clareza na definição dos objetivos e das funções do SSD;  

 discussão ampla e sintonia entre   

 capacitação e dimensionamento adequado das equipes;  

 flexibilidade do suporte à decisão;  

 organização, tratamento e atualização das informações disponíveis;  

 tratamento adequado das questões de qualidade da água;  

 ampliação e melhoria da base de informações para outorga de águas subterrâneas;  

 modelagem adequada dos sistemas de reservatórios;  

 eficiência e facilidade de uso dos recursos de análise; e  

 adequação na comunicação dos resultados 

 

Ao longo deste trabalho foram feitas visitas aos órgãos gestores e pode ser observado que 

muitas destas recomendações tiveram a atenção dos gestores das instituições do estado, como 

por exemplo, a melhoria das informações sobre para a outorga das águas subterrânea, e o 

grande esforço locado na informatização do sistema que será aberto para consulta pública nos 

próximos anos segundo informações dos técnicos da APAC, em 2011.   
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para atingir os objetivos deste trabalho os procedimentos metodológicos utilizados foram de 

pesquisa documental e análise de arquivos técnicos pertencentes aos órgãos públicos capazes 

pela gestão do solo, das águas e do meio ambiente. A literatura presente em periódicos, teses e 

dissertações assim como de livros especializados na área de gestão e meio ambiente pôde ser 

pesquisada no portal de periódicos CAPES (www.periodicos. capes.gov.br) pelo acesso a rede 

SCOPUS (http://www.scopus.com/home.url), e pela Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (http://bdtd.ibict.br/) e as bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

A pesquisa documental envolvendo dados da Outorga do uso de água foram feitos em duas 

etapas, a primeira na Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) onde foram 

levantadas informações junto ao seu corpo técnico sobre a metodologia utilizada para a 

tomada de decisão e gerenciamento das águas no estado. Foram analisados aleatoriamente 

pedidos de outorga (ANEXO) e anotadas as exigências contidas nestes documentos. 

 

A SRHE (a partir do ano de 2011 a APAC) possui um banco de dados contendo as principais 

informações para a avaliação dos pedidos de outorga para águas subterrâneas exemplificado 

na figura 11. Este banco de dados é dividido por bacias, no caso da GL-1, grupo de bacias 

onde foi possível separar as informações de outorgas requeridas para empreendimentos 

utilizando águas subterrâneas do aquífero Beberibe e analisá-los separadamente quanto as 

suas características como vazão e destinação do uso da água. 

 

Para as águas superficiais foi analisado um banco de dados semelhante ao para águas 

subterrâneas, e o mapeamento da GL-1 contendo as informações de pontos de captações de 

águas superficiais. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 11: Base de dados da SRHE pesquisada em 2010 e 2011 

 

A segunda etapa da pesquisa documental sobre a gestão e licenciamento, foi feita na Agência 

Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) mais precisamente em sua biblioteca que possui o 

acervo de licenças do estado de Pernambuco. A pesquisa foi feita aleatoriamente observando 

o tipo de empreendimento e as exigências requeridas para cada tipo, foram pesquisadas 

licenças de instalação e operação de empreendimentos principalmente na zona litorânea e 

zona da mata do Estado. 

 

Foram pesquisados na CPRH dados relativos ao monitoramento das águas do rio Beberibe, 

pois, a instituição é a responsável para tal, e disponibiliza os dados deste monitoramento 

através de seu portal. Estudos e mapas relativos ao uso e ocupação do solo da área estudada 

também foram pesquisados nos portais e instalações da Secretaria de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) e da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa (Condepe/Fidem). 

 

Foram levantados e analisados os instrumentos legais e administrativos relacionados às 

questões ambientais (leis, decretos e resoluções) tanto de ambito nacional como estadual 

principalmente no portal da Agência Nacional de Aguas (ANA), do Ministério do Meio 

Ambiente, na CPRH, SRHE, e APAC que possuem a listagem destes documentos que 

vigoram.  
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Juntamente com a equipe que faz o monitoramento da tecnica de filtração em margens no rio 

Beberibe foram realizadas visitas de campo afim de observar as condições de instalação e 

funcionamento do poço experimental e poços de monitoramento piezométrico, nestas visitas 

periódicas durante todo o período do trabalho foram fotografados aspectos relevantes do 

projéto. 

 

Para elaboração das diretrizes de gestão ambiental para projetos que utilizem filtração em 

magem como tecnica para obtenção de água para abastecimento público, este material 

documental foi analisado, avaliando a sua aplicabilidade no estudo de caso localizado ás 

margens do rio Beberibe. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

A pesquisa foi direcionada para a utilização da tecnologia de filtração em margens na região 

metropolitana de Recife, seguindo as leis e diretrizes ambientais do Estado de Pernambuco, 

pois, o trabalho é apoiado pelo exemplo prático de filtração em margem instalado às margens 

do rio Beberibe.  

  

O rio Beberibe faz parte do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos (GL1) compondo a 

Unidade de Planejamento Hídrico UP14, localizada no litoral norte do Estado de Pernambuco 

entre 07º 35’ 12” e 08º 03’ 48” de latitude sul, e 34º 48’ 46” e 35º11’ 33” de longitude oeste. 

O grupo GL1 limita-se ao norte com a bacia do rio Goiana (UP1), ao sul com a bacia do rio 

Capibaribe (UP2),ao leste com o oceano Atlântico e, a oeste, com as bacias do rio Goiana e 

do rio Capibaribe.(SRH, 2010) 

 

Os principais cursos d’águas do grupo GL1 são os rios Beberibe, Paratibe, Timbó, Bonança, 

Botafogo, Itapirema e Tapecu-Iru. O rio Botafogo, com cerca de 51 km, possui a bacia de 

maior extensão, além de ser a de maior importância para o abastecimento d’água da Região 

Metropolitana do Recife possui o único reservatório do grupo com capacidade acima de  1 

milhão de m
3 

possuindo neste caso 28.800.000 m³. (APAC, 2011) 

 

O grupo de bacias GL1 (Figura 12) possui uma área de 1.188,11 km
2
 estando totalmente 

inserida no Estado de Pernambuco, cuja área percentual da bacia corresponde a 1,21% da área 

total do Estado. São 13 os municípios abrangidos pelo grupo, dos quais 3 estão inseridos 

totalmente (Itamaracá, Itapissuma e Paulista), 4 municípios com sede na GL1 (Abreu e Lima, 

Araçoiaba, Igarassu e Olinda), e 6 estão parcialmente inseridos (Camaragibe, Goiana, 

Itaquitinga, Paudalho, Recife e Tracunhaém).  
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Fonte: Adaptado de SECTMA, 1998 por Campos, 2003 

Figura 12: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Beberibe no primeiro grupo de Bacias 

Hidrográficas Litorâneas (GL-1) 

 

O Rio Beberibe tem toda sua extensão na Região Metropolitana de Recife (RMR), 
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principalmente entre Recife e Olinda situado em grande parte na mancha urbana das cidades 

próximas ao litoral conforme a figura 13. Os principais afluentes do Beberibe são o Rio 

Morno e Rio Macacos, além dos canais Vasco da Gama e da Malária, e do Riacho Lava-

Tripas, afluentes que trazem grande quantidade de poluentes provindos principalmente de 

esgoto doméstico de bairros de baixa renda da RMR, que não possuem rede coletora ou 

sistema de fossa. 

 

 

 

Fonte:Amorim, 2009 

Figura 13: Bacia hidrográfica do rio do Beberibe  
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4.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS  

 

A bacia do Rio Beberibe possui clima do tipo (As’), quente e úmido, com chuvas de outono-

inverno, de acordo com a classificação de Köppen segundo estudo realizado por Campos 

(2003). Os dados climáticos referentes à precipitação, evaporação, temperatura, umidade 

relativa e insolação foram obtidos da Estação Meteorológica do Recife (Curado), com uma 

série histórica de dados de 30 anos, entre os anos de 1961 a 1990 de acordo com a Tabela 3 

(INMET/3°DISME, 2003). Foi utilizada esta série histórica, pois, mesmo com a defasagem 

dos anos ainda é muito representativa.  

 

Tabela 3: Médias mensais das condições climatológicas no período de 1961 a 1990, na Estação 

Meteorológica do Recife (Curado). 

Meses 
Precipitação Evaporação Temperatura Umidade Insolação 

(mm) (mm) (°C) Relativa(%) (h) 

Janeiro 102,8 135,4 26,6 75 242,6 

Fevereiro 145 153,3 26,6 77 210,4 

Março 262,1 97 26,4 80 208,3 

Abril 325,7 76,6 26 84 183,4 

Maio 331,8 70,2 25,2 85 187,5 

Junho 388,9 73 24,5 86 168,6 

Julho 389,7 77,7 23,9 85 165,4 

Agosto 205,8 99,2 24 82 206,9 

Setembro 123,6 114,5 24,6 79 217,2 

Outubro 62,6 141,2 25,5 76 253,9 

Novembro 45,2 140,1 26,1 74 260,9 

Dezembro 67,5 145,3 26,4 75 251,3 

Média mensal 204,2 110,3 25,5 79,8 213 

Total anual 2450,7 1323,5 - - 2556,4 

Fonte : INMET/3°DISME, 2003 

 

A precipitação pluviométrica na área de estudo é considerada abundante em relação a outras 

regiões do Nordeste do Brasil, tendo uma média de 2.450,7 mm/ano, sendo o período mais 

chuvoso entre os meses de março e agosto, com o período mais seco de setembro a fevereiro. 
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A evaporação média anual alcança valores de 1.323,4 mm, superando a precipitação 

pluviométrica entre os meses de outubro a fevereiro (Gráfico 1). O INMET ainda ressalta que 

para a região o mês de fevereiro apresentou valor máximo de evaporação de 153,3 mm, sendo 

a média anual de evaporação de 110,3mm. Percebe-se ainda que as maiores precipitações 

ocorreram nos meses de junho e julho. Caracterizando bem as estações de estiagem e 

chuvosa. 

 

Fonte: INMET/3ª DISME 

Gráfico 1: Médias mensais de precipitação e evaporação de 1961 a 1990 na Estação Meteorológica de 

Recife 

 

A temperatura média mensal para a Estação do Curado é de 25,5 °C, com valor máximo 

médio mensal de 26,6 °C nos meses de janeiro e fevereiro, e média mínima mensal de 23,9 °C 

no mês de julho. O período mais quente tem início em setembro, alcançando seu ápice nos 

meses de janeiro e fevereiro  

 

A umidade relativa do ar tem seu valor médio mensal em torno de 79,8%, este valor é 

explicado pela proximidade da região ao oceano, recebendo massas de ar úmido 

característicos de regiões costeiras (Gráfico 2). 
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Fonte: INMET/3ª DISME 

Gráfico 2: Médias mensais de temperatura e umidade relativa de 1961 a 1990 na Estação 

Meteorológica de Recife 

 

A insolação média anual é de 2.556,4 horas. Este elevado valor é explicado pela proximidade 

da região da zona equatorial, onde a incidência dos raios solares é mais intensa. O valor 

máximo médio mensal de 260,9 horas foi observado no mês de novembro e valor mínimo 

médio mensal de 165,4 horas no mês de julho (Gráfico 3). Verifica-se na que existe forte 

correlação entre insolação e precipitação, em que os valores mais baixos de insolação 

coincidem com o período mais chuvoso e vice-versa. Como também a relação entre os valores 

referentes à insolação, evaporação e temperatura, em que os maiores índices de insolação 

coincidem com valores maiores de temperatura e conseqüentemente de evaporação. 

 

 
Fonte: INMET/3ª DISME 

Gráfico 3: Médias mensais de insolação e precipitação de 1961 a 1990 na Estação Meteorológica de 

Recife 
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4.2.  COBERTURA VEGETAL  

 

A cobertura vegetal da bacia do rio Beberibe é caracterizada por duas porções bem distintas. 

Na parte a montante da BR-101, onde predominam as culturas em chácaras, sítios e granjas, 

encontram-se ainda resquícios da mata exuberante que constituía a vegetação original desta 

região, além de capoeiras densas que substituíram a vegetação nativa. Na porção a jusante da 

respectiva rodovia, o processo de ocupação urbana alterou fortemente a cobertura vegetal, 

tornando-a rarefeita (CAMPOS, 2003).  

 

As principais formações que ocupam as áreas marginais da bacia do Beberibe correspondem 

às matas densas, capoeiras, vegetação hidrófila e manguezais. As matas densas correspondem 

aos remanescentes de mata atlântica encontradas nas localidades de Passarinho, Dois Unidos e 

Dois Irmãos (Figura 14). Estas unidades representam valorosos resquícios da vegetação nativa 

da bacia. As matas de Dois Unidos e Dois Irmãos tiveram parcelas de sua superfície 

transformadas em reservas ecológicas estaduais, a Reserva Ecológica da Mata de Dois 

Irmãos, com 388,67 ha; e a Reserva Ecológica Mata de Dois Unidos, com 37,72 ha 

(CAMPOS, 2003).  

 

A vegetação hidrófila é típica das várzeas dos rios. Segmentos dessa vegetação são 

observados nas planícies de inundação dos rios não retificados a Oeste da BR-101 (Figura 

14). As obras de retificação e ocupações desordenadas das margens dos rios eliminaram essa 

formação a leste da citada rodovia. Na porção oeste da BR-101, no sentido das nascentes, os 

topos dos tabuleiros são ocupados principalmente por fruticultura e culturas de subsistência, 

destacando-se o milho, a mandioca e o feijão. No entanto, as encostas e os vales dos rios 

mantêm uma vegetação de capoeira que protege os mananciais de eventuais processos 

erosivos (CAMPOS, 2003).  

 

A vegetação litorânea representada pelos manguezais é encontrada em áreas restritas do 

litoral, isto é, nas reentrâncias da costa, nos contornos de baías, estuários outras regiões de 

águas pouco movimentadas. Outros padrões da vegetação identificados na bacia como os 

coqueirais, culturas de subsistência representam à vegetação cultivada, que substituiu a 

vegetação nativa (CAMPOS, 2003).  



 

 
Fonte: FIDEM, 2000 apud CAMPOS, 2003 

Figura 14: Representação da Cobertura vegetal, na bacia hidrográfica do rio Beberibe 
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Na porção da área de estudo -Estação Elevatória de Caixa d’Água, Olinda- a cobertura vegetal 

ao Norte e Leste encontra-se praticamente inexistente, com a área densamente urbanizada, 

ocupadas por edificações e ruas pavimentadas, com exceção dos cursos d’água e alguns 

parques e praças. Porém, ao Norte e Oeste existem nas proximidades da E. E. as matas de 

Passarinho (13,36 ha) e mata de Dois Unidos, estas áreas verdes podem funcionar como 

possíveis áreas de recarga na bacia do rio Beberibe. 

 

 

4.3  HIDROGEOLOGIA 

 

A área estudada esta inserida numa região constituída por rochas do embasamento cristalino e 

por rochas sedimentares sobrepostas, das Bacias Sedimentares Costeiras Cabo, e 

Pernambuco-Paraíba (Figura 15), elas são divididas em três domínios Geológicos (CPRM, 

1994): 

 

 Oeste: o Embasamento Cristalino do Maciço Pernambuco-Alagoas; 

 Sul: a Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo; 

 Norte: a Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba. 

 

 O Aquífero Beberibe, que ocorre na região centro-norte do Recife e que é formado pelos 

arenitos da Formação Beberibe, repousando sobre o embasamento cristalino e em grande 

parte recoberto pelo Aqüífero Barreiras. Em pequenas faixas é recoberto por sedimentos 

quaternários (aluviões) e em outras aflora. Admite-se a sua separação em dois aqüíferos 

denominados Beberibe Inferior, de arenitos silicosos e Beberibe Superior, de arenitos 

calcíferos. Entre eles, pode ocorrer uma camada argilosa ou síltica de espessura variável com 

média de 10 metros. (MANOEL FILHO, 2004). 

 

Este aquífero é regionalmente limitado ao sul com o Aqüífero Cabo e ao norte estende-se por 

toda a faixa costeira, atravessando quase todo o estado da Paraíba e plataforma continental, 

por sob o Oceano Atlântico, e a Oeste o aqüífero limita-se com o falhamento normal que 

ocorre segundo a direção N-S. O comportamento hidrodinânico do Aqüífero Beberibe Inferior 

é de semi-confinado e do Aqüífero Beberibe Superior é semi-livre (MANOEL FILHO, 2004).  
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Fonte: CPRM ,1994-Modificado por Costa, 2002  

Figura 15: Mapa Geológico da Planície do Recife e adjacências.   

 

Em linhas gerais, há um aumento de espessura nos sentidos de sul para norte e de oeste para 

leste. Os poços perfurados e com filtros apenas no Aqüífero Beberibe Superior possuem água 
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com dureza elevada em função dos arenitos calcíferos, apesar de apresentarem maior 

produtividade. Quanto a sua Litoestratigrafia o podemos observar no quadro 3 elaborado por 

Monteiro (2000) um resumo das feições litoestratigraficas da Bacia Cabo e da Bacia 

Pernambuco/Paraíba.  

 

Bacia PE/PB

Arenitos com cimentação carbonática

Areias finas, siltes e argilas orgânicas

Holoceno Areias, siltes e argilas orgânicas

Areias de praia com conchas

Areias de praia com intercalações de argilas orgânicas

Areias de praia com cimentação por ácido húmico e Fe2O3

Areias quartzosas a subarcosianas de coloração creme

Areias quartzosas a subarcosianas, com cores vivas

Pleistoceno variando entre o alaranjado, vermelho e roxo em função

dos diferentes estágios de oxidação do ferro.

Argilas maciças e siltes, de cores variadas.

Diamictitos, com densidade de cascalho/seixos, onde a

matriz é geralmente constituída por material argilo-arenoso

avermelhado

???

Seção inferior com calcários detríticos, relativamente puros,

Fm.Maria Farinha e uma seção superior com calcários margosos e argilas.

Toda a seqüência é bastante fossilífera de macrofósseis

e microfósseis

Calcários margosos a argilosos de cor cinza.Conteúdo de

fósseis variado porém com poucos macrofósseis

Arenitos médios a finos com cimentação carbonática.

Fm. Beberibe Calcarenitos quartzosos. Siltitos e argilitos

Arenitos continentais quartzosos, médios a finos, com

intercalações de siltitos e folhelhos

Arenitos friáveis, maciços, compostos de fragmentos de

quartzo e feldspato em matriz argilosa, cor avermelhada

Suíte Ipojuca - Rochas vulcânicas de composição variável,

desde básica - basaltos, andesitos e traquitos, até ácidas -

Fm.Estivas ??? riolitos, apresentando-se como derrames, sills e diques

Suite Fm. Estivas  - Arcósios carbonáticos na base, crescendo

Ipojuca verticalmente a participação até caracterizar, no topo,

margas e calcários dolomíticos fossilíferos.

Fm. Cabo - Conglomerados polímiticos de matriz
arcoseana,arcóseos, siltitos, argilitos e arenitos arcoseanos

Granitos, granodiorito, gnaisses e migmatitos

Q

u

a

t

e

r

n

á

r

i

o

Terraços marinhos pleistocênicos

Fm. Barreiras

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

PliocenoT
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r
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o

IDADES Litologia
Unidade Estratigráfica

Bacia Cabo

Recifes

Mioceno

???

Fm. Gramame

Pré-Cambriano

Fm. Algodoais

Fm.Cabo

Embasamento Cristalino

Aptiano

Coniaciano

Turoniano

Cenomaniano

Albiano

Mangues

Depósitos flúvio-lagunares

Terraços marinhos holocênicos

Terraços marinhos pleistocênicos-modificados

C

r

e

t

á

c

e

o

Maestrichtiano

Campaniano

Santoniano

Fonte: Monteiro, 2000  
Quadro 3: Coluna Lito-estratigráfica das bacias Cabo e Pernambuco/Paraíba.  

 

 

 

 



72 
 

 

 

4.4  CONTEXTO SOCIAL 

 

A bacia do rio Beberibe possui 19 km de extensão e uma área de 79km², totalmente inserida 

dentro da Região Metropolitana de Recife. Esta região é uma das cinco mesorregiões do 

Estado de Pernambuco e é formada por quatro microrregiões, possui uma economia 

basicamente urbana, com sérios problemas sociais, o que se reflete também no 

aproveitamento dos recursos hídricos.  

 

Situado dentro de uma das maiores e mais urbanizadas regiões metropolitanas do Brasil entre 

os núcleos urbanos de Recife e Olinda, o Rio Beberibe apresenta a quase inevitável 

degradação que foi iniciada ainda no Brasil colônia nos locais onde o rio era barrado para 

provimento de água doce, e constantemente a busca pela água teve que avançar em direção a 

montante, pois, a qualidade de água já sofria degradação (CAMPOS, 2005). 

 

Ao longo do tempo o rio Beberibe com um número de habitantes, segundo o Instituto 

brasileiro de geografia e estatística (IBGE, 2001), de cerca de 580 mil (6.750 hab/km
2
) foi 

sendo ocupado por populações de baixa renda, 67% espontaneamente, esta situação de 

ocupação sem planejamento favorece o risco de inundações e de movimentos de solos nos 

morros e encostas (CAMPOS, 2003). 

 

O Rio Beberibe sofreu no século XX graves alterações no seu leito natural, provocadas pela 

intensa urbanização da área. A retificação é uma das mais drásticas ações ocorridas na bacia 

hidrográfica.  

 

Campos (2003) comparou imagens (Figura 16) aéreas das áreas do entorno do rio de 1975 e 

1997, e destacou o crescimento urbano em detrimento das áreas verdes, e a retificação do leito 

do rio. Esta comparação se torna com grande importância, pois, destaca a retificação do leito 

do rio Beberibe. 
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Fonte: Campos, 2003 

Figura 16: Conjunto de mapas mostrando a evolução do processo de retificação do Rio Beberibe de 

1975  à 1997 

 

O programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da Região Metropolitana do Recife 

(PROMETROPOLE), que será descrito adiante, é um programa do Governo do Estado de 
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Pernambuco, executado pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas 

(CONDEPE/FIDEM), em cooperação com a COMPESA e com diversas entidades da 

administração direta e indireta das prefeituras do Recife e de Olinda. Tendo como foco 

principal de atuação as áreas onde estão concentradas as comunidades pobres da RMR, 

inseridas na área da bacia do Beberibe, o programa visa promover a melhoria das condições 

de habitabilidade e de desenvolvimento comunitário dessas áreas contribuindo para a redução 

da pobreza e melhoria da qualidade ambiental. 

 

 

4.5 A ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE FILTRAÇÃO EM MARGEM 

 

Este estudo teve como exemplo prático o poço experimental de filtração em margem 

localizado na área da Estação elevatória (EE) de Caixa d’água, localizada no bairro de Caixa 

d’Água, na cidade de Olinda, na divisa com a cidade de Recife (Figura 17).  

 

A EE Caixa d’Água bombeia águas de poços profundos e de pontos de captação a montante 

da área, abastecendo duas estações de tratamento de água a ETA Alto do Céu e a ETA Caixa 

d’água. 

 

O poço experimental de filtração em margem teve o terreno da EE de Caixa d’Água como 

local de instalação por ser um terreno próprio da COMPESA, que garantiria condições de 

segurança para o maquinário do poço, já que grande parte do rio Beberibe tem em suas 

margens populações densas, além disso, por se localizar em uma estação elevatória, o poço 

pode passar a ser de produção no caso de viabilidade do sistema. 

 

Segundo o trabalho de Paiva (2009), foram executadas séries de testes no solo do terreno, que 

apresentou nível d’água médio variando em torno de 2,40 m abaixo do nível do terreno. A 

análise granulométrica indicou grande percentual de areia fina e média nas camadas de 7,00 a 

7,45m e 15,00 e 15,45 m , e de 7,00 a 10,00 m areia grossa e pedregulho.    
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Figura 17: Localização da Área da Estação Elevatória de Caixad’água magens com identificação da 

mata de Dois Unidos e Mata de Passarinho e traçado do rio Beberibe, adaptado de Paiva, 2009 com 

imagens do Google. 

 

Em pesquisa realizada com o mesmo poço de produção, Freitas (2010) destaca que o 

monitoramento piezométrico faz perceber conexão entre o poço de produção os poços de 

observação e o Rio Beberibe, indicando o bom funcionamento da técnica, pois, a maior 

parcela de contribuição vem do rio, mais precisamente em uma porção a vazante onde existe 

um pequeno barramento no rio (Figuras 18 e 19). 
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Fonte: FREITAS, 2010 

Figura 18: Barramento do Rio Beberibe na Estação Elevatória de Caixa D’água, Recife, PE 

  

 
Fonte: PAIVA, 2009 

Figura19: Planta da estação experimental de filtração em margens com poços de observação (SPn) o 

poço de Produção, o barramento existente no Rio Beberibe, na Estação Elevatória de Caixa d’água 
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Quanto ao monitoramento da qualidade da água bombeada através da técnica de filtração em 

margens, Freitas (2010) destaca que: a técnica pode produzir águas com redução dos valores 

das concentrações e valores de vários parâmetros físico e químicos da água como, pH, 

turbidez, alcalinidade total, amônia, nitrito, nitrato, DBO, DQO, ferro, manganês, zinco, cobre 

e cromo; Entretanto não foi eficiente na remoção da condutividade elétrica e dureza, ambas 

atreladas a íons dissolvidos nas águas subterrâneas. O poço tem uma produção contínua de, 

em média, 12,6 m³/h e do ponto de vista microbiológico, mostrou-se eficiente na remoção de 

E coli e coliformes termotolerantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para a organização desta parte do trabalho os resultados foram separados em três partes: a 

primeira parte intitulada “aspectos legais e institucionais para gestão do manancial de 

abastecimento de água”, foram enquadradas as diferentes características do ambiente nos 

instrumentos de gestão e planos de gestão para formar uma visão do ambiente onde está 

instalado o projeto piloto de filtração em margem dando subsídio às diretrizes de gestão. 

 

Na segunda parte são abordados os aspectos legais e administrativos para a gestão da 

tecnologia, principalmente o licenciamento ambiental (LI e LO), a outorga e o processo de 

concessão pelos órgãos competentes e apresentadas propostas para gestão da técnica de 

filtração em margem. Na terceira e última “Avaliação da tecnologia de filtração em margem: 

vantagens e limitações” o item segue com a abordagem sobre os impactos e riscos de 

utilização da técnica através do levantamento bibliográfico existente trazendo para a realidade 

encontrada no aquífero Beberibe, ainda formula diretrizes de gestão para o uso sustentável da 

filtração em margem. 

 

 

5.1 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS PARA GESTÃO DO MANANCIAL DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O Rio Beberibe possui a menor bacia da RMR conforme relatório técnico da CPRH (2008), 

cujas águas são utilizadas para abastecimento público no trecho mais alto e para esgotamento 

de efluentes domésticos e industriais no trecho médio e baixo, próximo à desembocadura no 

litoral conforme a figura 20 (CPRH, 2008; CONDEPE/FIDEM, 2011).  Nas margens e área 

de influência direta do Rio Beberibe em toda sua extensão deveria existir APPs, com 

fundamentação no Art. 2º da Lei Federal nº 4.771, de 1965, o então intitulado de Novo 

Código Florestal, em reforma em 2011; com redação pela, Lei nº 7.803 de 18.7.1989, cujo 

parágrafo único:  

 

no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por Lei municipal,  e nas  regiões  metropolitanas e aglomerações 

urbanas, em todo o território abrangido, observando o disposto nos respectivos plano 

diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este 

artigo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm#art2
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Fonte: CPRH, 2008.  

Figura 20: Diagrama unifilar do Rio Beberibe. 
 

Tais limites, se aplicados corretamente deveriam proteger sua mata ciliar, no mínimo, em 30 

metros a partir do nível d’água mais alto de sua faixa marginal. Cabe ao município a 
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aplicação, a fiscalização e a proteção desta faixa. Porém, como a região foi ocupada 

desordenadamente, ao passar dos anos, esta área, no baixo Beberibe está em grande parte sem 

a mata original e com o solo impermeabilizado por principalmente áreas residenciais e 

estradas.  

 

Como discutido por Campos (2003) à montante da BR 101 existem muitos sítios, chácaras e 

granjas com resquícios de mata exuberante e capoeiras densas; já à jusante tornou-se rarefeita 

e muito urbanizada. Atualmente na parte à jusante da rodovia é possível afirmar que não 

existe mata ciliar em condições de exercer influência sobre as margens do rio devido à 

existência mínima e esparsa de vegetação. O uso e ocupação das margens dos rios são 

bastante comuns em regiões urbanizadas, pois, estas representam acesso à água, tanto para o 

escoamento de dejetos como para obtenção do recurso (TUCCI, 2000). 

 

As regiões de margens de corpos d’água são de especial interesse para desenvolvimento e 

habitação tanto em zonas urbanas como nas zonas rurais, tanto pela facilidade de obtenção do 

recurso água e da maior fertilidade dos solos, como pela facilidade de escoamento de dejetos. 

Segundo Bren (1993) a ocupação das áreas de mata ciliar por diversos motivos, dentre eles, o 

fato das margens possuírem áreas menos acidentadas que seus entornos por isso tornam-se 

zonas de interesse para construção de estradas. As regiões das grandes cidades no Brasil têm 

crescido não apenas nos centros, mas também em direção a periferia (TUCCI, 2000), onde 

frequentemente encontram-se os mananciais de abastecimento de água, representando assim 

uma ameaça ao uso sustentável deste recurso caso a ocupação seja desordenada. 

 

O planejamento efetivo da ocupação das margens do rio Beberibe só veio a existir, 

historicamente, a partir da implementação do programa PROMETROPOLE, quando o 

Governo de Pernambuco através da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) do 

Estado de Pernambuco e com apoio do Banco Mundial, tem um conjunto de obras planejadas, 

para a melhoria das áreas de entorno do manancial Beberibe, na divisa de Recife e Olinda. O 

programa teve contribuição importante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

que possui como uma área estratégica a Região do Baixo Beberibe, assim sendo chamado de 

PAC-Beberibe. A interação destes dois programas reuniu importantes ações de saneamento e 

ordenamento territorial para esta área (Figura 21). 
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Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2011 

Figura 21: Áreas a serem beneficiadas pelo PROMETROPOLE e pelo PAC-Beberibe 

 

A efetividade das obras que se concluem, e as que ainda são planejadas para a área, só 

poderão ser aferidas no momento de conclusão. Grande parte da área conta com rede coletora 

de esgoto e o impacto no meio ambiente, e na qualidade da água do manancial em breve será 

avaliado pelos órgãos gestores (PERNAMBUCO, 2011). Aspectos como este, do uso e 

ocupação do manancial são necessários para o planejamento de projetos futuros para uma 

estação de bombeamento utilizando a técnica de filtração em margem, pois, esta técnica é 

especialmente sensível às características de qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 

Como uso e ocupação do solo ás margens do rio Beberibe as principais atividades localizadas 

na área de influencia do rio são a produção de bebidas e alimentos, confecção de papelão , 

industria metalúrgica, química, produtos farmacêuticos e veterinários, e materiais como 

perfumes velas e sabões (CPRH, 2008). As estações hidrográficas no Rio Beberibe (BE-n) 

relacionadas na figura 22, e sua qualificação no ano de 2011 pelo quadro 3 (CPRH, 2011), 

revela a condição atual do Rio Beberibe onde a estação BE-45 (Rio Lava-Tripa) é a única que 

revela a água com características tóxicas.  
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Fonte: Modificado de CPRH, 2009  

Figura 22: Mapa das estações de monitoramento da CPRH na GL-1 com destaque para as estações 

(BE-n) de monitoramento do Rio Beberibe. 

 

 

São apontados (BE-45) como principais fontes de poluição pelo diagrama unifilar (Figura 20), 

a Fábrica da Antártica e o aterro controlado de Águazinha (figura 23). O Riacho Lava tripa 

tem sua área de drenagem em uma região densamente povoada e sem esgotamento sanitário 

podendo contribuir para a baixa qualidade da água apresentada. A fábrica localizada nesta 

região até o ano de 2008 possuía 5 poços profundos com uma vazão de cerca de 3780 m³/dia 

outorgados pela SRH. 
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Figura 23 : Confluência do riacho Lava-Tripa com o rio Beberibe, em destaque a fabrica da Antártica 

e o Aterro controlado de Aguazina, importantes fontes poluidoras. 

 

 

A qualidade da água das estações de monitoramento (Quadro 4) foi analisada segundo o 

índice de estado trófico (IET) (CARLSON, 1977), que é uma maneira, baseada em cursos 

d’água de clima temperado, de se avaliar o estado trófico aproximado. A CPRH (2011) 

utiliza-se do IET de Carlson modificado e seus resultados são correlacionados com a Tabela 3 

que apresenta os estados tróficos e seus índices. As equações utilizadas são: 

 

IET(P)- para Fósforo total à superfície da água (µg/L)                                                                   

IET(P) = 10 ( 6 –  ln  ( 80,32 /P)  )                                                           (1) 

                                                 ln 2 

 

IET (CL) – para clorofila a, na superfície da água (µg/L)                                                              

IET(CL) = 10 ( 6 -  2,04 – 0,695 ln CL)                                                    (2) 

             ln 2  

 

Estes índices são utilizados na equação: 

IET = (IET(CL) + IET(P))                                                                         (3) 

     2                                                         
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Quadro 4: Qualificação das águas da bacia do Beberibe em Fevereiro de 2011 pela CPRH 

Tabela 4: Índices de Estado Trófico (IET) utilizados pela CPRH 

Nível trofico Critério 

Ultraoligotrófico - Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e 

concentrações insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos 

usos da água. 

IET≤ 47 

Oligotrófico - Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem 

interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de 

nutrientes. 

47 < IET ≤ 52  

Mesotrófico - Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis 

implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 

casos. 

52 < IET ≤ 59 

Eutrófico - Corpos de água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, com redução da transparência, em geral afetados por atividades 

antrópicas, nos quais ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da 

água decorrentes do aumento da concentração de nutrientes e interferências nos 

seus múltiplos usos. 

59 < IET ≤ 63 

Supereutrófico - Corpos de água com alta produtividade em relação às condições 

naturais, de baixa transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos 

quais ocorrem com freqüência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a 

ocorrência de episódios de florações de algas, e interferências nos seus múltiplos 

usos. 

63 < IET ≤ 67 

Hipereutrófico - Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado 

nos seus usos, associado a episódios de florações de algas ou mortandade de peixes, 

com conseqüências indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as 

atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

IET > 67 

         Fonte: CPRH(2011) 

 

Este índice utilizado pela CPRH demonstrou que as águas muito poluídas do rio Beberibe e 

contribuintes apresentaram estado hipereutrófico, ou seja, com grande produção de matéria 

Estação 
Corpo 

d'água Município Local Qualidade IET Ecotoxicidade 

BE-01 Rio Araçá Camaragibe 

Açude no Clube 

Sete Casuarinas, 

em Aldeia. 

Pouco 

Comprometida 

Ultraoligotrófico 

(34) 
Não Tóxica 

BE-09 Rio Beberibe Recife 

Na captação da 

Compesa, em 

Guabiraba. 

Pouco 

Comprometida 

Ultraoligotrófico 

(46) 
Não Tóxica 

BE-30 Rio Morno Recife 

Ponte na Estrada 

do Cumbe, 

acesso à Linha do 

Tiro. 

Muito Poluída 
Hipereutrófico 

(71) 
Não Tóxica 

BE-45 
Riacho Lava 

Tripa 
Olinda 

Ponte na Avenida 

Presidente 

Kennedy. 

Muito Poluída 
Hipereutrófico 

(69) 
Tóxica 

BE-50 Rio Beberibe 
Olinda / 

Recife 

Ponte de acesso a 

Peixinhos, após 

receber o Canal 

Vasco da Gama. 

Muito Poluída 
Hipereutrófico 

(71) 
Não Tóxica 
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orgânica, o que acarreta a diminuição do oxigênio dissolvido. Águas com quantidades 

significativas de matéria orgânica demandam de maior atenção, pois na aplicação de cloro no 

tratamento da água podem ser formados compostos organoclorados, como o clorofórmio, Os 

compostos organoclorados presentes na água podem estar relacionados a vários tipos de 

câncer (FAWELL, 2000).   

 

A filtração em margem remove a quase totalidade dos compostos orgânicos presentes na 

água. Os compostos que não são retirados pelo solo podem ser facilmente removidos por 

outras etapas de filtração, a exemplo por carvão ativado (SENS, 2006). Pelo fato da água 

provinda da FM já ser uma água pré-tratada, na utilização de outras etapas de adequação da 

qualidade da água a FM pode funcionar como otimizador do processo, promovendo maior 

eficiência das outras etapas. Contudo, é importante a preservação das características originais 

do solo e a proteção das águas subterrâneas, principalmente na região das margens.  

 

O manancial do Rio Beberibe, não possui grande extensão de matas ciliares preservadas, no 

intuito de preservar a vegetação que ainda existe em seu entorno, foi criada a Área de 

Proteção Ambiental Beberibe (APA Beberibe) (Figura 24) no ano de 2009, em decorrência do 

Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Norte do Estado de 

Pernambuco, realizado em 2002, e aprovado pelo Decreto n° 24.017 e alterado pelo Decreto 

n° 128.822 em 2006, um importante passo na preservação deste manancial.  

 

As Mata de Dois Irmãos, Mata de Dois Unidos e Mata de Passarinho já compõem zonas de 

proteção e a Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPA) pode ter importância significativa 

na preservação do manancial, referente às águas subterrâneas, por representar uma área de 

infiltração de solo não impermeabilizado podendo ainda amortecer enchentes na região. 

Segundo Alcântara (2010) este é um importante serviço ambiental que as matas prestam, elas 

retardam a velocidade com que a água é escoada e funcionam como um reservatório. A 

prefeitura do Recife tem feito importantes avanços no sentido da preservação dos seus corpos 

hídricos. Foram aprovados pela Lei n° 17511 de 2008 que estabelece o Plano Diretor, as 

Zonas de Ambiente Natural (ZAN) no qual se enquadra o Rio Beberibe e seus entornos. 

 

Art. 98 As Zonas de Ambiente Natural - ZAN encontram-se definidas em função dos 

cursos e corpos d`água formadores das bacias hidrográficas do Beberibe, do 

Capibaribe, do Jiquiá, do Jordão e do Tejipió e pela orla marítima, desde a faixa de 

praia até as águas com 10 metros de profundidade, incluindo os recifes costeiros. 

Parágrafo Único - As zonas referidas no caput deste artigo são constituídas pelas 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4138884/art-98-da-lei-17511-08-recife
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Unidades Protegidas estruturadoras do Sistema Municipal de Unidades Protegidas - 

SMUP do Recife, pelas Áreas de Preservação Permanente - APP e Setores de 

Sustentabilidade Ambiental - SSA, nos termos desta Lei e da Lei Municipal 

nº 16.243, de 13 de setembro de 1996 e suas alterações.(...) 

Art. 102 As Zonas de Ambiente Natural - ZAN classificam-se em:  

I - Zona de Ambiente Natural Beberibe - ZAN Beberibe, composta por cursos e 

corpos d`água formadores da bacia hidrográfica do Rio Beberibe, caracterizada pela 

concentração da Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados e pela presença de 

nascentes, mananciais, sítios, granjas e chácaras e de áreas potenciais para 

implantação de parques públicos urbanos;(...) 

 

 

 

Fonte: SRH, 2009 

Figura 24: Área de Proteção Ambiental do Beberibe, na divisão pelos municípios. 

 

A proteção das áreas no entorno do manancial é de vital importância na elaboração de 

projetos de exploração de água para abastecimento humano, pois suas condições e 

manutenção incidem diretamente sobre a sustentabilidade do sistema. O processo de uso e 

ocupação do solo nas margens do Beberibe durante varias décadas desde o início da ocupação 

da área foi feito de maneira desordenada (CAMPOS, 2003). Com a mudança deste paradigma, 

a ordenação da ocupação e a criação de áreas de proteção, esta área tende a oferecer menos 

riscos de implementação para um projeto como o de estações de filtração em margem que 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/266901/lei-16243-96-recife-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/4138685/art-102-da-lei-17511-08-recife
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possuem grande interação com a qualidade das águas superficiais e subterrâneas.  

 

Quanto a gestão das águas em obras no rio Beberibe, a única Outorga do uso de água para 

abastecimento público listado nos arquivos digitais, consultado em fevereiro de 2011 foi 

requerido pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) em 2000, com vazão 

de 47.520,00 m
3
/dia. Este volume é aduzido até a estação elevatória de Caixa D’água de onde 

é bombeado para a ETA Alto do Céu, e de lá o sistema de distribuição forneça água para 

bairros de Recife e Olinda. 

 

O rio Beberibe se encontra em um grupo de bacias bastante explorado pela carcinicultura, que 

representa a maior parcela do consumo de água do conjunto de pequenos rios litorâneos 

formado pela Gl-1, onde são outorgadas a retirada de mais de 1.285.000,00 de m³/dia de água 

com a principal finalidade de carcinicultura com 61% (gráfico 4) de toda a água outorgada 

para o grupo de bacias. Este dado ainda sofre um pequeno desvio, pois, muito do consumo de 

água presente nesta bacia e feita por captações superficiais, não é passível de outorga  desde 

que a vazão média fique menor ou igual a 43 m³/dia.  

Usos de águas superficiais no Gl-1

Irrigação

8%

Abastecimento 

humano industrial

1%

Abastecimento 

público

30%

Carcinicultura

61%

 

Gráfico 4: Usos de águas superficiais outorgadas pela SRH de 1998 a 2009 no Grupo de bacias 

litorâneas (Gl-1) 

 Das águas captadas na GL-1, a estimativa de vazão que retorna para o curso d’água original é 

de 191.466,00 m³/ dia em todo o grupo de bacias, principalmente nas regiões de 

carcinicultura. O restante de água utilizada retorna ao meio ambiente sob forma de vapor 

d’água da evaporação nos processos produtivos e por infiltração nos aqüíferos.  

 

A outorga é feita mediante a avaliação do volume de vazão do rio, a vazão de captação e o 

uso da água, o retorno desta água para o corpo hídrico depende do processo de licenciamento 
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para tal, regido pela CPRH. A instituição gestora (a partir de 2011 a APAC) pode outorgar 

vazões diferentes de captação conforme o regime do rio e seus usos,e suas flutuações de 

abundancia ou escassez de água. A gestão é feita através de um banco de dados com  

mapeamento por bacia  (Figura 25) e indicação dos volumes retirados de água, sendo esta 

uma importante ferramenta de gestão para concessão da outorga.  

Fonte: Adaptado da base de dados da SRH, 2011 

Figura 25: Grupo de pequenas bacias hidrográficas litorâneas (GL-1) com destaque o Rio Beberibe, 

mapa de outorgas 

 

Quanto à extração no aquífero Beberibe por poços segundo o sistema de informação da SRH  

consultado em 2011, são 304 poços ativos com uma vazão estipulada em 10.424,95 m³/h ou 

250.199 m³/dia, o uso de água predominante (Gráfico 5) é o de abastecimento público, 

perfazendo 72% da água retirada por poços do aquífero Beberibe com vazão aproximada de 

7.350 m³/h, em seguida com o uso para fins industriais com aproximadamente 1.835 m³/h de 

vazão, o banco de dados apesar de ter sido consultado em 2011 constam  outorgas até o ano 

de 2009 (Figura 26). 
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Fonte: SRH, 2011 

Gráfico 5: Outorgas de uso de água segundo a tipologia de uso de 1998 a 2009  

 

 

 

 
 
Fonte: Imagem do Google Earth  

Figura 26: Distribuição de poços existentes no entorno do aquífero Beberibe. Informações de poços de 

SIAGAS (2011)  

No estudo HIDROREC II (2002) foi aferido com base na exploração e na demanda futura que 

os poços da parte baixa do Beberibe devem ter redução de 15% e vazão de exploração 

limitada a 60 m³/dia no alto Beberibe por ser uma zona com maior recarga hídrica e sem 
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possuir grandes extrações de água subterrânea foi estipulada a limitação de poços com 70 

m³/dia.  

 

A importância do manejo adequado destes poços é explícito no trabalho de Cabral et al (2008) 

sobre as águas subterrâneas na Região Metropolitana de Recife. Os pesquisadores analisaram 

270 poços no aquífero Beberibe quanto a condutividade elétrica e encontraram muitos deles 

com águas salinas, principalmente nas regiões costeiras e próximos ao rio Capibaribe. Ainda, 

é levantada a hipótese de que alguns poços estejam inativos ou que permitam que a água de 

duas camadas diferentes separadas se misturem.  

 

 

Segundo a Resolução CRH nº 04 / 2003, que aprova o Mapa de Zoneamento Explotável de 

Águas Subterrâneas na Região Metropolitana do Recife (Figura 27) do Estudo HIDROREC II 

– Estudo Hidrogeológico do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, e que 

delimita as áreas e quantidades de águas exploráveis nestes municípios, as águas do Beberibe 

devem ter limite de vazão outorgada de 60m³/dia para novos poços e sofrer uma redução de 

15% de vazão nos poços que se encontram em produção e outorgados na região. 

 

 

O HIDROREC II (2002) é referida como a atualização do Projeto HIDROREC - Estudo 

hidrogeológico da Região Metropolitana do Recife (COSTA et al., 1998) resultado de uma 

extensa pesquisa realizada por equipe multidisciplinar com avaliação criteriosa sobre o 

território a geologia e os recursos hídricos o trabalho descreve a zona onde se insere o 

Aquífero Beberibe como: 

 

Zona “C” 

Localização:  

Ocupa uma faixa de direção aproximadamente norte-sul, iniciando-se ao sul na região 

de Prazeres, estendendo-se por Piedade, Imbiribeira, Casa Forte/Casa Amarela e daí 

infletindo para a direção leste ingressando em Olinda 

Aqüífero explotado:  

Cabo na zona sul e Beberibe no centro e norte do Recife e sul de Olinda. 

Situação atual de profundidade:  

os níveis da água subterrânea nos aqüíferos Cabo e Beberibe encontram-se a 

profundidades variáveis entre 30 e 50m. 

Condicionantes de explotação:  

os novos poços a serem perfurados nesses aqüíferos deverão ter a vazão outorgada 

limitada em 60 m
3
/dia enquanto os poços atualmente existentes deverão ter a sua 

vazão reduzida em 15%; um monitoramento contínuo deverá ser exercido. 
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A zona “D” que em sua totalidade esta situada no aquífero Barreiras, possui parte corpo do rio 

Beberibe em sua parte montante.  

 

Zona “D” 

Localização:  

 Corresponde às zonas elevadas em forma de tabuleiros ou chães, que ocorrem na 

região sul de Recife (Ibura, Jordão), região norte de Recife e Olinda e na área de 

Aldeia, em Camaragibe 

Aqüífero explotado: 

  Corresponde ao aquífero Barreiras 

Situação atual de profundidade:  

 os níveis da água subterrânea no aqüífero variam de um  local para outro em função da 

explotação. Assim é que na área sul, onde vem ocorrendo uma intensa explotação para 

comercialização de água em carro pipa, na extremidade sudeste do aqüífero Barreiras, 

apesar de os níveis ainda não estarem a profundidades elevadas, deve-se adotar 

medidas de proteção, daí ter sido incluída uma área dessa formação na zona “C”. O 

restante da área apresenta menos problemas, a não ser a região de Aldeia onde os 

níveis se acham mais profundos, entre 30 e 40m, necessitando um certo controle na 

sua explotação. 

Condicionantes de explotação:  

 Os poços a serem perfurados nesses aqüíferos deverão ter a vazão outorgada limitada 

em 70 m
3
/dia enquanto os poços atualmente existentes deverão ter a sua vazão 

reduzida apenas no futuro a depender do comportamento do aqüífero; um 

monitoramento contínuo deverá ser exercido. 

 

  

No mapa (Figura 25) quando superposto aos bairros e ruas da região torna-se a principal 

ferramenta de decisão sobre a quantidade de água que pode ser drenada de poços conforme a 

disponibilidade da área, o tempo, e o tipo de uso desta água. Segundo técnicos da SRH, seria 

inviável com a quantidade de técnicos existentes na secretaria, o monitoramento e aferição 

dos níveis de cada um dos poços existentes em Pernambuco, e na Região Metropolitana de 

Recife possuidora de alta densidade de poços. Assim, somente poços em regiões que 

necessitam de acompanhamento ou por serem de risco ou pela importância, são 

acompanhados desde o processo de perfuração até a fiscalização das vazões. 
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Fonte: Modificado de HIDROREC II, 2002 

Figura 25. Mapa de zoneamento explotável de água subterrânea nos municípios de Recife, Jaboatão 

dos Guararapes, Olinda e Camaragibe  
 

As águas do aquífero Beberibe são bastante exploradas, porém a inexatidão desta quantidade 

requer mais cuidado para outorgar o direito do uso da água, uma vez que vários poços para 
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abastecimento privado ainda não estão cadastrados o que dificulta o trabalho do corpo 

técnico, em contrapartida, nos últimos anos tem sido feita extensa campanha para 

conscientização sobre a importância do cadastramento e o uso correto da água subterrânea 

deste aquífero.  

 

 

5.2  ASPECTOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO EM MARGEM 

 

No processo de aquisição de uma licença, e outorga para a extração de recursos hídricos 

primeiramente é necessário obedecer ao critério de competência sobre as águas. Em se 

tratando de recursos hídricos o licenciamento e outorga do uso, conservação e preservação das 

águas são de responsabilidade da União, que pode delegar, sem imposição, aos estados os 

poderes sobre a regulamentação de seu uso e proteção desde que não entre em conflito com as 

Leis Federais, e será mediadora no caso de conflito entre fronteiras. Situações onde um 

recurso seja de grande importâncias e ocupe mais de um estado da federação, ou sejam 

internacionais, o que rege o seu uso são tratados e acordos multilaterais. As águas 

subterrâneas são de domínio dos estados federativos, direito garantido pela Constituição de 

1988. 

 

Segundo Silva et al (2008)  até o ano de 2008 somente o estado de Roraima não possuia em 

sua legislação uma Politica Estadual de Recursos hídricos, já possuindo a mesma, assim como 

legislação própria para regir a gestão de recursos hídricos, no caso da concessão de outorgas 

do uso de água , onde na data  6 dos 27 estados da federação não possuíam, sendo possível 

constatar que em 2011 todos os estados já possuem legislação para a outorga. 

 

No estado de Pernambuco a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(CPRH) é responsável e centralizadora do processo de licenciamento ambiental para 

empreendimentos passíveis do mesmo, e a APAC a partir de 2011 é o órgão administrativo do 

governo de Pernambuco, competente para a emissão da outorga do direito do uso da água, 

assim gerindo os recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado. 

 

No sistema de informação da APAC (acervo da SRH) consta de um arquivo extenso de 

outorgas do uso de água na mesma secretaria constando de outorgas de águas superficiais e 
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subterrâneas. É importante relatar que a inserção dos dados de outorga em banco de dados 

estava deveras atrasada, pois as outorgas referentes ao ano de 2009 e 2010 não haviam sido 

inseridas na sua totalidade na base de dados informatizada até o inicio de 2011.  

 

A APAC, segundo informações do corpo técnico, pretende nos próximos anos disponibilizar 

os dados de Outorga da água, tornando pública a informação, que é um recurso 

indiscutivelmente público, sendo de grande importância para a sociedade civil organizada ter 

acesso a este instrumento de gestão e controle na sua tarefa fiscalizadora. 

 

 

5.2.1  Proposta de Licenciamento ambiental  

 

Ao fazer o pedido de licenciamento na CPRH para atividades potencialmente causadoras de 

impactos ambientais, o empreendedor deve prosseguir como mostrado anteriormente 

(item,5.1), e para, atividades que utilizem a técnica de filtração em margens são descritas a 

seguir (Quadros 6 e 8) algumas propostas de exigências que a agência gestora pode utilizar no 

intuito da proteção do manancial. 

 

Para a construção dos quadros 6 e 8, foram pesquisadas diversas exigências encontradas em 

licenças de instalação (Quadro 5) e operação (Quadro 7) e delas foram aproveitadas as que se 

enquadram para a técnica de filtração em margem. 
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Tipo de LI Exigências 

Poços 

condominiais 

Realizar a construção do poço, segundo as normas da ABNT (NB-588/90 e NB-

1290/90). 

Instalar e manter um hidrômetro na tubulação de saída do pólo conforme prescrição 

do artigo 15 do Decreto estadual n° 28.787/05 que regulamenta a Lei Estadual n° 

11.427/97(Lei de conservação e proteção das águas subterrâneas do estado). 

Realizar a proteção sanitária, concretando uma área circular com diâmetro mínimo de 

01 (um) metro em torno do poço ou em forma de quadrado com 1 m² (um metro 

quadrado) de área, em atendimento ao Artigo 44 do Decreto acima citado e conforme 

as normas da ABNT. 

Garantir distancia mínima de 20 metros entre o local do poço e o sistema final de 

esgoto. 

Requerer a Licença de Operação, junto a CPRH, após a instalação do poço anexando 

ao requerimento as análises (físico-químicas com validade máxima de 1 ano) e 

bacteriológica (com validade máxima de 6 meses), conforme o Art.30 do mesmo 

decreto acima citado. 

Atender ao Parecer de Viabilidade de Exploração (número do parecer) Emitido pela 

SRH que autoriza a retirada diária de (vazão de exploração ) 

Sistemas de 

abastecimento  

de água. 

Atender aos padrões bacteriológicos e físico-químicos de potabilidade estabelecidos 

pela portaria n° 518/04, do ministério da saúde. quanto à qualidade da água destinada 

ao consumo 

Organizar material de escavação e limpeza que devera ser colocado em local 

apropriado de forma a não bloquear a drenagem natural e sem causar prejuízos aos 

ecossistemas existentes. 

Deverá ter prévio licenciamento da CPRH, qualquer modificação nos projetos 

aprovados através desta licença de instalação 

Regularizar, num prazo de 60 dias, a situação dos poços a serem utilizados como 

mananciais do projeto. 

Não comprometer em nenhum aspecto propriedade e/ou equipamento de uso público 

ou privado 

Solicitar autorização previa dos órgãos competentes no caso da necessidade de 

retirada de vegetação arbórea,  

Captação  

de águas 

superficiais 

para adução, 

tratamento e 

distribuição 

Solicitar autorização previa dos órgãos competentes no caso da necessidade de 

retirada de vegetação arbórea,. 

Recuperar áreas impactadas ficando a (empresa) responsável por eventuais prejuízos 

causados a terceiros decorrentes da obra. 

Atender aos padrões bacteriológicos e físico-químicos de potabilidade estabelecidos 

pela portaria n° 518/04, do ministério da saúde. quanto à qualidade da água destinada 

ao consumo 

Adotar  soluções adequadas para disposição dos resíduos originados pela ETA. 

Apresentar no prazo de 90 dias, termo de outorga do manancial escolhido emitido 

pelo órgão competente. 
Fonte: Adaptado de CPRH  

Quadro 5: Relação entre tipo de Licença de Instalação (LI) e exigências comuns em processos  
 

Para projetos que utilizem da técnica de filtração em margem o processo de licenciamento 

deve seguir o mesmo destino dado a uma ETA com exigências adicionais (Quadro 6): 
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Licença de 

Instalação 

Exigências 

Produção de 

águas de 

Abastecimento 

por filtração 

em margem 

Realizar a construção do poço, segundo as normas da ABNT (NB-588/90 e NB-

1290/90). 

Realizar a proteção sanitária, concretando uma área circular com diâmetro mínimo 

de 1 m em torno do poço ou em forma de quadrado com 1 m² de área, em 

atendimento ao Art. 44 do Decreto Estadual n° 28.787/05 que regulamenta a Lei 

Estadual n° 11.427/97(Lei de conservação e proteção das águas subterrâneas do 

estado). 

Manter hidrômetro na saída do poço conforme o Art. 15 do decreto supracitado 

Garantir distancia mínima de 20 metros entre o local do poço e o sistema final de 

esgoto. 

Requerer a Licença de Operação, junto a CPRH, após a instalação do poço anexando 

ao requerimento as análises (físico-químicas com validade máxima de 1 ano) e 

bacteriológica (com validade máxima de 6 meses), conforme o Art.30 do mesmo 

decreto acima citado. 

Solicitar autorização prévia dos órgãos competentes no caso da necessidade de 

retirada de vegetação arbórea. 

Recuperar áreas impactadas ficando a (empresa) responsável por eventuais prejuízos 

causados a terceiros decorrentes da obra. 

Atender aos padrões bacteriológicos e físico-químicos de potabilidade estabelecidos 

pela portaria n° 518/04, do ministério da saúde. quanto à qualidade da água destinada 

ao consumo 

Apresentar em um prazo de 90 dias, termo de outorga do manancial escolhido 

emitido pelo órgão competente. 
Fonte: Elaborado pelo autor  

Quadro 6: Sugestão de Exigências para processo de aquisição de Licença de Instalação (LI) em 

projetos com uso de filtração em margem 

 

As exigências requeridas no processo de licenciamento ambiental, na licença de instalação 

tem o intuito de proteger o manancial e as áreas no entorno assim como o uso do solo, por 

esta razão o processo de licenciamento de um empreendimento que utilizar-se-á da técnica de 

filtração em margens em um manancial deve levar em conta aspectos tanto do rio a ser 

explorado, pois pode interferir na vazão e na dinâmica deste, como pode receber, por falhas 

do projeto ou eventualidades, interferências das águas subterrâneas. 

 

A Licença de Operação é a medida consecutiva do cumprimento das exigências da Licença de 

Instalação, o não cumprimento destas, pode levar a multa e embargo do empreendimento, ou 

ainda um termo de ajuste de conduta, para quando o não cumprimento de uma das exigências 

seja justificável ao entendimento do corpo técnico. A seguir, exemplos de exigências 

encontradas no quadro 7 abaixo. 
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Licença de 

Operação 
Exigências 

Captação 

d’água 

subterrânea 

Manter hidrômetro na tabulação de saída do poço, conforme prescrição do artigo 15 

do decreto estadual 20.423/98 que complementa a Lei n° 11427/97 (Lei de 

conservação e proteção das águas subterrâneas do estado). 

Realizar manutenção do poço (artigo 59, do decreto 20.423/98). Com freqüência 

máxima de 02 anos. (pode ser requerida freqüência de menor tempo) 

Atender aos condicionantes do termo de outorga de uso da água emitido pelo órgão 

competente (número e validade), que autoriza a exploração de (vazão) conforme 

confere o Art.21da Lei n° 11427/ 97 e seu decreto regulamentador. 

Apresentar a renovação da LI (conforme o Art.35 do decreto regulamentador) com 

antecedência de 90 dias da extinção do prazo da Licença de Operação , anexado ao 

requerimento , as análises de água (físico-químicas com validade máxima de 1 ano e 

bacteriológica com validade máxima de 06 meses da água, coletada antes da cisterna 

, conforme Art 30 do decreto regulamentador) e copia do relatório da última 

manutenção do poço. 

Captação 

d’água 

Superficial 

Quanto à captação, devera ser executada sem danos aos recursos hídricos 

Cumprir os condicionantes do Termo de outorga de uso de água (número) emitido 

pelo órgão competente, em especial a vazão de capacidade e a vigência (validade). 

O requerente é responsável civil e penal, e administrativamente por danos causados à 

vida, à saúde , ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer parte da 

presente atividade 

Fonte: Adaptado de CPRH  

Quadro 7: Principais exigências encontradas no processo de licenciamento (Licenças de 

Operação) para captação de recursos hídricos em Pernambuco. 

 

Estas medidas são solicitadas, assim como as da LI são requeridas na Licença de Operação, 

como medida de proteção dos recursos ambientais. As exigências ainda trazem o termo de 

outorga como referência para a exploração da água. Mesclando estas exigências e tendo em 

conta o processo de filtração em margens as exigências para a licença de operação para 

estações podem ser descritas no quadro 8. 

 

Além de possuir a mescla das licenças de captação de águas subterrâneas e superficiais é 

adicionada (como no primeiro item de exigências do quadro 6 a exigência de que o 

empreendedor realize o estudo de fluxo subterrâneo afim de determinar com o máximo de 

exatidão possível as porcentagens de água retiradas do fluxo do rio e do solo, já que a água 

provinda da filtração em margem é uma mistura das duas. Esta exigência tem o intuito de 

preservar o melhor funcionamento do sistema, assim causando menos imprecisão no processo 

de licenciamento, pois uma mudança elevada nessas porcentagens pode ser prejudicial para a 

dinâmica e o gerenciamento da exploração do manancial. 
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Licença de 

Operação 
Exigências 

Captação 

d’água por 

filtração em 

margem 

Realizar estudo do fluxo subterrâneo, especificando as porcentagens de água 

superficial e subterrânea exploradas. Com freqüência máxima de 2 anos. 

Quanto à captação, devera ser executada sem danos aos recursos hídricos 

Cumprir os condicionantes do Termo de outorga de uso de água emitido pelo órgão 

competente, em especial a vazão de capacidade e a vigência (validade). 

Manter hidrômetro na tubulação de saída do poço, conforme prescrição do artigo 15 

do decreto estadual 20.423/98 que complementa a Lei n° 11427/97 (Lei de 

conservação e proteção das águas subterrâneas do estado). 

Realizar manutenção do poço (artigo 59, do decreto 20.423/98). Com freqüência 

máxima de 02 anos. (pode ser requerida freqüência de menor tempo) 

Atender aos condicionantes do termo de outorga de uso da água emitido pelo órgão 

competente (número e validade), que autoriza a exploração de (vazão) conforme 

confere o Art.21da Lei n° 11427/ 97 e seu decreto regulamentador. 

Apresentar a renovação da LI (conforme o Art.35 do decreto regulamentador) com 

antecedência de 90 dias da extinção do prazo da Licença de Operação , anexado ao 

requerimento , as análises de água (físico-químicas com validade máxima de 1 ano e 

bacteriológica com validade máxima de 06 meses da água, coletada antes da cisterna 

, conforme Art 30 do decreto regulamentador) e copia do relatório da última 

manutenção do poço. 

O requerente é responsável civil e penal, e administrativamente por danos causados à 

vida, à saúde , ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer parte da 

presente atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Quadro 8: Proposta de Exigências para processo de aquisição de Licença de Operação (LO) em 

empreendimentos com uso de filtração em margem 
 

5.2.2  Proposta de gestão da Outorga para projetos de filtração em margem. 

 

Ao receber o pedido de outorga, técnicos da SRH relataram que a primeira medida 

subseqüente é a separação em captação superficial e captação subterrânea, de modo que o 

pedido seria analisado por dois corpos técnicos distintos. Os pedidos de outorga para águas 

subterrâneas recebem a letra “P” antes do número de registro, o que significa “poço” e a letra 

“S” para superficiais.  

 

A quantidade e o tempo (meses e anos) de exploração das águas subterrâneas são 

estabelecidas através de um sistema de decisão e gestão dos técnicos da SRH (até 2010) com 

base no mapa de exploração das águas subterrâneas da Região Metropolitana de Recife 

(Hidrorec II, 2002) e a própria base de dados da secretaria formada por outorgas anteriores e 

monitoramentos. Para regiões não abrangidas pelo estudo, são utilizadas consultas a bases de 

dados hidrogeológicos. Silva (1999) listou a metodologia para analise dos pleitos de outorga 
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de águas subterrâneas em Pernambuco que atualmente é utilizada pelos órgãos gestores: 

 

 protocolo do processo; 

 avaliação da compatibilidade da demanda x finalidade de uso; 

 avaliação da viabilidade de explotação; 

 avaliação das características do poço; 

 avaliação da qualidade da água; 

 análise da demanda requerida em relação aos usuários já outorgados no 

aquífero. 

 

 As águas superficiais têm um mapeamento interativo onde cada corpo d’água possui sua 

extração marcada e através de uma base de dados com as vazões dos rios e capacidades das 

barragens, e com visitas técnicas sempre que necessário, o corpo técnico pode gerenciar a 

concessão da outorga. No requerimento de outorga além da identificação do requerente, deve 

responder para qual a modalidade do uso (captação de água, lançamento de efluentes ou 

construção de obra hidráulica), a finalidade do uso (Tabela 5), a localização do 

empreendimento e a vazão especificando o tempo de exploração em horas dias meses e anos. 

 
Tabela 5: Finalidade do uso para pedidos de outorga 

 

Fonte: APAC, 2011 

 

No processo atual de concessão de outorga não são levados em conta, a princípio, a distância 

do poço para o corpo d’água superficial (quando este existir). Nos requerimentos de outorga 

analisados, consta que, no caso de obra hidráulica (construção de um poço por exemplo) 

deve-se anexar os dados técnicos da obra. 
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Os termos de outorga emitidos pela SRH, que a partir de 2011 são de responsabilidade da 

APAC, possuem padronização de exigências conforme os cinco artigos descritos abaixo: 

 

Art 1°- Outorgar o direito de uso da água com ao (empreendimento) localizado na 

(local do empreendimento) inscrito no CNPJ sob n°_____ e inscrição 

estadual____, obedecidas às características e condições seguintes: 

I- Caracterização da fonte de suprimento 

a) Denominação do manancial:  

b) Bacia hidrográfica 

c) Bacia hidrogeológica 

d) Local: 

e) Coordenadas geográficas: 

II- Condições de outorga 

a) Modalidade da outorga:  

b) Vazão outorgada 

c) Leitura do hidrômetro:  Número:  Data: 

d) Período de uso 

e) Finalidade do uso da água:  

f) Vigência da outorga:  

 

No quesito II item (e) se a água for utilizada como abastecimento residencial é colocada uma 

nota se referindo à portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde, explicitando que a água deve 

ser devidamente tratada antes de ser consumida. 

 

Art 2°: Este termo poderá ser revogado e extinta a outorga, em todas as suas 

modalidades, sem que isso implique no dever de indenização ao usuário pelo 

outorgante se verificada a ocorrência de quaisquer das hipóteses dispostas nos arts12 

a 33 da Lei n° 11.427/97 e Art 24, do Decreto n° 20423/98, e quando da necessária 

adequação ao plano estadual de recursos hídricos e à execução de ações para garantir 

a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no inciso III, do Art 2° da Lei n° 

12.984de 30 de dezembro de 2005 

Art. 3° São proibidas quaisquer mudanças físicas ou químicas da água que possam 

prejudicar as condições naturais do aqüífero, assim como o direito de terceiros 

Art 4° O outorgado responderá civil, penal e administrativamente por danos 

causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer 

da presente outorga sem prejuízo das penalidades previstas na Lei° 11.427/97 e no 

seu decreto regulamentador 

Art. 5° O uso dos recursos hídricos, objeto desta outorga, esta sujeito a cobrança 

prevista nos termos dos arts.37 e 38 do decreto n° 20.423/98 e posteriores 

regulamentações. 

 

 

O Art 5° refere se à possibilidade de cobrança pelo uso da água por usuários domésticos.A 

implantação da cobrança pelo uso da água no Estado também é uma forma de induzir ao uso 

racional da água e à minimização dos desperdícios, especialmente para os usuários 

domésticos ou rurais, isentos de cobrança pela atual legislação em vigência. (SILVA, 2008). 

 

Para a avaliação dos pedidos de concessão de uso para águas superficiais a SRH, até inicio de 

2011, carecia de corpo técnico em relação ao volume de material para ser analisado. O corpo 
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técnico avaliava os pedidos através de um mapeamento da própria SRH, e cada pedido 

passível de outorga precisa ser analisado segundo a vazão do Rio ou a disponibilidade do 

reservatório, relacionando com o uso e a vazão retirada e devolvida para o rio.  

 

O processo de outorga do uso d’água é dividido entre águas superficiais e subterrâneas. A 

tomada de decisão sobre a retirada de águas superficiais leva em conta a vazão (Q) do corpo 

hídrico ou a capacidade de retirada de um reservatório como açudes e barragens. Este 

processo decisório de gestão é baseado em dados meteorológicos fornecidos constantemente 

por órgãos como a CPRH que é responsável pelo monitoramento dos corpos hídricos no 

Estado.  

 

A vazão é o mais influente item de ponderação, seguido do tipo de uso da água, para retiradas 

superficiais, esta deve ser preservada para que se garanta a sustentabilidade do rio nas épocas 

de estiagem, garantindo que utilizadores na parte jusante do rio tenham garantidos o usufruto 

deste bem coletivo, assim como mantendo condições para que a fauna e a flora consigam 

manter seus processos naturais em condições sustentáveis. 

 

Logo, no processo de decisão não são levados em conta os corpos superficiais para a outorga 

de águas subterrâneas. Mesmo em caso de Filtração em Margem, que pode não ter influência 

significativa nas quantidades de águas subterrâneas, mas sim nas águas superficiais. Logo, 

para suprir o déficit de água provocado nos subsolos da margem a demanda do fluxo fará com 

que menos água se junte a vazão total do rio podendo assim levar a uma decisão errônea 

quanto na proteção dos corpos hídricos. A outorga, nesta situação, deveria levar em conta os 

estudos de perfuração dos poços sendo exigido o estudo do fluxo da água, neste estudo sendo 

respondidos questionamentos como: qual a porcentagem de água pertence ao solo e qual 

porcentagem é pertencente a água superficial  infiltrada. 

 

As exigências para o pedido de outorga relativo ao consumo da água são: a vazão (m³/dia) , 

horas por dia, dias por mês, e meses por ano. O pedido de outorga é analisado separadamente 

em superficial e subterrâneo e para eles as exigências são: 

 

 Águas superficiais  

 Análise físico-química e bacteriológica da água do manancial 

 Utilização da água para irrigação 
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 Área ≤ 10ha (formulário de irrigação próprio) 

 Área > 10ha (necessário projeto de irrigação) 

 Construção de barramento de cursos d’água (com projeto básico, estudo 

hidrológico com respectivas ART´s dos responsáveis pelo estudo) 

 Obras hidráulicas que comprovem inundações em áreas de terceiros (cartas de 

anuência dos proprietários das áreas inundadas) 

 

 Águas subterrâneas 

 Captações em poços a serem perfurados (com projeto contendo especificações 

técnicas dos poços com respectiva ART do responsável pela perfuração 

 Captações em poços já existentes (com relatório técnico do póço e análises físico 

químico e bacteriológico da água) 

 Captações com finalidade de comercialização, abastecimento público, irrigação 

industrial e abastecimento condominial e hospitalares estão sujeitas a 

apresentarem estudos hidrogeológicos, testes de bombeamento escalonado e 

condomínio, no prazo de 30 dia , contados a partir do recebimento da solicitação 

dos referidos teste 

 

 

Poços com profundidade igual ou inferior a 20m e vazão menor que 5 m³/dia são isentos de 

outorga desde que seu uso seja, doméstico, residencial ou rural, no caso,  o objeto da pesquisa 

são poços de filtração em margem para abastecimento público, ou seja técnica passível de 

outorga, apesar de unitariamente os poços possam ter menos de 20 m de profundidade  e uma 

vazão inferior aos 5 m³/ dia como é o caso da estação experimental de caixa d’água. 

O modelo de outorga para este tipo de empreendimento deve constar a preocupação com a 

proteção tanto das águas superficiais quanto das subterrâneas o principal fator ligado a isso é 

que por um bombeamento ativo as águas superficiais são drenadas através da matriz do solo. 

Havendo por muitas vezes mistura com águas subterrâneas do manancial. Para este 

procedimento, em sugestão a APAC a outorga deverá conter exigências que visem cumprir 

com as diretrizes ambientais descritas no item 5.3 seguir. 

 

Sendo assim a Outorga para uso de água para projetos que utilizem-se de Filtração em 

Margem para a produção, devem ser codificadas como: águas subterrâneas sob influencia de 

águas superficiais. Faz-se  necessária muita atenção à gestão das águas superficiais e 
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subterrânea no processo de concessão de outorga, onde deve ser informado pelo requerente, 

dentre outros atributos, a porcentagem aproximada das quantidades de águas superficiais e 

subterrâneas presentes na mistura. 

 

 

5.2.3 Gestão da tecnologia  

 

A gestão da tecnologia aplicada em Pernambuco deve seguir o modelo de gestão dos recursos 

hídricos Conforme a Lei Estadual nº 11.426/97, os instrumentos de gerenciamento de recursos 

hídricos são como discutidos amplamente por este trabalho e exemplidicados na aplicação da 

tecnologia, são:  Outorga do direito de uso dos recursos hídricos; Infrações e penalidades; 

Cobrança pelo uso da água; Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRH). 

 

Silva (2003) na época ressaltava que Pernambuco encontrava-se em estagio de consolidação 

do gerenciamento de recursos hídricos, destacando a eficiência e utilidade do setor de outorga 

do direito de uso da água.  A autora ainda apontava que o Sistema Estadual de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos precisa de revisão e adequação com a legislação federal. Com a criação 

da APAC, com o foco gerencial em águas e clima, foco este que, era da Secretaria de 

Recursos Hídricos e que passou a ter maior atenção as questões energéticas da água tornando-

se Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos; pode-se afirmar que a questão gerencial dos 

recursos hídricos ainda está em fase de consolidação, possuindo entretanto base legal bastante 

definida. 

O desafio da gestão integrada entre solo, águas superficiais e subterrâneas, é um dos 

principais aspectos da gestão da tecnologia de filtração em margem, pois ela necessita 

intrinsecamente da qualidade do solo por conseqüência da água contida nele, e da proteção 

das águas superficiais, pois a qualidade da água extraída dos poços de FM é variável.  

 

A educação hidroambiental no processo de gestão integrada e não somente o gerenciamento 

dos recursos naturais deve incluir mudanças de formas e comportamentos de desperdício e 

degradação dos recursos para o melhor aproveitamento destes, tanto para a população em 

geral, como para as instituições.  
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5.3  AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO EM MARGEM: 

VANTAGENS E LIMITAÇÕES 

 

 

A tecnologia de filtração em margens quando aplicada em um manancial é possível de 

geração de impactos não só positivos, mas também negativos. Os impactos para um sistema 

que utilize FM devem ser analisados por três aspectos: a da finalidade (abastecimento público, 

dessedentação animal, industrial ou irrigação), da tomada d’água via poço, utilizando a matriz 

do solo; e a da drenagem do corpo d’água superficial (rio, lago ou barramento).  

 

Um dos maiores impactos causados por uma estação de tratamento de água (ETA) é a 

produção de lodo, rico em insumos químicos. Este lodo em uma situação ideal deve ser seco e 

transportado até um aterro sanitário. Na Técnica de filtração em margem grande parte das 

etapas de uma ETA convencional não são necessárias, pois este parte da filtração (nas 

margem) para a desinfecção assim sendo, somente a necessidade de uma bateria de poços 

(conforme a produção de cada local) uma central elevatória e o sistema de armazenamento e 

distribuição, sem utilização de coaguladores ou produção de lodo. 

Em contrapartida, a FM necessita a instalação de poços, de estudos criteriosos do aquífero e 

de sua matriz dos solos, os poços periodicamente necessitarão de manutenção e haverá 

sempre o dispêndio de energia para seu funcionamento no processo de planejamento de uma 

estação estes pontos devem ser levados em consideração para avaliar a necessidade e 

efetividade de um projeto. Cada tipo de empreendimento carece de qualidade de águas 

distintas, a necessidade de adequação da qualidade da água no caso de abastecimento 

industrial, irrigação ou dessedentação de animais deve ser levada em conta para o 

planejamento de um projeto de FM. 

 

A filtração em margem utiliza a matriz natural do solo para o processo de filtração (SENS, 

2006). No poço perfurado experimentalmente às margens do rio Beberibe a representação de 

sérios riscos ao manancial é insignificativa. Pode ser apontado que o poço que por ventura 

seja desativado e não selado oferecerá risco de, com escoamento de águas superficiais 

poluídas, introduzirem contaminantes ao aquífero, porém, este é pontual de pequena 

profundidade e diâmetro resultando em uma ameaça não significativa para a capacidade de 

resiliencia do conjunto solo aquífero. Os aquíferos da costa pernambucana tem sofrido 

processo de salinização, devido a superexploração, como por exemplo o bairro de Boa 
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Viagem, cuja salinização de poços tem limitado a exploração do recurso (CABRAL et al, 

2008) 

 

Para a sustentabilidade da técnica de filtração em margens é necessária a proteção do 

manancial tanto superficial quanto subterrâneo, uma vez que mudanças na composição da 

biota (biocenose) presente na zona ripária e na zona hiporreica podem causar o aceleramento 

do fenômeno da colmatação. A diminuição da permeabilidade entre solo da água superficial 

para as águas subterrâneas, pode ser atribuída a atividade microbiana pela formação de 

biofilme (substâncias extracelulares poliméricas, bactérias e produtos gasosos de degradação) 

que pode reduzir a condutividade hidráulica das camadas sedimentares (BATTIN et al.,1999). 

 

Segundo Gunkel (2005) a presença de algas e os seus consumidores e suas relações puderam 

ser associados ao fenômeno da colmatação em estudo realizado na estação de filtração em 

margens no lago Tegel (Alemanha). Porém, segundo o próprio pesquisador (2010), apesar de 

existir o processo de colmatação, algumas estações seculares existentes na Alemanha não 

precisaram de qualquer tipo de correção do solo e permanecem funcionando e produzindo 

água de qualidade. 

Pelo fato da ocorrência do fenômeno da colmatação, e pela carência de estudos desta então 

nova tecnologia (FM) em solos latino-Américanos são necessárias mais pesquisas a respeito 

do funcionamento na dinâmica de nossos solos e águas. A garantia da sustentabilidade do 

sistema depende da maneira como serão geridos as águas e os solos nas áreas de influência, e 

do conhecimento cientifico a respeito da dinâmica da água no solo e de sua biocenose.  

 

Herberer (2004) em estudos nos mananciais de abastecimento de Berlim (Alemanha) conclui 

que fármacos presentes nas águas contaminadas por esgoto, são de difícil remoção, e que são 

encontrados em águas superficiais são em grande parte removidos pelo processo de filtração 

em margem, sendo somente detectados como traços após o processo de filtração. Porém, estes 

fármacos, e subprodutos podem estar sendo depositados na matriz do solo, sendo a filtração 

em margem um ativo que facilita a intrusão da água superficial nas águas subterrâneas. 

 

Outros tipos de contaminantes podem ser permeados das águas superficiais para a água 

subterrânea, então a técnica de filtração em margem como é tradicionalmente usado, tem sido 

bastante eficiente na remoção de contaminantes como, fitoplancton e cianobactérias e 

cianotoxinas (MS/FUNASA, 2003; RABELO, 2006; SANT’ANNA et al., 2006), Giardia 
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lamblia e Cryptosporidium parvum  (WEISS et al. 2005; EPA, 2009) E.coli e coliformes 

termotolerantes (FREITAS, 2010) dentre outros. A qualidade da água superficial também 

pode ser alterada conforme as características do solo, como expresso pelos trabalhos de Paiva 

(2009) e Freitas (2010) onde a condutividade elétrica, dureza, ambas atreladas a íons dissolvidos no 

solo, tornaram-se, ainda que sutilmente, superiores na água gerada no processo de FM. 

 

A vazão estimada de retirada de um corpo superficial é essencial no processo de gestão das 

águas, a retirada do recurso em barragens deve ser gerida para o controle da sua escassez, 

assim como em um rio para garantir o uso em sua parte jusante. Estes aspectos se tornam 

ainda mais inportantes quando a tecnologia de FM for aplicada em regiões como a do semi-

arido, onde exista escassez de água. Com a uso desmedido do recurso o risco de eutrofização 

dos mananciais e reservatórios é alto, juntamente com o risco de salinização dos solos. 

 

Na estação experimental situada ás margens do rio Beberibe, a técnica empregada mostrou ter 

plena capacidade de funcionamento, com uma vazão de 12,6 m³/h conforme relatado por 

Paiva (2009) isto é suficiente para o abastecimento de pequenas populações e com a expansão 

do projeto pode representar uma contribuição significante para o sistema público de 

abastecimento de água da RMR. 

Em estudo realizado por Cabral et al (2008) sobre as características da água subterrânea da 

Região Metropolitana de Recife, o aquífero Beberibe assim como o aquífero Cabo foram 

classificados quanto a sua vulnerabilidade (método GOD) como “baixa vulnerabilidade”. A 

metodologia GOD - Groundwater occurrence; Overall aquifer class; Depth to groundwater 

teble - (FOSTER; HIRATA, 1988) propõe a análise de três parâmetros: o tipo de ocorrência 

da água subterrânea, classificação dos estratos acima da zona saturada do aqüífero em termos 

do grau de consolidação e caráter litológico, e determinação da profundidade do nível 

freático. Cada um destes parâmetros possui uma escala e uma padronização.  

 

Como resultado da análise dos documentos institucionais e legais voltados para a gestão do 

uso e ocupação do solo e principalmente da proteção de recursos hídricos; assim como da 

reflexão sobre as limitações e vantagens da tecnologia de filtração em margem, e da 

referencia analítica da caracterização das condições do poço experimental instalado às 

margens do Rio Beberibe, foram formuladas as seguintes diretrizes de gestão ambiental para 

aplicação da tecnologia de filtração em margens são listadas a seguir: 
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As instalações de poços que utilizem a técnica de filtração em margem devem seguir os 

seguintes critérios para a gestão do processo: 

 

 Etapa de planejamento e construção 

 Os poços devem ser construídos segundo as normas da ABNT (NB-588/90 e NB-

1290/90). 

 A profundidade e a distância do corpo hídrico superficial devem ser otimizadas 

para que a água passe o tempo necessário no solo para adquirir condições de 

potabilidade, isto dependera de um estudo prévio das condições das águas do 

manancial, da permeabilidade do solo e das disponibilidades físicas do local. 

 A vazão do rio ou o nível dinâmico da barragem devem ser controlados, a 

autorização para a tomada d’água via poço deve levar em conta a mesma vazão 

caso esta retirada fosse uma captação superficial desde que, não ultrapasse limites 

estabelecidos para a extração de águas subterrâneas 

 

 Etapa de operação 

 No primeiro ano de funcionamento do sistema as análises físico-químicas e 

bacteriológicas da água devem ser feitas trimestralmente, assim como análise do 

fluxo subterrâneo e da estimativa quantitativa das águas subterrâneas presentes na 

extraída, no segundo ano semestralmente, e a partir do terceiro, anualmente. 

 Conforme as condições do aquífero ou semestralmente devem ser realizados 

estudos de rebaixamento do lençol freático. 

 Deve-se evitar a instalação de atividades potencialmente poluidoras do solo e dos 

recursos hídricos nas adjacências do sistema. Assim como a preservação das 

matas ciliares e zona riparia ao longo da montante da estação de tratamento. 

 Os padrões de potabilidade devem ser seguidos e a água para distribuição direta 

deve passar pelo processo de desinfecção. 

 

Estas diretrizes visam preservar a sustentabilidade do processo em um manancial onde a 

técnica possa ser instalada. As águas do rio Beberibe apresentam estado de eutrofização 

elevado, com  alguns trechos de águas com toxicidade. Mesmo assim a técnica de filtração em 

margem foi eficiente na produção de água nos padrões de potabilidade (PAIVA, 2009; 

FREITAS, 2010). Para garantir a continuidade da efetividade deste sistema, as diretrizes 

supracitadas podem auxiliar no processo de gestão e melhoria das condições e produção do 

sistema.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O aquífero Beberibe onde se encontra o poço experimental de filtração em margem (PAIVA, 

2009) possui boas indicações de ser uma excelente área para um projeto de implantação de 

uma estação de poços de FM. Características como composição do solo, qualidade da água 

subterrânea e superficial contribuem para o funcionamento da técnica. Os poços de produção 

podem contribuir para a ETA Alto do Céu, através da estação elevatória de Caixa d’água, e 

nela pode ou ser armazenada para distribuição ou ser tratada conforme os padrões de 

potabilidade da água. 

 

A Bacia do rio Beberibe constitui um importante manancial de abastecimento na Região 

Metropolitana de Recife, porem a degradação da sua área de entorno e os despejos 

clandestinos de esgoto no ao longo do seu leito tornam a água em sua parte urbana com 

elevada contaminação que representa um grande risco para a manutenção do abastecimento. A 

tecnologia de filtração em margens pode ser uma importante aliada para a obtenção de águas 

com qualidade deste corpo hídrico, porém, se não forem aliadas a técnica medidas de proteção 

ao manancial, o risco de contaminação do solo e da não funcionalidade da técnica é alto, por 

isso os cuidados com este recurso devem ser elevados no caso de sua aplicação. 

 

A exploração do aquífero, assim como a implementação da tecnologia, devem passar por 

ajustes de conduta quanto aos instrumentos de proteção ambiental, onde o licenciamento e a 

outorga devem ter uma atenção especial, já que, se feito, será a primeira experiência neste 

campo segundo o aparato legal brasileiro. As informações fornecidas por este trabalho devem 

ser analisadas pelo corpo técnico das agências responsáveis e adaptados conforme a demanda 

do local de implementação. 

 

As diretrizes de gestão do projeto constituem uma ferramenta de gestão auxiliando os 

cuidados necessários para o uso sustentável, conforme a localidade onde planeja-se um 

projeto de filtração em margem. Essas diretrizes devem sempre focar no uso e ocupação do 

solo e na metodologia correto de aferição da vazão extraída do corpo hídrico superficial. 

 

Estudos com esta técnica em regiões cujo acesso a água ou a seu tratamento são mais difíceis, 

como em grande parte do semi-árido nordestino são  sugeridos, observando as características 

legais e de gestão resultantes deste trabalho. 
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Licença de instalação Sistema de abastecimento II 

Licença de instalação  Poço raso, tipo amazonas, para abastecimento 

Público 
III 

Licença de instalação Captação em barragem para abastecimento público IV 

Licença de instalação Captação de água de rio para empreendimento 

Carcinicultura 
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Licença de instalação Captação em barragem com sistema de tratamento e 

distribuição 
VI 

Licença de Operação Captação de águas superficiais para irrigação 

canavieira 
VII 

Termo de outorga Poço de abastecimento residencial no aquífero 

Beberibe 
VIII 

Quadros Gestão das águas nos Estados do Ceará, Bahia, 

Paraná, São Paulo e Minas Gerais. (AZEVEDO et al 

2003) 
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Ceará (Azevedo et al,2003) 

Situação legal Lei 11.996 de 1992, decreto de 1994: regulamenta a outorga, com critérios bem definidos 

para águas superficiais. Ausente em relação ao lançamento de efluentes e vaga para águas 

subterrâneas 

Quadro 

institucional 

A outorga é uma atribuição da SRH/CE, que a emite com apoio de um comitê formado por 

instituições públicas estaduais (a principal, COGERH), com base em análise e parecer de 

uma câmara técnica. Comitês de bacia são eventualmente consultados. 

Critérios para 

outorga 

Uso insignificante: Q<2.000 l/h. Águas Superficiais: máxima outorgável - 9/10 da vazão 

de referência ou 1/3 no caso de lagoas. Águas Subterrâneas: máxima outorgável - vazão de 

referência. 

Vazão de 

referência 

Águas Superficiais: Q90 para rios perenizados, canais, lagos e lagoas. Águas Subterrâneas: 

vazão de teste ou capacidade de recarga do aqüífero. 

Informação 

técnica de base 

Dados observados de vazão e níveis de reservatórios operados pela COGERH, ao longo 

dos rios perenizados. Existe cadastro de usuários, mas não é utilizado na análise da 

outorga. Base cartográfica digitalizada 1/100.000. Não existe monitoramento 

Estágio de  

Desenvolvimento 

Apesar do grande avanço na gestão dos recursos hídricos no estado nos últimos 10 anos, a 

outorga ainda não está plenamente consolidada. Por razões inerentes ao clima local e 

mesmo culturais, a atuação do estado é nitidamente voltada para a operação dos 

reservatórios e alocação da água entre bacias (atividade exercida pela COGERH). Há 

critérios e procedimentos definidos, mas o instrumento de outorga ainda não tem a 

importância que deveria ter junto aos órgãos integrantes do sistema de gerenciamento de 

recursos hídricos e junto aos usuários da água. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

As ferramentas de suporte à decisão atualmente em uso no Estado visam a operação dos 

reservatórios e macro alocação da água nas bacias. Não há ainda um SSD específico para a 

análise e controle de outorgas. Apesar disso, no setor de recursos hídricos, já se usa bancos 

de dados, interfaces com SIG e modelos de análise hidrológica e de alocação de água. Há 

grande quantidade de informação em meio digital: desde dados hidrológicos à base 

cartográfica. 

Recursos de 

análise 

A base de informações, os modelos hidrológicos e as ferramentas de geoprocessamento 

existentes são utilizados na caracterização das disponibilidades hídricas, mas não se dispõe 

ainda de recursos de análise específicos para o controle e administração da outorga. Não 

há integração entre o banco de dados de outorga e as demais ferramentas já existentes 

Utilização pela 

equipe de outorga 

O sistema atual, voltado para operação de reservatórios e alocação da água, é bastante 

utilizado e possui credibilidade junto aos técnicos do setor, usuários da água e comitês de 

bacia. Já há no corpo técnico do Estado uma cultura de gerenciamento de recursos hídricos 

bem consolidada e uma clara percepção das equipes envolvidas quanto à necessidade e 

importância do uso de ferramentas de suporte à decisão. 

Estágio de 

desenvolvimento 

A falta de um SSD para análise e administração do sistema de outorga não está associada a 

nenhuma dificuldade técnica em implantá-lo, mas sim ao próprio modelo de 

gerenciamento adotado. No Ceará, a disponibilidade hídrica é totalmente determinada pela 

operação dos reservatórios e a alocação da água é definida por meio de um processo de 

negociação anual com os usuários nas suas respectivas bacias. Caso a outorga de direitos 

de uso venha a se consolidar como instrumento da política estadual de recursos hídricos, 

será relativamente fácil desenvolver ferramentas apropriadas para suporte às decisões, com 

base na capacidade já instalada nas instituições estaduais. 
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Bahia (Azevedo et al,2003) 

Situação legal Lei 6.855 de 1995, decreto de 1997: regulamenta a outorga, com critérios definidos apenas 

para outorga de águas superficiais. Não há regulamentação em relação à outorga de 

lançamento de efluentes e de águas subterrâneas. 

Quadro 

institucional 

Atribuição da SRH/BA, que conta com uma gerência específica que centraliza a análise 

técnica. Possui escritórios descentralizados, que fazem verificação preliminar e 

encaminham os processos para a sede. Não há envolvimento de CBHs. 

Critérios para 

outorga 

Uso insignificante: Q<0,5 l/s. Águas Superficiais: máxima outorgável - 80% da Q90, ou 

95% nos casos de Abastecimento humano e reservatórios em rios intermitentes. Máxima 

de 20% da Q90 para um único usuário. Águas Subterrâneas: não há critério fixado em Lei, 

vazão de teste é indicativa do máximo. 

Vazão de 

referência 

Águas Superficiais: Q90 (90% de garantia ou permanência a nível diário). Águas 

Subterrâneas: vazão de teste. O valor outorgado é em função da verificação da demanda 

Informação 

técnica de base 

Dados observados de vazão da rede da ANEEL e informações pontuais obtidas em 

campanhas de hidrometria, utilizados para regionalização de vazões. Existe cadastro de 

usuários, operado e mantido pela SRH. Base cartográfica 1/100.000 quase toda 

digitalizada. Pouca informação sobre os aqüíferos (não há monitoramento). 

Estágio de  

Desenvolvimento 

A análise da outorga é detalhada e rigorosa (sobretudo na avaliação dos volumes 

demandados para efeito de outorga) o que contribui para a consolidação desse instrumento 

de gestão no Estado. Há dificuldades em relação à insuficiência de dados confiáveis de 

vazão e capacidade de aqüíferos. A equipe envolvida é bastante completa, mas, na sua 

maioria, são consultores contratados através de projetos em andamento no Estado, o que, 

naturalmente, não constitui uma solução definitiva para administração do sistema de 

outorga. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

Existem várias ferramentas (banco de dados, CADs, modelos de simulação hidrológica, 

planilhas eletrônicas) que são utilizadas separadamente em uma seqüência lógica que 

permite a análise da outorga. O nível de integração e comunicação entre essas ferramentas 

é, no entanto, ainda limitado, o que prejudica o suporte às decisões. 

Recursos de 

análise 

O principal recurso de análise é uma planilha eletrônica que permite a totalização de 

volumes outorgados e saldos outorgáveis em função das vazões de referência e critérios de 

outorga. São utilizadas ferramentas auxiliares para cálculo das vazões de referência e 

avaliação de demandas (sobretudo para irrigação). Não há recursos automatizados para 

geração de informações gráficas, mapas georeferenciados ou pesquisas orientadas em 

bancos de dados. 

Utilização pela 

equipe de outorga 

As ferramentas disponíveis foram concebidas internamente e são utilizadas pela equipe de 

análise dos processos de outorga. O sistema é simples e foi desenvolvido passo a passo de 

acordocom as necessidades do departamento, de forma que há um elevado nível de 

domínio e utilização por parte dos técnicos envolvidos. Os técnicos do Estado consideram 

que, apesar de algumas limitações existentes, as ferramentas hoje disponíveis são 

essenciais para a análise da outorga. 

Estágio de 

desenvolvimento 

O departamento responsável pela outorga no Estado utiliza uma metodologia de análise 

consolidada, apoiada em algumas ferramentas de suporte à decisão. Essas ferramentas, no 

entanto, não estão integradas e diversas funções úteis no processo de análise e 

administração das outorgas ainda não estão disponíveis. Há deficiência nos recursos de 

visualização e processamento de informações espaciais, dificuldades na avaliação das 

demandas agrícolas e na análise hidrológica (vazão de referência e balanço de 

disponibilidades e saldos outorgáveis) Essas são dificuldades operacionais que podem ser 

contornadas com a implantação de um sistema mais completo e integrado. 
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Paraná (Azevedo et al,2003) 

Situação legal Lei 12.726 de 1999. O decreto que regulamenta a outorga esta pronto, porém ainda não foi 

oficializado. Esse decreto determina que os critérios para outorga serão definidos em um 

manual técnico a ser elaborado (inclusive quanto ao lançamento de efluentes). Atualmente, 

a outorga é dada com base em portarias da SUDERHSA. 

Quadro 

institucional 

Atribuição da SUDERHSA, que possui um departamento de gestão de recursos hídricos, 

que se ocupa basicamente da outorga e do ICMS Ecológico. Conta com o apoio de outros 

órgãos, sobretudo o ambiental (IAP), mas em atividades de recebimento e 

encaminhamento de pedidos e, não, na análise. Não há envolvimento de CBHs. O novo 

decreto prevê a participação dos CBHs inclusive na proposição de critérios. 

Critérios para 

outorga 

Os critérios serão definidos em manual técnico aser elaborado. Provisoriamente, utiliza-se 

o seguinte: Águas Superficiais: máxima outorgável - 50% da Q7,10. Com regularização, 

exige-se uma vazão remanescente de 50% da Q7,10. Águas Subterrâneas: não há critério 

fixado, vazão de teste é indicativa do máximo. 

Vazão de 

referência 

Águas Superficiais: Q7,10 (vazão de estiagem com tempo de retorno de 10 anos e duração 

de 7 dias). Águas Subterrâneas: vazão de teste. O valor outorgado é determinado em 

função da verificação da demanda 

Informação 

técnica de base 

Dados observados de vazão da rede da ANEEL e COPEL (SUDERHSA opera), que 

alimentam um programa de regionalização utilizado para análise da outorga. Cadastro com 

dados fornecidos pelos usuários, retificado e complementado com as vistorias. Base 

cartográfica 1/50.000 digitalizada. Não há informação sobre capacidade de aqüíferos. 

Estágio de  

Desenvolvimento 

O Estado já outorga suas águas desde 1989. Possui equipe bem estruturada, formada por 

técnicos do quadro permanente do estado. Conta com a cooperação de outros órgãos, mas 

o relacionamento institucional não é  adequadamente formalizado, dependendo muito da 

boa vontade de algumas pessoas, sobretudo com o órgão ambiental (IAP). A articulação 

com o IAP vai se tornar ainda mais importante quando o estado passar a outorgar o 

lançamento de efluentes, de maneira que os canais de cooperação e responsabilidades de 

cada departamento deveriam ser acordados e consolidados. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

O Estado já outorga suas águas desde 1989. Possui equipe bem estruturada, formada por 

técnicos do quadro permanente do estado. Conta com a cooperação de outros órgãos, mas 

o relacionamento institucional não é adequadamente formalizado, dependendo muito da 

boa vontade de algumas pessoas, sobretudo com o órgão ambiental (IAP). A articulação 

com o IAP vai se tornar ainda mais importante quando o estado passar a outorgar o 

lançamento de efluentes, de maneira que os canais de cooperação e responsabilidades de 

cada departamento deveriam ser acordados e consolidados. 

Recursos de 

análise 

São poucos os recursos de análise atualmente disponíveis. A vazão de referência 

(disponibilidade hídrica) determinada por um modelo de regionalização de vazões, 

enquanto que as já outorgadas são retiradas diretamente do cadastro. A verificação do 

balanço é realizada manualmente pelo técnico analista. Não há recursos de geração de 

informações gráficas nem de visualização espacial. 

Utilização pela 

equipe de outorga 

Apesar da limitação de recursos, o atual sistema de cadastro é amplamente utilizado pela 

equipe e facilita bastante a análise dos pedidos de outorga. Apesar de estar sendo 

elaborado externamente, o novo SSD tem sido discutido com a equipe interna, que vem 

orientando sua concepção desde o início. Os técnicos envolvidos na análise da outorga, 

cientes das limitações das ferramentas atualmente em uso, acreditam que o novo SSD 

responderá às necessidades do departamento de outorga. 
Estágio de 

desenvolvimento 

As ferramentas hoje utilizadas não configuram um SSD propriamente dito. Os recursos de análise são 
praticamente ausentes e as interfaces são inadequadas, permitindo pouco diálogo homem-máquina. Desde 1998, o 

Estado tem investido na concepção de sistemas de informações para gestão de recursos hídricos. Empresas de 

consultoria especializada foram contratadas parafazer a concepção e implementação dos sistemas. Uma atenção 
especial tem sido dispensada à modelagem da qualidade da água. A equipe técnica da SUDERHSA tem 

participado intensamente da discussão e definição novo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

São Paulo (Azevedo et al,2003) 

Situação legal Lei 7.663 de 1991, decreto 41.258 de 1996: regulamenta os artigos da Lei referentes à 

outorga. A portaria 717, do DAEE, estabelece os requisitos para obtenção da outorga, 

constituindo praticamente um manual de procedimentos para o pedido. A legislação não 

fixa critérios quantitativos de vazões outorgáveis e ainda não regulamentou devidamente a 

outorga de lançamento de efluentes. 

Quadro 

institucional 

Atribuição do DAEE, que já emite outorgas há mais de 3 décadas. Possui 8 diretorias 

regionais e 17 escritórios em todo o Estado, onde é realizada uma parte do processo de 

análise da outorga (vistorias, pareceres iniciais, etc.). A análise final é realizada na sede do 

DAEE, pela divisão de outorga. Em geral não há envolvimento dos comitês, apenas em 

casos de conflito e reversões. 

Critérios para 

outorga 

O Estado não adota nenhum valor fixo de referência quanto às vazões máximas 

outorgáveis. Também não são estabelecidas vazões insignificantes, exceto no caso de 

poços profundos, que são dispensadas de outorga as vazões inferiores a 5 m3/h. As 

outorgas são analisadas caso a caso, a depender das condições existentes em cada bacia. 

Vazão de 

referência 

Não há vazão de referência fixada no que se refere a limites para concessão da outorga. Os 

técnicos, informalmente, utilizam como referência o valor de 50% da Q7,10 

Informação 

técnica de base 

Dados observados de vazão e chuva, estudos do DAEE e outras entidades e observações 

de campo. Cadastros de usuários (30.000 usos), irrigantes, poços e rios (6.000 rios). Base 

cartográfica 1/50.000 (CN a cada 20m) com digitalização ainda em 2001. A regionalização 

de vazões é utilizada na análise geral, corriqueira, casos mais complexos são alvo de 

estudos específicos. Há estudos regionais do DAEE sobre capacidade dos aqüíferos. 

Estágio de  

Desenvolvimento 

Primeiro estado brasileiro a outorgar suas águas. A atuação do DAEE foi fundamental para 

construir uma base sólida de conhecimentos sobre os recursos hídricos do Estado, com 

informações que orientam as análises dos pedidos de outorga. Existem bacias em avançado 

estágio de estresse hídrico, cuja administração da outorga é bem mais complexa e de difícil 

implementação. Para esses casos, há necessidade de uma atuação mais específica e 

detalhada por parte do DAEE, o que ainda não está ocorrendo. Vários rios estaduais 

apresentam sérios problemas de poluição e a outorga de lançamento de efluentes ainda não 

foi devidamente implantada. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

Há um banco de dados de águas subterrâneas muito utilizado; outro banco, com 

informações das outorgas é menos utilizado. Nas análises corriqueiras é utilizado um 

sistema informatizado de regionalização de vazões (informação estática – não há 

atualização sistemática dos dados de origem). As bases de dados são armazenadas e 

operadas em computadores da década de 70. Em geral, os dados são extraídos dessas bases 

e as análises são feitas externamente em microcomputadores mediante a utilização de 

planilhas e bancos de dados mais amigáveis. 

Recursos de 

análise 

Os recursos de análise atualmente disponíveis são limitados, sobretudo no que se refere às 

bacias que já apresentam quadros avançados de estresse hídrico. Há um programa de 

regionalização de vazões que fornece indicadores da disponibilidade hídrica natural, o que 

não se aplica para as bacias com vazões  regularizadas por reservatórios. Não há cadastros 

de usuários e o banco de outorgas não registra todos os usos, dificultando a verificação do 

balanço hídrico. 

Utilização pela 

equipe de outorga 

As ferramentas atuais de suporte à decisão já estão em operação há muito tempo, bastante 

utilizadas pela equipe técnica. Apesar das limitações existentes, os técnicos já estão 

acostumados com os procedimentos de análise, o que pode gerar uma certa resistência a 

mudanças. De qualquer forma, já existe uma cultura de utilização da informática que 

deverá ser mobilizada para facilitar a implantação do novo sistema de suporte à decisão 

que está em concepção no DAEE. 

 

Estágio de 

desenvolvimento 

O DAEE utiliza atualmente bancos de dados antigos, operados e mantidos em computador 

de grande porte pela empresa de processamento de dados do Estado. Embora estas 

ferramentas efetivamente apóiem o processo decisório, não podem ser consideradas um 

verdadeiro SSD, face às dificuldades de diálogo com os usuários, baixos graus de 

integração e automação e total inexistência de instrumentos analíticos. Já está em 

concepção um novo sistema de suporte a decisão e novos instrumentos de análise serão 

implantados. É necessário um amadurecimento por parte das equipes técnicas do setor de 

outorga do DAEE para tratamento adequado das bacias de maior complexidade do Estado, 

para as quais não é razoável utilizar instrumentos genéricos de formulação simplificada. 
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Minas 

Gerais 

(Azevedo et al,2003) 

Situação legal Lei 13.199 de 1999, regulamentada pelo decreto 41.578 de 2001. Os critérios de outorga 

são fixados por meio de portarias administrativas do IGAM. Em 2000 foi aprovada a Lei 

13.771, que trata das águas subterrâneas, mas ainda não foi regulamentada. Também não 

estão regulamentados os critérios para outorga de lançamento de efluentes 

Quadro 

institucional 

O Estado já emite outorgas desde 1987. Hoje, é atribuição do IGAM, que possui uma 

divisão responsável pela análise e administração da outorga. A articulação com os órgãos 

ambientais do Estado é importante, mas não tem sido fácil. Há vários rios federais, de 

forma que é necessária uma maior aproximação com a ANA. Problemas de articulação 

com a ANEEL para tratamento do setor elétrico. 

Critérios para 

outorga 

Os critérios para uso insignificante ainda não foram definidos (a leiprevê a definição pelos 

CBH). Águas Superficiais: máxima outorgável - 30% da Q7,10. Com regularização, exige-

se vazão remanescente de 70% da Q7,10. Águas Subterrâneas: não há critério fixado em 

Lei, vazão de teste é indicativa do máximo. A Lei prevê que as vazões de 

referência e critérios serão definidos para cada bacia nos planos diretores. 

Vazão de 

referência 

Águas Superficiais: Q7,10 (vazão de estiagem com tempo de retorno de 10 anos e duração 

de 7 dias). Águas Subterrâneas: vazão do teste de bombeamento quando não forem 

conhecidas as disponibilidades Hidrogeológicas locais. 

Informação 

técnica de base 

A análise se baseia em estudo de regionalização de vazões, dados de 1939 a 1989. Dados 

observados em postos da ANEEL são utilizados eventualmente. Dados de operação dos 

reservatórios não são utilizados. Cadastro de requerentes de outorga (difícil atualização). 

Base cartográfica 1/100.000 (Norte) e 1/50.000 (Sul) toda digitalizada. Pouca informação 

sobre os aqüíferos 

Estágio de  

Desenvolvimento 

Apesar do Estado já outorgar suas águas há vários anos, a equipe envolvida é bastante 

reduzida, o que dificulta uma análise mais rigorosa, sobretudo na avaliação das demandas. 

Há dificuldades também na quantificação das disponibilidades superficiais e subterrâneas. 

Existe muita informação, mas precisa ser tratada e sistematizada. Como ainda não foram 

elaborados os planos diretores das bacias, os critérios de outorga são únicos para todo o 

Estado, o que não parece adequado em face à heterogeneidade hidrológica e de uso dos 

recursos hídricos existente na região. 

Instrumentos de 

suporte à decisão 

As principais ferramentas de suporte à decisão são um banco de dados (que armazena e 

gerencia as informações referentes às outorgas concedidas) e uma interface gráfica 

(geoprocessamento), que permite a visualização espacial das outorgas, a avaliação de áreas 

e auxilia no cálculo das vazões de referência (com base em um estudo de regionalização de 

vazões). 

Recursos de 

análise 

O software de geoprocessamento auxilia o cálculo das vazões de referência e a 

identificação das outorgas concedidas na área de interesse, mas não há recursos para 

verificação do balanço hídrico. Não estão disponíveis, também, modelos de simulação 

hidrológica, nem de operação de reservatórios. Alguns recursos  existentes não estão sendo 

utilizados por falta de domínio dos técnicos em relação aos softwares em uso. 

Utilização pela 

equipe de outorga 

O sistema atual foi concebido internamente, de acordo com as necessidades, mas não 

houve treinamento para utilização dos softwares empregados. Com isso, o domínio da 

equipe em relação a esses softwares é limitado, dificultando a análise. Apesar das 

limitações existentes, a equipe do departamento de outorga acredita que as ferramentas 

disponíveis melhoraram a qualidade da análise, reduzindo o tempo de tramitação dos 

processos de outorga. 

Estágio de 

desenvolvimento 

As ferramentas de suporte à decisão hoje disponíveis, já utilizadas desde 1998, 

melhoraram muito o controle e a administração da outorga. No entanto, a análise dos 

pedidos de outorga (verificação dos balanços hídricos) ainda é precária, devido à falta de 

alguns recursos específicos, sobretudo no que se refere ao cálculo das vazões naturais e à 

consideração da operação de reservatórios. Já está prevista a concepção e desenvolvimento 

de um SSD mais completo para análise da outorga. Além disso, será necessário ampliar e 

capacitar a equipe do departamento de outorga para utilização adequada do novo SSD a ser 

desenvolvido. 


