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1. INTRODUÇÃO 
 

A utilização indiscriminada dos recursos hídricos ao longo dos anos tem 

sido uma das principais condicionantes para a ocorrência da escassez hídrica 

global. Seu consumo deliberado e sem controle, além de promover o 

esgotamento de reservas subterrâneas, intensifica o desequilíbrio ecológico 

decorrente da elevada concentração de populações no meio urbano. 

O planeta Terra possui água em abundância, porém do total existente, 

menos de 1% é considerado água doce para abastecimento e consumo 

humano. Em vista do elevado crescimento demográfico, aliado as nossas 

características individuais de consumo exagerado, esse escasso índice 

percentual padece ininterruptamente. A tendência faz com que haja uma 

redução de consumo em nossas atividades para que gerações vindouras 

possam habitar o planeta adequadamente. 

Grande parte da população se vê condicionada a usufruir bens naturais 

como se fossem intermináveis. Há algum tempo, percebe-se pela comunidade 

hidrológica e pesquisadores da área, que existe uma enorme redução hídrica 
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na maior parte das grandes reservas subterrâneas. O armazenamento sub-

superficial não é suficiente o bastante para atender às necessidades humanas. 

O crescimento demográfico associado à elevada ocupação em áreas urbanas e 

de preservação ambiental intensifica progressivamente o uso de nossos 

recursos hídricos. 

Em diversos países, governos promovem políticas públicas de controle e 

racionamento de energia em função do uso ilimitado da água. No entanto, o 

que se nota é que são políticas ineficientes e desprovidas de parâmetros 

técnicos capazes de suportar e atender a sustentabilidade de determinados 

bens naturais. 

Elevadas concentrações da população no meio urbano, embora 

localizadas em áreas potenciais de reserva subterrânea, como aquelas 

situadas junto ao Aqüífero Guarani, não garantem demasiada disponibilidade 

hídrica. Pelo contrário, o uso indevido e crescente do maior reservatório de 

água doce do mundo para abastecimento público, industrial, dessedentação de 

animais, recreação etc, sofre problemas de deterioração crescente decorrentes 

da sua exploração e contaminação pela ocupação antrópica nas áreas 

consideradas de risco.  

Observa-se por outro lado, a existência de regiões com grande potencial 

de descarga hídrica e de enorme escoamento sub-superficial e superficial, 

como as regiões úmidas da Amazônia, no Norte do Brasil. No entanto, 

elevados índices de escoamento de água doce não garantem o abastecimento 

para regiões mais secas, devido à existência de uma distribuição irregular dos 

recursos hídricos para as regiões mais afastadas e secas do país. 

Entre as variadas formas de aglomerado humano em áreas urbanas 

existem aquelas caracterizadas como de maior potencial para a ocorrência de 

impactos ambientais. Dentre elas, encontram-se áreas denominadas de fundo 

de vale, onde são fundamentalmente áreas de preservação ambiental, porém 

ocupadas indevidamente pela população de mais baixa renda. 

A falta de fiscalização e regulamentação de determinadas áreas públicas 

tornam-se facilitadores para a ocupação irregular de zonas de proteção 

ambiental e, quando se pretendem promover ações de planejamento e 

zoneamento do uso do solo, as áreas identificadas como ribeirinhas 

encontram-se praticamente tomadas em toda sua extensão. Exemplo evidente 
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pode ser observado nas grandes metrópoles brasileiras, onde elas se vêem 

limitadas pela preservação de áreas ambientais e adensadas urbanamente. O 

uso irregular de determinadas áreas é classificado como de elevado risco a 

população. É corriqueiro observar noticiários sobre desmoronamentos de 

barrancos em áreas que são ocupadas irregularmente. A desinformação, 

associada à carência de políticas públicas eficientes promove a ocorrência de 

eventos catastróficos. 

O aumento da impermeabilização do solo decorrente da crescente 

ocupação urbana favorece a ocorrência das inundações. As águas da chuva 

que antes eram infiltradas e percoladas pelo solo, agora são escoadas ao 

longo dos pavimentos impermeáveis e canais de concreto. Esse caminho 

percorrido pelas águas tende a gerar uma série de conflitos e problemas 

ambientais, desde aqueles relacionados à poluição de rios, córregos e 

mananciais, como outros mais graves relacionados à saúde pública. O 

incremento dessas áreas impermeáveis facilita o aumento da velocidade do 

escoamento superficial ao longo dos canais, agrava os problemas de ordem 

estrutural do sistema de drenagem e intensifica o potencial para a ocorrência 

das inundações. 

Sistemas estruturais alternativos e de grande validade para o combate 

aos problemas das cheias são estudados e analisados pelos pesquisadores 

hidrológicos e ambientais. Dentre eles encontra-se o sistema de reúso de 

águas pluviais, onde por meio de uma simples captação das águas da chuva 

provenientes do telhado, pode-se aproveitá-las para o abastecimento e uso 

humano, de forma potável ou não. Este trabalho avalia cenários de reúso de 

águas pluviais no lote para uso não potável, como medida de descentralização 

do controle da drenagem e da poluição, visando a recuperação ambiental de 

bacias hidrográficas. 

A utilização de ferramentas ou instrumentos capazes de identificar 

futuros problemas decorrentes da urbanização é necessária para a 

recuperação de ambientes degradados, principalmente para a elaboração de 

cenários de previsão e de abordagem interdisciplinar.  Através de modelos 

específicos, como o de Modelagem Hidrológica e Hidráulica utilizado neste 

trabalho, é possível demonstrar qual a capacidade de suporte máxima para um 

determinado trecho de canal receber o escoamento superficial oriundo das 
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áreas potenciais de drenagem. Pode-se prever também, pelo uso de uma 

metodologia simplificada, como se comporta e quanto é possível acrescer o 

volume de armazenamento inicial para o reúso de águas pluviais. São 

ferramentas computacionais de importância para a realização de simulações 

hidrológicas a fim de se averiguar essa capacidade suporte de atendimento 

limite de uma determinada bacia hidrográfica, ou seja, identificar e estudar a 

bacia como uma unidade de planejamento para a criação de Planos Diretores 

Municipais. 

Este trabalho direciona seus objetivos para a apresentação de uma 

metodologia simplificada visando à construção de cenários de planejamento 

para a recuperação de bacias urbanas degradadas. São propostas diretrizes de 

controle no lote urbano, na micro e macrodrenagem. 

Embora seja aparentemente fácil e simples criar leis de zoneamento e 

políticas de controle do uso do solo, muitas vezes o que se percebe é que as 

mesmas não são aplicadas na prática por falta de fiscalização e controle dos 

agentes fiscais, vinculadas à irresponsabilidade social, política e ambiental. 

Uma das maiores dificuldades observadas no contexto da 

sustentabilidade ambiental diz respeito ao condicionamento e hábitos 

individuais humanos, que são e estão cada vez mais distantes de uma 

realidade harmônica entre o homem e o meio ambiente. O quesito 

desenvolvimento sustentável, definido como aquele que permite atender as 

necessidades do momento presente sem o comprometimento de afetar 

gerações futuras, não tem se aplicado como um dever individual e coletivo por 

parte da sociedade.  

É necessário, portanto, além da promoção e da aplicação de políticas 

que visam à recuperação, conservação e preservação ambiental, a 

conscientização por parte da população no respeito à natureza e recursos 

naturais. É imprescindível pensar nas necessidades humanas e conforto 

material levando-se em consideração aspectos inerentes ao meio ambiente, 

uma vez que há estreita relação de dependência entre todos aqueles que 

habitam o planeta Terra. 
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