
Universidade federal de Alagoas 
Centro de Tecnologia 
Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento  
PPRGRHS 

 
 
 
 

CRISTINA DE FÁTIMA CAVALCANTE TENÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA NA GESTÃO DAS ÁGUAS. 
ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIACHO REGINALDO EM MACEIÓ/AL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maceió 
2011 

 



 

 

 
 
 
 

CRISTINA DE FÁTIMA CAVALCANTE TENÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA NA GESTÃO DAS ÁGUAS. 
ESTUDO DE CASO: BACIA DO RIACHO REGINALDO EM MACEIÓ/AL 

 
 
 
 
 
 

Proposta de Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Recursos 
Hídricos e Saneamento da Universidade Federal de Alagoas 
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre 
em Recursos Hídricos e Saneamento. 

 
Área de concentração: Recursos Hídricos 
Linha de pesquisa: Gestão de Recursos Hídricos 
Orientador:. Prof. Dr Vladimir Caramori B. de Souza 
Co-Orientador:.Prof. Dr Marllus Gustavo F. P. das Neves 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maceió 
2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Universidade Federal de Alagoas 

Biblioteca Central 
Divisão de Tratamento Técnico 

Bibliotecária Responsável: Helena Cristina Pimentel do Vale 
         
              T289i      Tenório, Cristina de Fátima Cavalcante. 
                                    Os instrumentos da política urbana na gestão das águas. Estudo de caso: bacia 
                              do Riacho Reginaldo em Maceió/AL  / Cristina de Fátima Cavalcante Tenório.  –  
                              2011. 
                                    115 f. : il. tabs., gráfs. 
                                     
                                    Orientador: Vladimir Caramori B. de Souza. 
                                    Coorientador: Marllus Gustavo F. P. das Neves.  
                                    Dissertação (mestrado em Engenharia : Recursos Hídricos e Saneamento) –   
                              Universidade Federal de Alagoas. Centro de Tecnologia. Maceió, 2011.     
                                                
                                    Bibliografia: f. 108-113. 
                                    Apêndices: f. 114-115. 
                                                                                                                                                                                                           

  1. Bacias hidrográficas – Maceió (AL). 2. Riacho Reginaldo (AL). 3. Drenagem    
    urbana. 4. Política ambiental. 5. Gestão ambiental.                                                                                              

                                                                                                                       
     

                                                                                            CDU: 556.18(813.5) 
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
 
 
 





 

  

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço primeiramente ao criador, que é sábio em todas as suas criações, 

ao meu esposo, as minhas filhas e, aos meus pais. 

  

Agradeço especialmente aos meus professores e orientadores, Prof. Vladimir 

Caramori B. Souza (Orientador) e Prof. (Co-Orientador). Marllus Gustavo Ferreira 

Passos das Neves pelo constante incentivo, atenção, dedicação, apoio, disposição, 

boas críticas, acompanhamento e revisão do estudo. 

  

 Agradeço em especial aos meus amigos e mestres: Vladimir Caramori B. 

Souza , Valmir de Albuquerque Pedrosa e Marcos Carnauba. 

  

 Agradeço à Fabiana Carnaúba e Catarina Pires pelo incentivo que me 

propuseram nos momentos difíceis.  

 

 Agradeço Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– CNPq, pelo apoio financeiro ao projeto “Casadinho/CNPq – UFAL-UFMG-

EESC/USP”, através do edital MCT/CNPq/CT-Hidro 14/2005, em cujo contexto se 

insere esta dissertação de mestrado e pela bolsa de mestrado que permitiu minha 

inserção no projeto. 

 

“Por que quando eu canto, alivio o meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

RESUMO 

 
A área urbana do município de Maceió pode ser dividida em 4 bacias principais de 
drenagem: Riacho Jacarecica, Riacho Reginaldo, bacia endorréica do Tabuleiro dos Martins 
(que lança as águas da macrodrenagem no Riacho Jacarecica) e região situada entre dique 
estrada e praia do Sobral (parte baixa e plana na região central da cidade). Outras bacias de 
menor porte merecem destaque pelos seus aspectos sócio-ambientais, tais como Riacho 
das Águas Férreas e Riacho do Silva. Em toda a área urbana, o crescimento da cidade 
ocorreu sem considerar os aspectos naturais do sistema de drenagem e as funções que os 
corpos d’água desempenham na paisagem urbana e que podem ser agrupadas da seguinte 
forma: função ambiental (ecológica, hidrológica), função social (histórica, cultural, de lazer, 
lúdica), função urbanística (composição da paisagem, drenagem), entre outras. O resultado 
desse processo é um acentuado grau de degradação das águas e, consequentemente, da 
paisagem, problemas de alagamentos em vários pontos do sistema de drenagem, 
impermeabilização excessiva do solo, ocupação de áreas de risco de alagamento e de 
deslizamento, entre outros problemas urbanos associados aos cursos d’água. Esse trabalho 
buscou analisar as relações entre vários instrumentos da política urbana, destacando-se os 
instrumentos legais que regulam o uso e ocupação do solo urbano e os instrumentos que 
restringem a ocupação de áreas vulneráveis a problemas vinculados ao escoamento 
superficial (como as encostas e as margens de cursos d’água). Diversos instrumentos foram 
analisados, tais como a Lei do Saneamento (11.445/2007), o Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001), o Código Florestal (Lei 4.771/65), o Plano Diretor de Maceió (Lei Municipal 

5.486/05), a Política Municipal de Saneamento (Lei Municipal 5.239/02), entre outros. 

Nesses documentos, foram levantados os aspectos relativos ao uso e ocupação do solo e 
suas limitações e restrições no que diz respeito ao potencial de modificação dos processos 
hidrológicos naturais, considerando, inclusive, as relações existentes entre os diferentes 
níveis de planejamento (nas três esferas de governo). O resultado da análise, apresentado 
em forma de estudo de caso na bacia do Riacho Reginaldo em Maceió/AL, mostra que há 
importantes elementos para o tratamento das questões ambientais urbanas (em especial 
aquelas ligadas ao sistema de drenagem urbana), mas que há, igualmente, conflitos entre 
os instrumentos em escala municipal e aqueles analisados em outros recortes territoriais ou 
escalas, apresentando-se, como exemplo, apresenta-se as restrições apresentadas no 
Código Florestal, na Lei de Parcelamento do Solo Urbano e no Plano Diretor Municipal. 

 
 
 
Palavras – chaves: Riacho Reginaldo, Gestão de Águas Urbanas, Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ABSTRACT 

 
The urban area of Maceió can be divided into four major drainage basins: Jacarecica 
Creek, Stream Reginald endorheic basin of the Board of Martins (which launches the waters 
of the creek macrodrainage Jacarecica) and area between the dike road and beach Sobral 
(the lower part and flat in central city). Other smaller basins are noteworthy for their social 
and environmental aspects, such as the Creek and Creek Water Rail Silva. Throughout the 
urban area, the city's growth occurred without considering aspects of the natural drainage 
system and the roles that water bodies play in the urban landscape and can be grouped as 
follows: environmental function (ecological, hydrological) social function (historical, cultural, 
recreational, leisure), urban function (composition of the landscape, drainage), among 
others. The result of this process is a marked degree of degradation of water and, 
consequently, the landscape, flooding problems in various parts of the drainage system, 
waterproofing excessive land, occupation of areas at risk of flooding and landslide, and other 
urban problems associated with watercourses. This study aimed to examine the relationships 
between various instruments of urban policy, emphasizing the legal instruments that govern 
the use and occupation of urban land and the instruments that restrict the occupation of 
areas vulnerable to problems related to runoff (such as slopes and margins of watercourses). 
Several instruments have been analyzed, such as the Law of Sanitation (11.445/2007), the 
City Statute (Law 10257/2001), the Forestry Code (Law 4.771/65), the Master Plan of Maceió 
(Municipal Law 5.486/05) the Municipal Sanitation Policy (Municipal Law 5.239/02), among 
others. These documents were raised aspects of the use and occupation and their limitations 
and restrictions with regard to the potential modification of natural hydrological processes, 
considering even the relationships between the different levels of planning (the three levels 
of government). The result of the analysis, presented as a case study in the basin of 
Reginald Brook in Maceió / AL, shows that there are important elements for the treatment of 
urban environmental issues (especially those linked to urban drainage system), but there is, 
also conflicts between the instruments at the municipal level and those analyzed in other 
cutouts or territorial scales, presenting, as an example, the restrictions presented in the 
Forestry Code, Law on Urban Land Installment and the Master Plan. 

 
Key-Words: Riacho Reginaldo, urban water management, urban master plan 
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1. Introdução 
 

A partir da década de 1960 o processo de urbanização das cidades brasileiras 

causou grandes problemas ambientais devido à exploração indiscriminada dos 

recursos naturais nas cidades e regiões de entorno. As altas taxas de crescimento 

populacional e o caráter rígido e não integrado dos procedimentos de planejamento 

contribuíram para que essa degradação fosse ainda mais intensa (Santos, 2005). 

A água é um dos recursos naturais que mais sofreu com o crescimento das 

cidades e sua deterioração vem acontecendo de forma muito rápida. Durante muito 

tempo, os recursos hídricos eram tidos como um bem inesgotável, sendo utilizados 

de forma descontrolada. Porém, determinadas regiões com grandes disponibilidades 

hídricas sofreram com os impactos da ação antrópica, que acarretaram na 

diminuição da quantidade e qualidade das águas, observando-se, desta forma, que 

a escassez qualitativa e quantitativa desses recursos tende a aumentar à medida 

que população se expande. 

Observa-se que o desenvolvimento sustentável (desenvolvimento capaz de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 

atender as necessidades das futuras gerações) sofre entraves que se devem, 

principalmente, ao uso indiscriminado dos recursos naturais, à falta de aplicação de 

instrumentos adequados de planejamento e gestão e à inobservância de regras 

definidas nos instrumentos legais e demais instrumentos da política urbana, 

sobretudo em áreas urbanas. Os elementos apresentados explicam, portanto, a 

importância da integração do processo de planejamento urbano e regional, com os 

diversos fatores relacionados ao seu contexto, destacando-se dentre estes, a gestão 

dos recursos hídricos. No que se refere especificamente ao meio urbano, o 

gerenciamento do uso e ocupação do solo, considerando os limites da bacia 

hidrográfica, deve contribuir para uma correta gestão das águas (BERTOLI & SILVA, 

2005). 

 Segundo Porto (1995), os diversos processos que se inter-relacionam devido 

à urbanização causam sérios impactos aos recursos hídricos. A Figura 1 apresenta 

um fluxograma de processos decorrentes da urbanização e seus impactos. 
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Figura 1: Fluxograma de processos decorrentes da urbanização e impactos 

  
Fonte: adaptado de TUCCI, 2002 

 
Nesse contexto, a gestão das águas urbanas deve ancorar-se nos 

instrumentos legais e demais instrumentos da política urbana disponíveis, no 

planejamento o uso e da ocupação do solo e na articulação institucional, entre 

outros elementos. No Brasil, as águas urbanas em geral e os sistemas de drenagem 

e manejo de águas pluviais em particular encontram amparo legal em várias leis. 

Entre elas, destacam-se no contexto nacional: a Lei Federal 9.433/97, conhecida 

como Lei das águas, a Lei Federal 11.445/07, conhecida como Lei do Saneamento, 

a Lei Federal 10.257/2001, conhecida como o Estatuto da Cidade, a Lei 4.771/65, 

conhecida como Código Florestal Brasileiro, entre outras.  

Sendo de titularidade municipal, os serviços de saneamento, que incluem 

também a drenagem e manejo de águas pluviais, devem ter respaldo na legislação 

estadual e municipal, incluindo-se, nesse caso, a política municipal de saneamento 

ambiental (ou básico), os planos diretores, entre outros. No caso da cidade de 
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Maceió, deve-se destacar: a Lei Estadual dos Recursos Hídricos, a Política 

Municipal de Saneamento e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Observa-se, entretanto, que a articulação entre os diversos níveis de gestão 

das águas urbanas e os órgãos/instituições responsáveis por essa gestão ocorre 

com pouca freqüência e, em geral, com pouca articulação com os instrumentos de 

planejamento. Dentro da estrutura estadual e/ou municipal, vários órgãos atuam na 

questão das águas urbanas (com destaque para a drenagem e manejo de águas 

pluviais). Para ilustrar o caso da cidade de Maceió, destaca-se a Secretaria 

Municipal do Controle do Convívio Urbano (SMCCU) que trata do convívio urbano, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que é responsável pela saúde, a Secretaria 

Municipal de Proteção ao Meio Ambiente (SEMPMA) que cuida do meio ambiente do 

município, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização (SEMINFRA) 

responsável pela infra-estrutura viária, que inclui a da drenagem urbana, a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) e o 

Instituto do Meio Ambiente (IMA), que trabalham as questões relacionadas ao meio 

ambiente e aos recursos hídricos, entre outras. A integração dessas instituições para 

implementação de ações relacionadas às águas urbanas é necessária para uma 

adequada intervenção nos problemas relacionados. 

Ainda como ilustração, é interessante observar que, do ponto de vista da 

dominialidade, a Lei 9.433/97 define que não existem águas municipais, sendo elas 

de domínio dos Estados ou da União. Entretanto, segundo a própria Constituição 

Federal, as questões relacionadas às águas nas cidades são de responsabilidade 

(titularidade) dos municípios, em particular as questões relacionadas à drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

Assim, este estudo enfoca a complexidade da gestão das águas urbanas nos 

diversos níveis institucionais, em relação à aplicação dos instrumentos da política 

urbana vinculados à questão dos recursos hídricos, especificamente a gestão das 

bacias urbanas. As análises foram conduzidas através de um estudo de caso na 

bacia metropolitana do Riacho Reginaldo, em Maceió-AL, sendo fundamentado em 

uma estrutura teórico-metodológica, adotando análises de trabalhos direcionados à 

gestão das águas urbanas. Entende-se que gestão das águas urbanas deve fazer 

parte do planejamento da cidade, utilizando como base a análise do conjunto de 

fatores que envolvem a cidade. Essa abordagem considera que a degradação do 
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ambiente é produto de culturas em constante transformação e interpretação por 

parte daqueles que as alteram, as mantém e as usufruem. 

O desenvolvimento desse trabalho buscou analisar e apresentar as 

articulações entre os instrumentos de gestão das águas urbanas, em particular os 

instrumentos legais relativos à gestão dos sistemas de drenagem de águas pluviais, 

mostrando no estudo de caso como se relacionam os elementos de planejamento 

urbano com os elementos de gestão do ambiente natural.  

Assim, esse estudo justifica-se considerando que a atual paisagem da bacia 

do Riacho Reginaldo, cujo trecho final é conhecido como Riacho Salgadinho, foi 

gerada pelo crescimento da cidade sem o necessário desenvolvimento da infra-

estrutura urbana com articulação nas políticas sociais (de moradia, saneamento, 

etc.), econômicas, e ambientais. A paisagem atual (figura 2-b) não representa o 

olhar diferenciado de pessoas que viveram no período em que o riacho Salgadinho 

era utilizado como lazer da população local (figura 2-a).  A  retrata, de forma clara, a 

necessidade de uma nova interpretação dos instrumentos disponíveis para a 

melhoria da qualidade de vida, o que inclui a melhoria do próprio ambiente. 

 

Figura 2: Riacho Salgadinho (a) na década de 1930 e (b) em 2010 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Gazeta web; Romildo Rodrigues (2009) 
 

A atual paisagem do riacho Reginaldo é um o retrato brasileiro do processo 

histórico de uma gestão deficiente das áreas urbanas, onde as funções naturais dos 

rios foram esquecidas, passando a ser corpos de despejo de todo tipo de resíduo. 

Assim, é fundamental que os rios recuperem, pelo menos em parte, suas principais 

funções naturais (hidrológica, paisagística/urbanística, ambiental e humanística, 
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entre outras), agregando uma visão interdisciplinar das diferentes áreas atuantes da 

gestão das águas. 

No contexto apresentado, esse trabalho busca uma análise dos instrumentos 

disponíveis para a gestão das águas urbanas, analisando os aspectos legais e de 

planejamento em um estudo de caso na bacia do Riacho Reginaldo. O trabalho foi 

desenvolvido no âmbito do projeto “Casadinho UFAL-UFMG-EESC/USP”, financiado 

pelo CNPq através do edital MCT/CNPq/CT-Hidro 14/2005, cujo título é: “Definição 

de critérios para elaboração de plano de gestão ambiental integrada de bacias 

urbanas: Estudo de caso - Bacia do riacho Reginaldo”.  

 

1.1 Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo principal levantar e discutir a forma como os 

instrumentos que têm reflexo nas políticas urbanas se relacionam com a gestão das 

águas urbanas, considerando os diversos níveis de planejamento e gestão. 

Para se atingir o objetivo geral, deve-se considerar os objetivos específicos:  

 Identificar e discutir os instrumentos da política urbana, nos diversos 

níveis, que refletem no planejamento e gestão das águas urbanas; 

 Analisar, nos instrumentos identificados, os elementos que têm impacto 

para a conservação do ambiente, nas diferentes escalas de análise do 

planejamento urbano; 

 Analisar como as questões vinculadas aos instrumentos da política 

urbana analisados interferiram na forma de gestão da bacia hidrográfica 

do Riacho Reginaldo, situada integralmente na área urbana de Maceió. 
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2. Impactos sócio-ambientais do crescimento das cidades brasileiras 
  

De acordo com Santos (1996), até o final do século XVII o Brasil era um país 

essencialmente agrário, acontecendo o desenvolvimento da urbanização apenas a 

partir de meados do século XVIII, atingindo maior maturidade no século seguinte. No 

século XX o crescimento das cidades se acelera fortemente, principalmente a partir 

dos anos 1950, conforme pode ser observado na tabela 1 

 
Tabela 1: População urbana no Brasil  

Ano População População 
urbana (%) 

1900 1.639.213 9,40 

1920 3.278,010 10,70 

1940 10.880,182 31,24 

1950 18.782.891 36,16 

1960 32.004.817 44,93 

1970 52.097.271 55,94 

1980 80.436.409 67,59 

1990 110.990.990 75,59 

2000 137.755.550 81,25 

2010 160.215.462 84,00 
Fonte: (adaptação do IBGE, 2005) 

 
Foi ao longo do século XX que o Brasil passou por processo migratório e 

acelerado crescimento demográfico em seus centros urbanos. Nesse período, a 

maioria das cidades brasileiras não foi capaz de absorver o exacerbado contingente 

populacional com a criação de condições de vida adequadas para essa população. 

Este fato acaba por agravar a situação dos habitantes, onde a pobreza tem o 

significado expresso por meio da infra-estrutura precária em todos os aspectos: 

habitacional, de saneamento básico, de saúde, de transportes, entre outros 

(SANTOS, 1996). 

Na década de 1930 houve o crescimento da industrialização no país, 

ocorrendo a ampliação das cidades e de sua população. A maior parte desses 

habitantes ocupou áreas inadequadas, desvalorizadas e com precária infra-estrutura 

urbana e equipamentos, aparecendo os loteamentos clandestinos (KAUFFMANN et 

al., 2005). 

De acordo com Rolnik (1999) e Silveira (2001), o atual processo de 

urbanização, caracterizado pela ocupação das periferias urbanas, aumenta 

consideravelmente a necessidade de transporte e a oferta de serviços públicos, os 

quais freqüentemente não suprem a demanda de forma adequada. Como resultado, 
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tem-se o mais pobre segregado espacialmente e limitado em suas condições de 

mobilidade.  

Além disso, o Brasil ainda possui altos índices de analfabetismo, taxa elevada 

de mortalidade infantil, baixa renda per capita. A Figura 3 mostra que o Brasil ocupa 

o septuagésimo lugar mundial no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

conforme o PNUD (2007).  

Figura 3: IDH do Brasil no Ranking mundial 

 
 Fonte: adaptação do PNUD, 2007 

 
Assim sendo, observa-se que os problemas das cidades brasileiras são 

reflexo de um rápido processo de urbanização com baixos níveis de planejamento e 

de observância dos processos naturais. No que se refere especificamente ao meio 

ambiente e em particular nos corpos d’água, verifica-se que houve completo 

desprezo pelas funções naturais que as águas desempenham nas cidades. O 

resultado é o desprezo pelas águas nas cidades, em função do seu alto grau de 

degradação. Como elemento que compõe a paisagem, no estado que as águas 

urbanas se encontram, via de regra, o resultado é a degradação do próprio 

ambiente. A Tabela 2 apresenta os principais impactos (potenciais) da urbanização 

na bacia hidrográfica. 

 
Tabela 2: Impactos potenciais de urbanização numa bacia hidrográfica 

Mudanças no uso do solo e da água Possível efeito hidrológico 

Transições do período antes e inicial 
da urbanização: remoção de 
vegetação, construção de casas, 
limitação de água e facilidades de 
esgotamento sanitário 

Diminuição na transpiração e aumento do 
escoamento da água de chuva 
Aumento de sedimento nos rios 

Construção de muitas casas, 
sarjetas e pavimentação das vias 

Diminuição da taxa de infiltração resultando no 
aumento do escoamento, ocorrência de 
inundação e diminuição do nível da água 
subterrânea. 
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Inundação nos canais construídos e nos rios 
pequenos restantes. Ocasional aumento ou 
diminuição das margens dos canais artificiais e 
naturais 

Desvio próximos aos rios para 
abastecimento de água 

Diminuição no escoamento entre pontos de 
diversão e disposição. 
Extinção ou diminuição dos peixes e da vida 
aquática 
As áreas de Rip Rap degradam ou desaparecem 

Falta de tratamento ou tratamento 
inadequado das águas residuárias 
despejadas nos rios 

Poluição dos rios. 
Morte dos peixes e da vida aquática. 
A qualidade inferior da água disponível a jusante 
das áreas povoadas 

Transição do período intermediário 
para a urbanização completa: 
construção de casas, edifícios, 
indústrias e vias 

Redução do nível do lençol freático e da taxa de 
infiltração. As calhas das ruas agem enquanto a 
tempestade drena, criando o escoamento rápido 
e elevado no pico e inundação de ruas mais 
baixas 

Quantidades maiores de águas 
residuárias despejadas sem 
tratamento nos rios  

Aumento da poluição dos rios e 
simultaneamente a perda da vida aquática. 
Degradação da água disponível ao usuário a 
jusante 

Aumento da população com 
sistemas novos de abastecimento 
de água e distribuição, construção 
de reservatório distante desviando a 
água dos rios 

Aumento no escoamento do rio se o 
abastecimento for de outra bacia. 
Diminuição no escoamento local do rio se o 
abastecimento for da bacia. 
Perda do sistema do rio para os peixes, animais 
selvagens e recreação  

Rios colocados em canais artificiais 
e sarjetas  

Aumento dos danos da inundação se as sarjetas 
forem pequenas 
Aumento do escoamento a jusante se for 
canalizado 
Mudanças na geometria do canal e 
assoreamento ou degradação dos rios. 
Problemas de estabilidade do canal e perda da 
capacidade da planície de inundação 

Construção de sistema de 
drenagem e tratamento de esgoto e 
melhoria da drenagem para mover a 
água para rios, baías ou lagos 

Remoção da água adicional na área, reduzindo 
o adicional da recarga de infiltração do aqüífero 
Degradação dos canais usados como sistemas 
convencionais de captação de água de chuva 

Fonte: Adaptação Riley, 1998  

 

2.1 Sustentabilidade no processo de urbanização brasileiro 
 

O panorama evolutivo do urbanismo brasileiro foi iniciado na formação das 

pequenas vilas da época colonial. As vilas geralmente eram constituídas a partir da 

Igreja, prefeitura e cadeia. Estas edificações eram implementadas em volta de uma 

praça, surgindo a partir deste ponto as ruas que permitiriam o acesso aos currais e 

fazendas. Durante quase quatrocentos anos a rede urbana só existia em função de 
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suas relações, refletindo claramente a exploração da economia colonial (TAPETY, 

2004). 

Dessa forma, ao conceituar o urbanismo como o estudo que sistematiza 

métodos capazes de adaptar a cidade às necessidades dos seus habitantes, 

observou-se que, até o final da década de 1970, a sistematização utilizada para 

planejamento do urbanismo na maioria das cidades brasileiras resultou em 

tentativas frustradas. As experiências aconteceram de forma pontual, baseando-se 

na idéia de um modelo ideal ou satisfatório de cidade. Esse pensamento 

desconhecia os conflitos e as desigualdades sociais geradas no meio urbano 

(KAUFFMANN, 2003).  

O mesmo autor afirma que nesse período a legislação urbanística limitava-se 

a estabelecer parâmetros para ocupação de determinadas áreas da cidade, sem 

considerar o meio ambiente. Conseqüentemente, os parâmetros urbanísticos 

utilizados dificilmente atingiriam seus objetivos como controle de uso e ocupação do 

solo, não podendo ser utilizados como parâmetros de sustentabilidade.  

É a partir da década de 1980, com a redemocratização do país, que surgem 

os primeiros movimentos sociais e urbanos, que buscavam a preservação do meio 

ambiente e uma melhor qualidade de vida nas cidades. Diante dos acontecimentos, 

foi elaborada uma nova legislação enquadrando os problemas questionados por 

esses movimentos sociais. Nasce, dessa forma, um novo pensamento, cujas ações 

passaram a considerar os conflitos sociais urbanos e os impactos causados ao meio 

ambiente, ou seja, a legislação passou a ter maior interação com a cidade real 

(KAUFFMANN et al., 2005). 

Entre os anos de 1970 a 2000, a evolução urbana brasileira provoca a 

discussão da sustentabilidade dos ambientes, através do questionamento do 

processo de desenvolvimento vigente, que se amparava na exploração da natureza 

sem nenhum critério racional, em relação ao processo de degradação do ambiente 

(POMPÊO, 2000). 

 Apesar da evolução na discussão das questões ambientais no contexto 

urbano nesse período, observa-se que o paradigma urbanístico ainda preserva 

alguns arcabouços de parâmetros das décadas passadas. Nesse sentido, a 

evolução do processo de urbanização em direção à sustentabilidade nas cidades 

exige articulação entre as políticas públicas nas três esferas, em particular no que se 
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referem aos aspectos legais e institucionais quando se fala no planejamento e 

gestão das águas urbanas.  

No que se refere às águas urbanas em geral e aos sistemas de drenagem de 

águas pluviais em particular, observa-se que as ações pontuais tradicionalmente 

adotadas não são eficientes nem sustentáveis. A possibilidade de uma urbanização 

sustentável ocorrerá quando forem considerados todos os aspectos do ambiente 

urbano, bem como as funções desempenhadas por cada um dos atores em relação 

ao próprio ambiente. As políticas de parcelamento e uso do solo não podem estar 

desconectadas da visão do ambiente como sistema. Nesse sentido, o conjunto de 

instrumentos da política urbana disponíveis pode ser uma importante ferramenta de 

gestão do ambiente em geral e das águas urbanas em particular. 

 

2.2 Importância do Planejamento Urbano na Gestão dos Sistemas de 
Drenagem e manejo de águas pluviais 
 
Estudos apresentados na Austrália (2002) mostram que o uso do solo urbano, 

para se tornar sustentável, deve considerar as relações existentes entre os aspectos 

físicos (solo, rede de drenagem natural, relevo), os processos naturais (do 

ambiente), os aspectos sócio-culturais (do homem no ambiente), entre outros, 

revelando a complexidade da dinâmica urbana e a importância do planejamento da 

ocupação regional e territorial no desenvolvimento urbanístico. Desta forma, verifica-

se que a pouca interação entre os componentes citados, favorece a geração de 

diversos impactos e conflitos.  

No que se refere aos impactos da cidade sobre os processos naturais, 

destaca-se as relações de quantidade e qualidade da água no ciclo hidrológico 

(balanços da água, ocorrência de eventos críticos, degradação ambiental), com 

conseqüências diretas sobre a sociedade. A percepção desses impactos traz para a 

discussão a necessidade de reflexão sobre as funções naturais do ambiente e, no 

caso dos cursos d’água urbanos, a percepção da necessidade de recuperação do 

ambiente (SANTOS, 2000)  

É importante destacar que o planejamento urbanístico não se resume à 

ordenação de espaço, mas envolve vários aspectos sociais, econômicos, físico-

territoriais, ecológicos e administrativos. Medidas de conservação dos recursos 

ambientais e a participação social são fatores eficazes para realização do processo 
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de planejamento urbano, visto que estes preceitos são fundamentais à qualidade de 

vida.  

De acordo com Tucci (2003), o gerenciamento de todos os componentes 

municipais vem sendo realizado de forma desintegrada, focalizando muito pouco a 

cidade como um todo, ou seja, resolvendo seus problemas de forma pontual. 

Diferentes problemas ambientais na cidade decorrentes da urbanização como a 

produção de sedimentos, impermeabilização do solo, alterações e deterioração da 

qualidade da água superficial e subterrânea, ausência de saneamento, destinação e 

tratamento dos resíduos sólidos, entre outros, contribuem para o aumento da 

freqüência de ocorrência de desastres ditos de origem natural (provocados pela 

chuva), como alagamentos e deslizamentos de encostas.  

No que se refere aos sistemas de drenagem de águas pluviais, a cidade de 

Maceió segue a tendência ocorrida no âmbito brasileiro, mostrando a falta de 

articulação no planejamento e gestão de sua infra-estrutura. Os problemas no 

sistema de drenagem repetem aqueles do sistema viário (com grande similaridade 

tanto no problema quanto nas soluções). Os freqüentes alagamentos na cidade 

(Figura 4) estão associados a vários fatores relacionados ao planejamento e gestão 

do espaço: ocupação de áreas naturalmente vulneráveis a alagamentos, intensa 

impermeabilização do solo, infra-estrutura de drenagem precária e sem articulação 

com os demais elementos urbanos (urbanismo, sistema viário, resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário), desrespeito às restrições legais de ocupação do espaço, 

desarticulação entre as instituições públicas de gestão urbana, entre outros. 

Figura 4: inundação na Rua Ferroviário Hermes Cavalcante, no Bairro Santa Lúcia 

 
Fonte: Alberto Oliveira, Alagoas 24 horas 

 
Segundo Tucci (2003), a gestão das águas pluviais urbanas necessita que o 

planejamento integrado das águas esteja incluído no planejamento da cidade, com 
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ações que podem ser adotadas para minimizar os problemas gerados pela 

urbanização. A Figura 5 apresenta os principais componentes que se relacionam 

com a gestão da drenagem urbana. 

Figura 5: Principais componentes da gestão das águas 

 
Fonte: Adaptado de Tucci (2003) 

 
Nesse aspecto, a Lei 11.445/2007 traz como um dos elementos principais 

para a gestão do saneamento básico, cuja amplitude será apresentada mais a 

frente, o planejamento dos serviços urbanos (no caso, dos serviços de saneamento 

básico). 

A lei 11.445/07 discorre dentre os seus princípios fundamentais a importância 

do saneamento básico, e dentro dos preceitos a serem considerados está a 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, que é composto por um conjunto 

de atividades como: infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 

de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas.  

O Estatuto da Cidade também aborda em suas diretrizes gerais a importância 

do saneamento ambiental para que a política urbana alcance o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo aos cidadãos o direito a 

cidades sustentáveis, ou seja, uma terra urbana onde os habitantes possam ter 

moradia, saneamento ambiental, infra-estrutura urbana, transporte e serviços 

públicos garantidos tanto para gerações atuais como para futuras.  

Com foco na sustentabilidade nas intervenções urbanas em drenagem de 

águas pluviais, o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades, 

através do programa 1138 (Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e 

Fluvial), apresentaram um “Manual de apresentação de propostas” para 



25 
 

 

financiamento de planos, projetos e execução de sistemas de drenagem urbana e 

controle de erosão marítima e fluvial. No que se refere a drenagem o manual 

apresenta diretrizes específicas como planos de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas integrantes de planos de saneamento básico ou o plano diretor de 

drenagem específico a ser elaborado devem ser compatíveis com o plano diretor 

municipal, se existente. 

As idéias apresentadas no Programa 1138, acima referenciado, foram 

inicialmente apresentadas no contexto brasileiro por alguns autores, sendo 

destacado o trabalho de Tucci e Genz (1995). Os autores apresentaram princípios 

para o planejamento e a gestão dos sistemas de drenagem observando as 

mudanças provocadas pela urbanização e com foco na sustentabilidade desses 

sistemas destaca:  

 Novos desenvolvimentos não podem aumentar ou acelerar a vazão de 

pico das condições naturais; 

 Considerar o conjunto da bacia hidrográfica para controle da drenagem 

urbana;  

 Buscar evitar a transferência dos impactos para jusante;  

 Valorizar as medidas não-estruturais;  

 Implementar medidas de regulamentação; 

 Implementar instrumentos econômicos. 

  

Posteriormente, diversos instrumentos legais incorporaram esses princípios e 

ainda acrescentaram outra forma de observar o desenvolvimento urbano. No Brasil, 

destacam-se o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que enfatiza a função social 

da cidade e da propriedade urbana, destacando-se dentre suas diretrizes da 

garantia ao direito às cidades sustentáveis, entendendo assim que mesmo a 

propriedade urbana se encontra num contexto de um ambiente maior, a Lei do 

Saneamento (Lei 11.445/2007), que trata da prestação dos serviços de saneamento 

básico (incluindo a drenagem urbana e manejo de águas pluviais, entre outros).  

 O resultado deste processo é uma nova forma de analisar a presença da 

água nas cidades, como destaca Souza (2005) quando explana sobre o LID (Low 

Impact Development) e WSUD (Water Sensitive Urban Design), onde o ciclo 

hidrológico passa a ser visualizado como um elemento da dinâmica urbana. 
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 No que se refere especificamente ao escoamento superficial das águas 

pluviais (sistema de drenagem urbana), a aplicação dos princípios supracitados 

busca minimizar os problemas decorrentes do aumento e antecipação do pico de 

vazão provocados pela urbanização. Os avanços alcançados no tratamento da 

drenagem urbana mostram que o planejamento dos sistemas de forma integrada ao 

planejamento urbano é determinante para tratar as questões relacionadas aos 

processos naturais.  

De forma geral, pode-se observar que muitos estudos têm sido realizados na 

busca de ações que possam solucionar os problemas relacionados às águas 

urbanas. Diversos autores (MENDIONDO, 2004; TUCCI, 2003; POMPÊO, 2000; 

SOUZA, 2005, entre outros) destacam a necessidade do planejamento para o bom 

funcionamento dos sistemas de drenagem e incorporam vários princípios que 

norteiam o planejamento urbano focado nas questões ambientais. Nesses trabalhos, 

o princípio mais importante parece ser o de analisar os limites às alterações nos 

processo naturais, provocadas pela urbanização. 

 

2.3  As Bacias Hidrográficas e a Gestão dos Recursos Hídricos 
 

No Brasil a gestão dos recursos hídricos adota a forma descentralizada, 

sendo a principal base a bacia hidrográfica (conforme definido na Lei 9.433/1997). O 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos busca implementar a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, através de atuações na unidade territorial de 

planejamento e com o envolvimento de atores inseridos no contexto local. Esse 

modelo de planejamento encontra apoio na Lei 9.433/97, e nos Comitês de Bacias 

criados conforme a respectiva lei.  

No que se refere às bacias urbanas, ao seu planejamento e gerenciamento 

deve-se incorporar todos os recursos naturais/ambientais da área de drenagem da 

bacia. Além de integrar os aspectos ambientais, sociais, econômicos, políticos e 

culturais, com ênfase no uso e ocupação do solo que são condicionados pelas 

características peculiares de cada bacia. As peculiaridades da bacia vão determinar 

as potencialidades e limitações para as diversas modalidades de uso/ocupação. 

A limitação do uso dos recursos hídricos, devido à sua desigualdade de 

distribuição nos territórios, aos diversos impactos nos corpos d’água, a escassez da 

água, entre outros, fazem com que a bacia hidrográfica como unidade de 
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planejamento considere alguns aspectos como: avaliação da disponibilidade versus 

demanda, uso racional, planejamento e controle do uso dos recursos hídricos, 

desenvolvimento de novas tecnologias e capacitação de recursos humanos, 

avaliação sistemática dos recursos hídricos, avaliação da capacidade de 

autodepuração, consideração dos recursos segundo a qualidade/quantidade na 

previsão dos usos múltiplos por meio de instrumentos e políticas de uso sustentável 

(Carvalho, 2004). 

Devido ao uso e exploração inadequada dos recursos naturais, as bacias 

hidrográficas do Brasil vêm sofrendo grande perda da sua biodiversidade. Dentre os 

diversos impactos causados pelo homem pode-se destacar o uso indiscriminado do 

solo, poluição dos corpos hídricos decorrente do crescimento das cidades e da 

deficiente infra-estrutura de saneamento básico das cidades. Outro aspecto que 

merece destaque é a relação da bacia com a comunidade local, em função do 

espaço social, pois a bacia deve ser analisada de forma global oferecendo assim 

conhecimento e condições para refletir acerca das relações da sociedade com a 

natureza (Britto, 2006).  

Dessa forma, as bacias hidrográficas como unidades de planejamento do uso 

e conservação ambiental são fundamentais, pois são extremamente vulneráveis às 

atividades antrópicas. A Figura 6 mostra os principais elementos que envolvem a 

bacia hidrográfica. 

 
Figura 6: Entorno da Bacia Hidrográfica 

 
Fonte: Criada pelo Autor 
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Diante do contexto mostrado na figura 6, a não consideração do planejamento 

da bacia no processo de urbanização das cidades, contribui com diversas questões 

impactantes podendo-se destacar os problemas do aumento das áreas 

impermeabilizadas dos solos e a ocupação das margens dos rios e de encosta.  

 

2.4 A Drenagem e sua contribuição nas áreas urbanas 
 
Há um paralelo entre o processo de urbanização e o tratamento da questão 

da drenagem das águas pluviais. Pode-se dizer que este processo culminou, pelo 

menos de forma preponderante no meio acadêmico, na idéia de manejo das águas 

pluviais, chegando ao ponto, no Brasil, de ser incorporada ao texto da chamada Lei 

do Saneamento. 

Entretanto, é possível afirmar que, a despeito da contemporaneidade da idéia, 

as chamadas técnicas alternativas decorrentes dela não foram incorporadas 

efetivamente à prática de projetos de controle e de soluções urbanísticas e nem aos 

instrumentos da política urbana, predominando ainda as técnicas tradicionais. Uma 

breve descrição de como se deu o tratamento da drenagem urbana é relatado neste 

tópico. 

No período da idade média, a higiene e limpeza eram completamente 

ignoradas pela maior parte da população. Nessa época as técnicas de drenagem 

eram utilizadas como complemento para irrigação. Com a evolução surgiram outros 

objetivos para drenagem, como recuperação de áreas inundadas, desvios de água, 

entre outros, passando a ser prioridade, ou seja, sendo utilizada como infra-estrutura 

necessária e condicionante ao desenvolvimento planejado dos núcleos urbanos 

(Nascimento, 1998). 

Autores, como KAUFFMANN (2003), abordam o Rio de Janeiro como um dos 

exemplos da nova forma das cidades brasileiras no começo do império, assinalou o 

início da política higienista de renovação urbana, reforma esta justificada por 

intenções saneadoras. Ocorrem os primeiros movimentos na adoção de espaço para 

verticalização e adensamentos urbanos, nascendo as primeiras favelas e 

conseqüentemente o surgimento de áreas de segregação..  

No Século XIX os procedimentos de drenagem usados eram técnicas 

higienistas como: relações entre saúde pública e águas passíveis de contaminação, 

afastamento rápido de esgotos e águas pluviais em sistemas unitários ou separador 
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absoluto. Surge, então, um novo pensamento sobre a saúde pública, circulação e 

conforto, onde se buscava a retirada das águas dos centros urbanos da forma mais 

rápida. Em se tratando de águas degradadas, buscava-se a retirada dos esgotos e 

das águas pluviais das ruas através de galerias subterrâneas, por baixo do sistema 

viário, como destaca Nascimento (1996) apud Souza (2002). 

Continuou no Século XX a busca de soluções para os problemas de 

drenagem sem transformar o uso do solo. O método racional para análise das 

relações chuva-vazão, apresentado ainda no séc. XIX, apóia o dimensionamento de 

sistemas de drenagem pluvial. Os conceitos higienistas permaneciam, levando-se 

em consideração as relações entre saúde pública e águas passíveis de 

contaminação. A percepção de que a água é um dos veículos de contaminação 

promove a busca pelo afastamento rápido de esgotos e águas pluviais através de 

sistemas unitários ou separadores absolutos.  

Em meados do século XX a urbanização e a impermeabilização do solo se 

intensificaram, entrando em colapso o sistema de drenagem, em função do aumento 

dos volumes e vazões escoados. As canalizações existentes tornaram-se 

insuficientes e o aumento da mesma se tornou inexeqüível devido ao alto custo, 

além de não ser uma solução definitiva. Diante da crise apareceram os primeiros 

reservatórios temporários de detenção das águas pluviais, para depois serem 

liberadas gradualmente (Baptista et al, 2005). 

Nesse mesmo período surge na Europa, nos anos 1970 a vertente 

ambientalista, cujo ponto de vista oferece novas opções ao conceito de drenagem 

rápida. A poluição do esgoto pluvial passa a ser reconhecida como importante e 

implementa-se a idéia de que todos os esgotos fossem tratados. O conceito 

ambientalista ganhou maior estímulo na década de 1980 (Silveira, 1998). 

A maioria das cidades brasileiras continuou seguindo o conceito do 

higienismo, por falta de informações sobre novas tecnologias e critérios, tudo isso 

unido ao arcabouço do setor. Contudo, essas medidas higienistas se mostram 

ineficientes na medida em que as cidades crescem e impermeabilizam áreas 

progressivamente maiores.  

Em resumo, a evolução da drenagem pode ser apresentada da seguinte 

forma (adaptado de Pompêo, 2000): 

 Séc. XIX: “Tout à l’égout” (tudo ao esgoto). Primeiras associações entre 

saúde pública e águas passíveis de contaminação. Busca-se o afastamento 
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rápido de esgotos e águas pluviais através de sistemas unitários ou 

separador absoluto. Surgimento do método racional para relacionar chuva-

vazão. 

 A partir de 1940: Melhoria do fluxo das canalizações. Busca-se o controle da 

drenagem apenas na calha do rio, através da maximização da capacidade de 

escoamento (melhoria do fluxo por cortes de meandros, retificações e 

mudanças de declividade de fundo). O foco é a retirada rápida das águas 

acumuladas, com conseqüente transferência do problema para outras áreas a 

jusante ou para o futuro; 

 A partir de 1960: Planejamento da ocupação das planícies de inundação. 

Inicia-se a discussão pelas restrições à ocupação e ao tipo de obras, com 

zoneamento de risco de cheias. A caracterização da seção de escoamento 

passa a ter papel relevante; 

 A partir de 1970: Medidas compensatórias da impermeabilização Surgem os 

conceitos de compensação dos efeitos da urbanização sobre os balanços 

hídricos, com forte priorização de medidas de atenuação de picos de vazão, 

como as bacias de retenção e de detenção. 

 A partir de 1980: Soluções desejáveis são aquelas que atuam sobre as 

causas. Busca-se o controle de fluxos na origem, com redução de volumes 

escoados e vazões de pico. O armazenamento localizado no lote urbano, os 

sistemas de infiltração ganham importância;  

 A partir de 1990: Drenagem urbana sustentável. Objetiva garantir a qualidade 

da água e o ciclo hidrológico em todas as suas fases, evitando-se processos 

erosivos, enchentes e a perda de capacidade dos mananciais subterrâneos. 

O planejamento urbano passa a ser reconhecido como aspecto fundamental 

para o tratamento dos sistemas de drenagem pluvial. 

 

A abordagem atual de drenagem requer planejamento integrado, onde é 

apresentado todo funcionamento do sistema, incluindo suas relações com os outros 

elementos urbanos, conforme a sua função. Hoje, o sistema de drenagem busca 

uma combinação de intervenções para manter um conjunto de condições propícias 

para saúde da população em áreas urbanizadas ou a urbanizar, sujeitas à 

alagamentos podendo converter-se em lodaçais e alagadiços. 
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2.5 Sistemas sustentáveis de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 
 

Estudos, como o apresentado em EPA (1997) apud Austrália (2002), mostram 

que países como Austrália e Estados Unidos buscam técnicas de drenagem urbana 

que integrem o sistema de drenagem com a paisagem urbana. Dessa forma, a 

cidade passará a ser considera como um todo, ou seja, observa-se sua 

configuração, seu entorno e suas características paisagísticas, de forma que se 

possa desenvolver as questões técnicas de engenharia ao mesmo tempo em que se 

oferece à cidade um espaço de convivência. 

O desenvolvimento urbano mostra-se como direção a ser aderida a prática de 

drenagem sustentável, pois as mesmas adotam técnicas cujas ações são 

estratégias mitigadoras, causando baixo impacto ao meio ambiente. Pode-se 

destacar o LID (Low Impact Development) como um conjunto de técnicas que atuam 

estimulando a função do comportamento natural (físico, químico e biológico natural), 

recuperando assim a capacidade de infiltração das superfícies urbanas e reuso da 

água, portanto minimizando os impactos ambientais e econômicos. Dentre os 

conceitos que definem a tecnologia do LID, podem ser destacados os métodos 

estruturais – a hidrologia estrutural integradora, e os métodos não estruturais como 

utilização de paisagens multifuncionais, deposição local e reuso (SOUZA, 2005). As 

imagens representadas na Figura 7 mostram uma mudança de paradigma na 

concepção urbanística de modo a minimizar o impacto da urbanização no ciclo 

hidrológico e nos demais elementos que o acompanham. 

Figura 7: (a) Layout de rua urbana (Seattle, E.U.A.). (b Layout de rua planejada com 
estratégias de LID 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fonte: NATURAL RESOUCES DEFENSE COUNCIL, 2004. 
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A impermeabilização do solo é um dos entraves para as soluções dos 

problemas de drenagem, sendo as vias de circulação como a maior fonte de áreas 

impermeáveis. Porém utilizando critérios de estreitamento das ruas e a programação 

do layout com gramas e arbustos (LID), pode-se reduzir a impermeabilização em 

69%, Figura 8 (Souza, 2005). Estudos na Alemanha (Austrália, 2002), mostram que 

uso de pavimentação permeável reduz o percentual de impermeabilidade. Esse 

mecanismo é adequado em áreas como estacionamentos e calçadas, devido ao 

pouco trânsito.  

Na cidade de Porto Alegre, como mostra a Figura , são encontrados exemplos 

do uso eficiente desse mecanismo. Outra alternativa que vem sendo implementada 

é a utilização de vegetação rasteira pré-cultivadas nos telhados das edificações, que 

atenua o escoamento da águas pluviais, melhora a qualidade do ar em até 85%, 

abranda a temperatura do ar e aumenta a umidade natural, além de oferecer uma 

paisagem agradável, Souza (2005). 

Figura 8: Utilização de pavimentos permeáveis em estacionamento em Porto Alegre (a) e (b) 
Jardim suspenso 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fonte: Portland Bureau of Environmental Services, 2002 

 

Segundo Lloyd (2001), outra técnica é a WSUD (Water Sensitive Urban 

Design) utilizada na Austrália, cujo conceito traduz-se na gerência integrada da terra 

e da água, o qual visa minimizar os impactos da urbanização no ciclo natural da 

água. Abrange todos os aspectos a ela relacionados, inclusive o de coletar e/ou 

tratar a água de chuva e a água servida para suplementar a fonte de água potável. 

Esse método pode ser aplicado desde um edifício até uma cidade inteira, bastando 

seguir regras como controle de escoamento, melhoria da qualidade da água e 

conservação da água. Para atingir esses objetivos, no WSUD são utilizados:  
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 Valas e banhados (sistemas de tratamento por zona de raízes) são usados no 

tratamento da água de chuva para diminuir os poluentes brutos e melhorar a 

qualidade da água; 

 Uso de plantas para tratar a água servida no local; 

 Água reciclada é armazenada e posteriormente utilizada na irrigação, em 

vasos sanitários e no combate a incêndio; 

 Edifícios com dupla tubulação para potável e não potável; 

 Dispositivos de economia de água; 

 Sistemas de bio-infiltração e coleta;  

 Bacias de infiltração 

 Tanques para coleta e armazenamento do escoamento do telhado para uso 

doméstico. 

 

Em geral a drenagem utiliza-se de diversos métodos dos quais podemos 

destacar: definição de cenários e riscos, simulação de cenários, avaliação dos 

impactos, medidas mitigadoras para os impactos causados às bacias. Contudo, os 

aspectos citados estão ligados a diversos condicionantes, dentre os principais 

destacam-se: sociais e econômicos, meteorológicos, geológico, hidrológicos, 

conhecimento do uso e ocupação do solo e hidráulico (Pedrosa, 1996). Os princípios 

citados são necessários para um eficiente controle dos efeitos da urbanização sobre 

os processos hidrológicos.  

Segundo Tucci (2005), o controle da ocupação deve ocorrer em todas as 

etapas do planejamento de sistema de drenagem, tendo seu início na fonte, 

passando pela microdrenagem até a macrodrenagem. O autor destaca alguns 

princípios para uma proposta de programas de controle de cheias:  

 Regulamentação do uso do solo e ocupação pelo poder público das áreas 

naturalmente inundáveis; 

 Combinar essas áreas para atuarem como bacias de detenção urbana; 

 Regulamentar a microdrenagem para não ampliar a enchente natural, 

tratando cada distrito ou sub-bacia, de acordo com sua capacidade de 

transferência para jusante. Nesse caso é definido o risco de inundação que 

cada empreendedor deve manter nas condições naturais; 

 Utilizar parques e áreas livres para amortecer e preservar os hidrogramas 

entre diferentes sub-bacias; 
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 Prever subsídios de impostos para as áreas de inundações e destinar estes 

recursos para a compra de áreas que sirvam de armazenamento; 

 Nenhuma área desapropriada pelo poder público pode ficar sem implantação 

de infra-estrutura pública, parque ou área esportiva, caso contrário será 

invadida. 

 

2.6  A Sociedade no Planejamento das Bacias Urbanas 
 

A Lei das Águas (Lei 9.433/1997) estabeleceu que a unidade de referência 

para planejamento e gestão de águas é a bacia hidrográfica. Posteriormente, a Lei 

do Saneamento (Lei 11.445/2007) seguiu a mesma lógica estabelecendo que, para 

os sistemas de esgotamento sanitário e para os sistemas de drenagem e manejo de 

águas pluviais, a bacia hidrográfica (no caso em áreas urbanas) deve ser adotada 

como unidade de referência para o planejamento de suas ações.  

A Lei do Saneamento estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, com foco na melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de 

saúde pública, buscando promover a eqüidade social e territorial no acesso ao 

saneamento básico. Em seu parágrafo único do artigo 48, estabelece que “as 

políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida 

devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao 

financiamento, com o saneamento básico”.  

Por outro lado, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) destaca que uns dos 

objetivos da política urbana, é preparar o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, para isso estabelece diretrizes como planejamento 

do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das 

atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de 

modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 

negativos sobre o meio ambiente. 

As três Leis citadas (Lei das Águas, Lei do Saneamento e Estatuto da Cidade) 

deixam claro que todo processo de planejamento deve ser participativo. No caso dos 

sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, a necessidade de participação 
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da sociedade fica evidente pelo estabelecimento do controle social como princípio 

fundamental (logo no art. 2º). 

De acordo com a Lei de Saneamento, essa participação ocorre através de 

conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico. 

Em um contexto mais amplo, que normalmente extrapola o recorte do 

planejamento urbano em geral e o dos serviços de saneamento em particular, o 

comitê de bacia é um dos componentes articuladores responsáveis pelo 

gerenciamento da bacia hidrográfica com participação da sociedade em todo o 

processo, que ocorre com um olhar mais amplo da bacia. Assim é de competência 

do comitê acompanhar a execução do Plano diretor de recursos hídricos da bacia 

hidrográfica como um dos instrumentos de gestão de Recursos Hídricos. 

Comitês de bacias hidrográficas, como lugares de participação da sociedade, 

podem reivindicar melhorias nas condições de cursos d’água receptores de águas 

urbanas, estabelecendo, por exemplo, que o trecho do curso d’água imediatamente 

a jusante de um afluente vindo de uma bacia urbana tenha metas que abranjam 

desde a redução do lançamento de águas poluídas até a restrição à mudanças no 

regime hidrológico. O instrumento no qual tais reinvidicações podem ser inseridas, 

segundo a Lei das águas, seria o enquadramento.  

No caso do planejamento e gestão dos serviços de saneamento, a Lei das 

Águas e a Lei do Saneamento, apesar de terem focos diferentes, se articulam 

através do instrumento de gestão “outorga”. No artigo 12 da Lei 9.433/97, está 

definido que qualquer alteração de qualidade ou regime de vazões dos cursos 

d’água está sujeita à outorga. Esse preceito é seguido pela maioria das Leis 

estaduais, inclusive a Lei Estadual 5.965/97 (Lei Estadual de Recursos Hídricos de 

Alagoas). No parágrafo único do Art. 4.o, a Lei do Saneamento estabelece esse 

vínculo ao explicitar a relação da outorga com os serviços de saneamento básico. 

No caso dos serviços de saneamento básico em geral (definidos na Lei 

11.445/2007), e dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais em particular, 

o município, como titular dos serviços, é o responsável pelo planejamento e gestão, 

podendo esta última ser delegada a um prestador de serviços (conforme Art. 2º da 

Lei). 
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A Lei 11.445/07 estabelece, como diretriz, a adoção da bacia hidrográfica 

como unidade de referência para o planejamento do saneamento básico (art. 48), 

assim como a integração dos diferentes níveis e recortes de planejamento (planos 

de bacias, planos de desenvolvimento urbano e planos de saneamento). Desta 

forma, a figura 9 apresenta um possível modelo estrutural do plano de drenagem 

urbana, que busca responder às questões apresentadas nos instrumentos legais. 

 

Figura 9: Estrutura do plano diretor de drenagem urbana  

 
Fonte: Adaptação-Tucci, 2002 

 

No contexto dos planos de saneamento, de acordo com todos os 

instrumentos legais que o referenciam (Estatuto da Cidade, Lei do Saneamento, Lei 

das Águas), todo o processo deve ser participativo, incluindo a sociedade e os 

órgãos públicos que têm relação com o tema 

A execução da política das águas dentro das bacias hidrográficas envolve 

etapas sucessivas de atividades, no qual demanda trabalho e tempo, onde percebe-

se que o papel da sociedade é fundamental, pois através da gestão participativa é 

que pode-se obter as informações mais relevantes, identificando e sistematizando os 

interesses múltiplos da sociedade, Delavati et al., (2003) 

A participação da sociedade no planejamento da bacia urbana promove a 

construção da realidade e interesse coletivo, com referência aos problemas local no 
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contexto regional. Assim, a gestão participativa é importante para que não ocorram 

decisões concentradas e baseadas apenas em soluções que seguem um 

determinado padrão técnico, nem sempre adaptado à realidade local.  

 
2.7  Recuperação Ambiental de Bacias Urbanas integradas às instituições e 

aos aspectos legais.  
   

O foco na sustentabilidade nos sistemas de drenagem e manejo de águas 

pluviais trouxe à tona termos que se referem à uma melhoria na qualidade do 

ambiente, em relação ao seu atual estado de degradação. Desta forma, os termos 

renaturalização, restauração, revitalização, reabilitação, remediação, entraram na 

pauta de discussão. O uso desses termos, no caso dos cursos d’água urbanos, está 

associado às funções originais dos cursos  

É importante destacar que os termos recuperação e restauração estão 

claramente definidos na Lei 9.985/2000, em seu artigo segundo nos incisos XIII e 

XIV, onde respectivamente são conceituados como: ”recuperação é a restituição de 

um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não 

degradada, que pode ser diferente de sua condição original e a restauração é a 

restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original”. Observa-se que os termos citados 

diferenciam em seus condicionantes, enquanto a recuperação condiciona que o 

ecossistema degradado pode ser recuperado sem ter a obrigação de voltar a sua 

condição original a restauração condiciona que o ecossistema degradado deverá 

voltar à sua condição original o mais próximo possível. 

No que se refere à palavra reabilitação, ocorre quando a condição ao longo de 

alguns vetores da restauração onde elementos do sistema biofísico natural são 

retomados, mas nem todos. Outra expressão apresentada é a remediação, que 

significa a melhoria do ambiente através da modificação do ecossistema em uma 

determinada área e não do retorno ao ecossistema original. 

Segundo Lovett e Edgar (2002), em um ecossistema natural que sofre 

alteração da área de superfície permeável, da cobertura vegetal e do ciclo 

hidrológico, é muito difícil a sua restauração, uma vez que na maioria dos casos é 

impossível estabelecer as condições originais de um ecossistema. Dessa forma, o 

termo apropriado é a reabilitação, que significa a recuperação de um ecossistema 

em circunstâncias semelhantes às condições originais.  
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Os problemas da água urbana devem ser tratados considerando os aspectos 

sociais, ambientais e econômicos envolvidos. É fundamental mudar os modelos de 

projetos envolvendo águas urbanas, ou seja: a cidade precisa recuperar o rio, torná-

lo novamente um elemento que integra o ambiente da cidade. O objetivo da 

chamada reabilitação ou renaturalização de bacias urbanas é que a cidade 

redescubra os seus rios e os impactos positivos que eles oferecem para a qualidade 

de vida (Cerqueira, 2008). 

O conceito de renaturalização de bacia urbana é desenvolver projetos que 

possam na medida do possível recompor as condições naturais da bacia, 

considerando suas características ambientais. Isso significa incluir, por exemplo, 

recomposição das condições naturais do canal do rio, suas áreas de inundação, 

seus meandros, sua mata ciliar, a cobertura vegetal da bacia, etc. 

A renaturalização pode ser entendida também como proteção de áreas 

verdes e córregos naturais em áreas urbanas, restauração e/ou recuperação de 

bacias urbanas degradadas. O enfoque em vários critérios é fundamental em 

projetos de renaturalização, permitindo considerar os diversos aspectos envolvidos 

para a melhor decisão na escolha do projeto a ser executado (BINDER, 1998). 

Diversas propostas de integração dos sistemas de drenagem com a paisagem 

urbana vêm sendo trabalhadas em vários centros urbanos. Nessas propostas, 

considera-se sua configuração, seu entorno e suas características paisagísticas, no 

qual possa associar as questões técnicas e ao mesmo tempo oferecer à cidade um 

espaço de convivência.  

Os trabalhos abaixo citados apontam que a conscientização das interações 

entre as atividades antrópicas e o meio ambiente permite, hoje, que sejam 

consideradas novas estratégias dirigidas à renaturalização de rios e córregos, 

valorizando as condições naturais dos cursos hídricos e das baixadas inundáveis. As 

alternativas técnicas apresentadas nestes estudos buscam utilização de 

instrumentos que recuperem a valorização ecológica e paisagística mantendo e 

ampliando as possibilidades do uso dos rios pela sociedade. Alguns trabalhos 

merecem destaque: Projeto Pró-Tijuco, em São Carlos/SP; Programa DRENURBS, 

em Belo Horizonte/MG; Projeto de Recuperação do Rio Cheonggyecheon, na cidade 

de Seul. 
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2.8  Projeto Pró-Tijuco, São Carlos-Sp 
 

Desenvolvido para recuperação ambiental do córrego Tijuco Preto, na cidade 

de São Carlos-SP, aponta a importância do processo de estudos de cenários 

ambientais como um dos instrumentos de planejamento ambiental para áreas 

urbanas. A elaboração de cenários permitiu avaliações constantes do nível de 

sustentabilidade do processo sócio econômico. Diante do quadro do córrego Tijuco 

Preto, foi proposto ações como: construção de um parque linear urbano, 

destamponamento do córrego com implantação de biomanta composta por sizal e 

serragem, entre outras (Figura 10). A implantação das ações foi escolhida de forma 

que garantissem a ocupação do solo de maneira viável à bacia, como integração da 

área verde com o seu entorno, melhoria para o deslocamento de pedestre e 

bicicletas, e ligações de diferentes bairros ao longo do parque (Mendiondo et al., 

2004).  

Figura 10: Simulação paisagística no córrego Tijuco Preto,São Carlos-SP (a e b) (Mendindo 
et al., 2004), c e d início das obras no córrego 

 

 
(a) sem planejamento 

 

 
(b) com planejamento 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: www.cideu.org/site/content.php, 2007 

 

A recuperação do trecho de 250 metros lineares do córrego Tijuco Preto, São 

Carlos-SP, contou com apoio da Prefeitura que gastou R$ 1,4 milhão para retirar a 

http://www.cideu.org/site/content.php
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estrutura metálica e construir o canal de concreto em “U” com 4 metros de largura 

por 4 metros de profundidade, além da recomposição da vegetação com o plantio de 

grama e árvores nas laterais do canal.  

O conjunto de técnicas adotadas busca observar a situação do uso e 

ocupação do solo passada, atual e futura. Diante do resultado das situações 

observadas, o projeto do córrego Tijuco Preto, elaborou cenários que compreendem 

evolução histórica e cenários que vão de 2005-2015. Todas as ações utilizadas 

consideram diferentes indicadores de qualidade de vida e aspectos das legislações 

urbanas e ambientais, a adoção desses critérios e diretrizes de recuperação procura 

demonstrar eficiência e adequação no planejamento em bacias urbanas (Mendiondo 

et al., 2004).  

 A atuação da prefeitura de São Carlos, com acesso a recursos somados aos 

instrumentos da política urbana que auxiliam na constituição do planejamento 

ambiental urbano, faz interface com os diferentes interesses que convivem na 

cidade, proporcionam elementos para cidades mais sustentáveis. 

 

2.9 DRENURBS Programa de Recuperação das Sub-Bacias dos Córregos 
Primeiro de Maio, Nossa Senhora da Piedade e Avenida Baleares 

 
O programa DRENURBS visa a recuperação e preservação dos recursos 

hídricos naturais, buscando a valorização das águas existentes no meio urbano, 

destacando como objetivos específicos reduzir os riscos de inundações com a 

execução de intervenções estruturais nos sistemas de saneamento e viário, além de 

recuperar a qualidade dos cursos de água por meio da eliminação das descargas de 

águas poluídas e melhorar a cobertura de coleta de resíduos sólidos. O referido 

programa propõe otimizar ações para resolução de questões associadas a ocupação 

desordenada, infra-estrutura urbana deficiente, degradação ambiental e fragilidade 

social. As sub-bacias citadas juntamente com o seu entorno, sofreu ao longo dos 

anos crescente processo de degradação ambiental como: desaparecimento da 

vegetação nativa, deposição inadequada de lixo, lançamento de esgoto a céu 

aberto, ausência de espaço de lazer, inundações, entre outros.  

Diante do quadro apresentado, foi proposta a construção de espaço de 

convivência no entorno das bacias (Figura , 12 e 13) com implantação de ações que 

garantissem a ocupação do solo de maneira viável às bacias, como: integração da 

área verde com o seu entorno, melhoria para o deslocamento de pedestre e 
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bicicletas, e deverá contar com iluminação, arborização, grama filtrante. Uma das 

metas dessa proposta é a promoção de uma infra-estrutura ecológica, neste caso 

serão empregadas tecnologias menos impactantes e de baixo custo, causando o 

mínimo de impacto negativo (Aroeira al., 2007). 

 

Figura 11: Córrego Primeiro de Maio sem intervenções: (a e b) e depois das intervenções (c 
e d)   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

Fonte: portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade 

 
Figura 12: Córrego Av. Nossa Senhora da Piedade sem intervenções (e e f) e depois das 

intervenções (g e h) 

 
(e) 

 
(f) 
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(g) 

 
(h) 

  Fonte: portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade 

 
Figura 13: Córrego Avenida Baleares sem intervenções(i e j) e depois das intervenções 

 (l e m) 

 
(i) 

 
(j) 

 
(l) 

 
(m) 

Fonte: portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade 

 

A proposta utilizada neste programa é fundamentada em instrumentos legais 

urbanos e ambientais, além de considerar a análise das bases conceituais sobre 

planejamento urbanístico e ambiental, seguindo da avaliação do entorno das bacias 

para elaboração da sustentabilidade do sistema de drenagem, e da integração 

urbana e ambiental da mesma.  
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2.10  Projeto de Recuperação do Rio Cheonggyecheon, na cidade de Seul  
 

O projeto apresenta alternativas de recomposição do rio impactado, que 

tiveram as condições naturais alteradas por obras realizadas em seu leito. O referido 

projeto demonstra que a recomposição de rios, buscando restabelecer seu estado 

natural, é possível, mesmo com as restrições impostas no meio urbano. A Figura 14 

mostra adoções de técnicas ambientais na recuperação, buscando-se proteção nos 

leitos e margens do rio. 

Figura 14:Trecho rio Cheonggyecheon (Seoul) renaturalizado com melhorias na zona 
urbana 

 

Fonte: Revista sustenta, 2009 

 

O estudo aborda as problemáticas dos rios urbanos, as atuais perspectivas de 

recuperação e a sua reintrodução ao ambiente com a valorização da paisagem 

através dos recursos hídricos. A Figura 15 apresenta o estudo de caso em questão 

do rio Cheonggyecheon, situada na cidade de Seul, na Austrália. A região 

encontrava-se em condições de impacto profundo, dessa forma, a água passou a 

ser tratada com outro valor, aonde sua recuperação vêm sendo realizada com metas 

ecológicas. Além disso, o autor ressalta a importância de uma nova abordagem e 

sentido dos recursos hídricos, direcionando a recuperação e preservação dos rios 

como elemento referencial de paisagem urbana (Lee, 2004). 

Figura15: – Região Via expressa por sobre rio Cheonggyecheon (Seoul): (a e c) 
situação atual e (b e d) Visualização perspectiva da restauração do rio 
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(a) 
 

(b) 

 
 

(c) 

 
 

 
(d) 

Fonte: Lee, 2004 

 
Para garantir a recuperação ambiental do rio Cheonggyecheon, em Seul, na 

Coréia do Sul, a prefeitura local tomou decisões radicais, incluindo a demolição de 

um viaduto que cobria esse canal urbano totalmente poluído. Cerca de 620 mil 

toneladas de concreto foram ao chão e investimentos de US$ 380 milhões tornaram 

realidade o que parecia impossível: assegurar a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos a partir da paisagem restaurada. 

 



45 
. 
 

 

3. AS POLÍTICAS URBANAS E SUAS RELAÇÕES COM A DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

Uma boa gestão dos sistemas de drenagem urbana pressupõe que tenha 

havido planejamento desses sistemas no contexto das cidades. Um problema 

comum nas cidades brasileiras está associado à gestão sem planejamento e ao 

planejamento sem gestão. Ou seja, nem sempre o desenvolvimento da infra-

estrutura urbana está baseado no estudo sistemático desses sistemas, assim como 

nem sempre o planejamento realizado é observado nas intervenções urbanas. O 

resultado nesse processo é que as medidas tomadas quase sempre não têm 

sustentabilidade. 

Nesse sentido, quando se fala, nessa dissertação, da gestão dos sistemas de 

drenagem e manejo de águas pluviais, pensando na sustentabilidade, entende-se 

que essa gestão está vinculada ao planejamento dos sistemas. 

Ao longo do tempo, o acentuado crescimento das cidades, associado a 

soluções isoladas, pontuais e sem integração no contexto urbano criou um cenário 

urbano de grande degradação dos corpos d’água, como foi destacado no capítulo 

anterior. 

Nos últimos anos, o Brasil avançou muito na criação de instrumentos e 

desenvolvimento de técnicas voltadas para a gestão sustentável dos seus Recursos 

Hídricos em geral e para os sistemas de saneamento básico em particular.  

No caso específico da drenagem urbana, a Política Nacional de Saneamento, 

definida na Lei 11.445/2007, evoluiu ao trazer, pela primeira vez, a drenagem urbana 

como elemento do saneamento básico. Essa Lei articula-se a outras, de âmbito 

nacional, estadual ou municipal, que definem os elementos da política urbana. 

Esse capítulo busca, portanto, apresentar os aspectos da política urbana e 

suas relações com a gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, 

considerando os instrumentos da política urbana abaixo: 

 Lei 4.771/65, Código Florestal Brasileiro; 

 Lei 6.766/79, Lei do Parcelamento do Solo Urbano;  

 Lei 9.433/97, Lei das Águas; 

 Lei 5.965/97, Lei Estadual de Recursos Hídricos; 

 Lei 10.257/01, Estatuto da Cidade; 

 Medida Provisória 2166-67/2001; 
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 Lei 5.239/02, Política Municipal de Saneamento de Maceió; 

 Lei 5.486/05, Plano Diretor da Cidade de Maceió;  

 Resolução CONAMA 369/06; 

 Lei 11.445/07, Lei Nacional de Saneamento; 

 Lei 5.593/07, Código de Edificações de Maceió; 

 PNRH, Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

 Plano Diretor da Região da Bacia Hidrográfica do Pratagy. 

 
Dos instrumentos da política urbana citados, foram extraídos os elementos 

que, de alguma forma, se relacionam com a gestão da drenagem urbana e a 

regulamentação e implementação na aplicação de soluções de 

ocupação/recuperação de bacias urbanas. A Figura 16 apresenta o mecanismo de 

sistema de gerenciamento previsto na legislação brasileira, onde o Plano de Diretor 

de Recursos Hídricos (PDRH) estabelece a condição de contorno externa à bacia 

urbana. Porém, para que os rios e afluentes das cidades atinjam níveis 

ambientalmente adequados, faz-se necessário que o PDRH estabeleça metas que 

permitam a elaboração de planos integrados de drenagem urbana, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos (Tucci, 2005). Esses planos são, posteriormente, 

incorporados nos Planos Municipais de Saneamento Básico, definidos na Lei do 

Saneamento. 

Figura 16: Mecanismos do sistema de gerenciamento 

 
 Fonte: Adaptado de Tucci, 2002 
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Deve-se destacar que o presente trabalho analisa os instrumentos para 

gestão de bacias urbanas vigentes, representando o momento atual. Desta forma, 

merece referência a revisão do Código Florestal Brasileiro, ora em tramitação no 

Congresso Nacional. A revisão proposta modifica (PL 6424/2005) aspectos 

importantes referentes à definição de áreas de preservação permanentes, entre 

outras questões de interesse nas áreas urbanas. Entretanto, por não haver ainda 

definição sobre as mudanças apresentadas no PL, o presente trabalho analisa 

apenas a Lei 4.771/65 nos aspectos referentes às Áreas de Preservação 

Permanente. 

 
3.1 Dominialidade e responsabilidades na gestão das águas urbanas  
 

A Lei das Águas (9.433/97) em seu artigo 1° define que a água é um bem 

público de dominialidade estadual ou da União, sendo de responsabilidade da União 

ou dos Estados seu gerenciamento. Assim, a referida lei criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, que define a bacia hidrográfica como unidade 

territorial de gestão dos recursos hídricos.  

Entretanto, no contexto da drenagem urbana, os serviços de saneamento 

básico são de titularidade municipal. Desta forma, a gestão dos serviços de 

saneamento, no contexto da bacia hidrográfica, tem reflexos nas três esferas: 

federal, estadual e municipal, sendo o município o responsável pelo planejamento e 

gestão desses serviços, conforme definido na Lei 11.445/07. Cada órgão das 

instituições nas três esferas de gestão citadas possui responsabilidades de 

diferentes níveis sobre o mesmo objeto, conforme mostra a Figura -17. 

Figura -17: Responsabilidade das instituições  

  
Fonte: autor 

http://wiki.educartis.com/wiki/index.php?title=Recursos_h%C3%ADdricos
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Essa situação resulta na complementação entre os instrumentos de gestão 

pública em relação às questões relacionadas à gestão das águas, na escala de 

bacia hidrográfica, e à gestão do saneamento básico, no recorte municipal. Essa 

junção pode ocorrer tanto na relação de estrutura jurídico-administrativa e a seus 

diferentes órgãos, como nas legislações que sustentam a gestão da região. Dessa 

forma, é de se esperar que as políticas de desenvolvimento ao serem 

implementadas por diferentes órgãos em uma mesma localidade, apresentem 

convergências e conflitos (Figura18). 

Figura18: Convergências de ordem jurídico-administrativa 

 
Fonte: criado pelo autor 

 
Para Monosowski (1989, p. 17), a reprodução e superposição de 

competências somadas a disputas de recursos geralmente escassos favorecem o 

surgimento de conflitos de poder entre as diferentes instituições governamentais. 

Exemplificando esses conflitos de poder relacionados aos recursos hídricos, a 

Constituição Federal (1988) em seu art. 30, diz que compete ao município: legislar 

sobre assuntos de interesse local, promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano.  

Desta forma, a Lei das Águas define a dominialidade das águas como dos 

Estados ou da União, mas as questões relativas às águas urbanas (como definido 

na Lei do Saneamento e na Constituição Federal) são de responsabilidade dos 

municípios, mas com reflexos nas bacias hidrográficas. Destaca-se, ainda, que já a 

Constituição Federal apresenta a necessidade de planejamento considerando 
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aspectos locais, definindo esta responsabilidade como de recorte municipal, apesar 

de havermos necessidade de planejamento por bacia hidrográfica (Lei das Águas). 

As atribuições acima conferidas aos municípios mostram que os mesmos 

devem desenvolver suas políticas de uso e ocupação do solo e desenvolvimento 

econômico de forma integrada no contexto mais amplo. A integração deve ser obtida 

tanto no escopo dos próprios municípios, através da articulação dos diversos setores 

afins ao meio ambiente, no cumprimento de suas funções constitucionais, como no 

escopo da bacia hidrográfica. 

O Estatuto das cidades, por exemplo, pode integrar questões de uso do solo 

urbano com as águas urbanas, na medida em que restringe, através de seus 

instrumentos, a ocupação de áreas que, sob condições climáticas desfavoráveis, 

possam alterar de maneira duradoura e desfavorável do ponto de vista de 

alagamentos e poluição, o regime hidrológico. Dessa forma, pode indiretamente 

contribuir também para a melhora das condições de quantidade e qualidade das 

águas no escopo mais amplo de uma bacia hidrográfica que porventura possua 

algum curso d’água receptor a jusante. 

Alguns dos instrumentos citados, que ajudam a operacionalizar as políticas 

urbanas de integração são: 

 Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras 

orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço 

urbano. Dentro do Plano diretor encontraremos ferramentas de 

disciplina do parcelamento do solo que procura à integração na 

malha urbana, previsão de diretrizes viárias, reserva de áreas para uso 

público e garantia de preservação e do meio ambiente da identidade 

cultural e histórica da cidade, uso e da ocupação do solo trata das 

ocupações de terra, usucapião, desapropriação de áreas que garantam 

a apropriação do solo para moradia de classes de renda mais baixa. 

Além de outras ferramentas como zoneamento ambiental, planos de 

desenvolvimento econômico e social  

 Institutos tributários e financeiros são impostos cobrados a população 

como o IPTU, que pode ser usado na melhoria do desenvolvimento 

urbano da cidade. 

 Institutos jurídicos e políticos são as condições institucionais 

necessárias de princípios jurídicos oferecidas ao poder público 
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municipal para a produção de bens públicos e o cumprimento de 

funções sociais que regem determinadas entidades ou determinadas 

situações de direito. Através dessa ferramenta podemos instituir 

unidades de conservação, zonas especiais de interesse social, 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, entre outros. 

 

Esses instrumentos do Estatuto da Cidade estão relacionados diretamente ao 

uso e ocupação do solo, mas não possuem relação direta com a gestão de recursos 

hídricos em escala mais ampla, uma vez que o recorte urbano (objeto do Estatuto da 

Cidade) não coincide com a delimitação de bacias hidrográficas (definidas como 

foco tanto na Lei das Águas quanto na Lei do Saneamento). Entretanto, a integração 

é possível e fica cada vez mais clara esta necessidade, entre esses níveis de 

planejamento e gestão do espaço com a gestão das águas, com a intenção de 

fomentar um gestão articulada e sustentável. 

A tentativa de articulação entre as ações públicas na questão das águas 

urbanas fica explicitada na Lei do Saneamento, em seu Art. 2.o, Inciso VI que define 

como princípio fundamental para prestação dos serviços de saneamento básico a 

articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante.  

Desta forma, ficam definidos, do ponto de vista institucional, os atores que se 

relacionam diretamente com a gestão das águas urbanas: secretarias (estaduais e 

municipais) de saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, habitação, saúde, 

turismo, transportes, entre outras. A grande interface com todos os serviços urbanos 

e com as bacias hidrográficas (em escala maior) mostra a complexidade no 

processo de planejamento e gestão dos serviços de saneamento básico. 

Nesse contexto, observa-se que frequentemente as instituições envolvidas 

com a gestão das águas urbanas apresentam dificuldade de autonomia e 

continuidade administrativa, com inadequação do fluxo de recursos financeiros, 

multiplicidade de atores envolvidos e dificuldade de articulação, inadequação do 

fluxo de informações entre os atores, entre outras. Como conseqüência, observa-se 

um forte estado de degradação das águas urbanas, como pode ser observado na 

Figura 19. 
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Figura 19: Vale do Reginaldo: o resultado da dissociação das instituições 

 
Fonte: Criado pelo autor 

 

 
3.2  O Parcelamento do solo urbano 
  

A avançada interferência humana tem contribuído largamente na 

descaracterização geral das condições originais das cidades, devido a ampla e 

crescente expansão urbana. Esse fato pode ser constatado pela grande variedade 

nas paisagens, que se traduzem em tipos diversos de ecossistemas. Conforme foi 

mostrado na  

Tabela 1, foi justamente a partir da década de 1950 que o crescimento da 

urbanização brasileira se acelerou. No final da década de 1970, lançou-se a Lei 

6766/79 que em seu parágrafo único do Art. 1.o já destaca a necessidade de 

disciplinar as formas de ocupação do espaço das cidades, ao determinar que Os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas 

complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o 

previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais 

Diante desse contexto, os instrumentos legais buscam através da análise do 

solo a melhor forma para o seu parcelamento e utilização. Desta forma, 

Lixo Urbano 

Ocupação da calha 

do riacho 

População em área de 

risco 

Construção em áreas 

de risco 

Esgotos a céu aberto 
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considerando o interesse de uso de cada instrumento legal, observaremos os 

condicionantes para o parcelamento do solo. 

Já anteriormente à Lei 6.766/79, havia um importante instrumento de 

disciplinamento do uso do solo: o Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65). No que 

se refere exclusivamente às margens de cursos d’água e a encostas de grande 

declividade (definidas no Código Florestal como superiores a 45%), essa Lei define 

as Áreas de Preservação Permanente, cuja ocupação só deveria ser permitida em 

casos de utilidade pública ou relevante interesse social.  

Esses conceitos, de caráter bastante subjetivo, foram posteriormente 

definidos de forma mais clara na Medida Provisória 2166-67/2001 e na Resolução 

CONAMA 369/2006 da seguinte forma: entende-se como caso de utilidade pública 

as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras essenciais de 

infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e 

energia e demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.  

Para os casos de interesse social, consideram-se as atividades 

imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: 

prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do 

CONAMA 369/2006. Também são relevantes as atividades de manejo agroflorestal 

sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não 

descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudique a função ambiental da área e 

demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA. 

Apesar de estar claro no Código Florestal, em seu Parágrafo Único do Art. 

2.o, que em áreas urbanas deve-se observar os Planos Diretores Municipais e as 

respectivas Leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites referidos no 

citado artigo do Código Florestal, a ocupação do espaço nas cidades não reconhece 

o Código Florestal como uma lei aplicável nas áreas urbanas. Nestes casos, vale a 

Lei 6.766/79, de Parcelamento do Solo Urbano. 

A lei brasileira de parcelamento do solo (Lei 6.766/79) define que os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios deverão estabelecer normas complementares 

relativas ao parcelamento do solo municipal. No que se refere a gestão das águas, o 

artigo 3° discorre que somente será admitido o parcelamento do solo para fins 



53 
. 
 

 

urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 

assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.  

Assim como o Código Florestal, a Lei 6.766/79 apresenta restrições para uso 

do solo em áreas alagadiças, em encostas de grande declividade (aqui mais 

restritivas do que o Código Florestal, entendidas como superiores a 30%) e ao longo 

de cursos d’água (aqui menos restritivas do que o código florestal, fixando em 15 m 

a faixa não-edificável). 

Em uma escala mais abrangente o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

estabelece que a dinâmica de uso e ocupação do solo deve levar em conta a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão dos recursos hídricos e 

considerando as repercussões de políticas com reflexos territoriais sobre os 

recursos hídricos. 

Assim como a Lei das Águas (Lei 9.433/1997), a Política Estadual de 

Recursos Hídricos de Alagoas (Lei Estadual 5.965/97) também determina uma 

análise do crescimento demográfico, determinando a relevância do estudo dos 

padrões de ocupação do solo. 

No que se refere mais especificamente aos sistemas de drenagem e manejo 

de águas pluviais, a Lei de Saneamento (Lei 11.445/07) estabelece princípios 

fundamentais e diretrizes para prestação dos serviços de saneamento básico, 

indicando a bacia hidrográfica como referência para planejamento e gestão. Essa 

definição reflete na gestão do espaço urbano, na medida em que, para uma boa 

gestão dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais, a bacia hidrográfica 

deve ser observada, inclusive, no planejamento da ocupação do espaço urbano. 

O Estatuto da cidade, instrumento de regulamentação dos artigos 182 e 183 

da Constituição Federal, contêm as referências e institutos jurídicos e políticos 

básicos para a intervenção urbana. O citado instrumento juntamente com a lei de 

parcelamento do solo torna o principal instrumento da política urbana, na esfera 

federal, as citadas leis seguem direcionamentos das políticas anteriormente 

mencionadas, pois em seu texto reúnem em sua análise importantes aspectos como 

a urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais, que visa uma 

sustentabilidade social, política econômica e ambiental. 

Nos aspectos locais e regionais, os planos diretores municipais, os códigos de 

urbanismo e edificações, a política municipal de saneamento, entre outros 
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(articulados com as políticas estaduais), representam o elemento final de aplicação 

das políticas urbanas, devendo, portanto, respeitar os limites estabelecidos nos 

instrumentos legais citados (Lei 4.771/65, Lei 6.766/79, Lei 9.433/97, Lei 10.257/01, 

Lei 11.445/07, MP 2.166-67/2001, Resolução CONAMA 369/2006) 

 
3.3  Restrições ao uso e ocupação do solo: parcelamentos 
 

Diferentes instrumentos que têm reflexo na política urbana, tais como o 

Código Florestal, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano e o Estatuto da Cidade, no 

nível federal, e os Planos Diretores, os Códigos de Edificações e Urbanismo, na 

escala municipal, entre outros abordam, de forma geral, regras de disciplinamento 

do uso e ocupação do solo, definindo elementos de restrições ao uso e ocupação do 

solo em geral e em áreas urbanas em particular. 

O Código florestal brasileiro define, em seus artigos 2º, e 3o as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), permitindo a supressão da vegetação nessas áreas 

apenas em casos de utilidade pública ou de interesse social e quando inexistir 

alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, e condicionado à 

autorização dos órgãos competentes.  

Uma vez que o conceito de utilidade pública e interesse social ficam vagos 

nesta Lei, a MP 2.166-67/2001 e a Resolução CONAMA 369/2006 ajudam a 

delimitar o alcance das mudanças permitidas nos casos onde a supressão de 

vegetação passa a ser autorizada em APP’s, mas mantendo a restrição de não 

haver alternativa técnica e locacional assim como de não haver aumento do risco 

enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa, conforme alíneas I 

e IV, respectivamente, do Art. 3.o da resolução CONAMA.. 

A Lei 6.766/79 é menos restritiva que o Código Florestal no caso das 

ocupações de margens de cursos d’água é menos restritiva, limitando em 15 m a 

faixa não edificável, enquanto que o Código Florestal define como APP faixa sempre 

superior a 30 m, dependendo da largura do curso d’água. Já nos casos de encostas, 

a Lei 6.766/79 é mais restritiva em relação à ocupação, restringindo o parcelamento 

do solo em áreas de declividade superior a 30%, enquanto que no Código Florestal 

a definição de APP considera o limite de 45%. Essa Lei transfere para o município o 

planejamento de regras específicas referentes ao macrozoneamento urbano e aos 

índices urbanísticos, incluindo coeficientes de aproveitamento e tamanhos dos lotes, 
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respeitadas as limitações maiores. Inclui, também, faixa não edificável destinada a 

equipamentos urbanos, incluindo os de coletas de águas pluviais. 

No caso do Código Florestal, ficam definidas que para a proteção de APP’s 

são definidas faixas para restringir o uso do solo ao longo dos corpos d’ água, onde 

a faixa de proteção pode variar de acordo com as larguras dos rios como: 30 m para 

rios com largura menor que 10 m de largura; 50 m para rios com largura maior que 

10 m e menor que 50 m; 100 m para rios com largura maior que 50 m e menor que 

200 m; 200 para rios com largura maior que 200 m e menor que 600 m; 500 m para 

rios com largura maior que 600 m e 50 m para qualquer tipo de nascente.  

Na dificuldade de enxergar o Código Florestal em áreas urbanas, a Lei do 

Parcelamento do Solo Urbano trata dos mesmos limites do Código Florestal, mas de 

forma menos restritiva, ou seja, ela discorre que ao longo das águas correntes e 

dormentes será obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 15 (quinze) 

metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.  

Um aspecto importante é que na década de 1970 apesar de parte dos rios e 

córregos urbanos brasileiros já terem sido canalizados e antes mesmo da Lei das 

Águas, a gestão das águas urbanas surge na legislação urbanística (Lei 6.766/79), 

através da restrição de 15 metros não edificante, mostrando que já havia 

preocupação com as águas. No entanto, a inobservância de vários aspectos 

importantes da Lei, em especial os de restrição ao uso e ocupação do solo, não 

conseguiu conter o processo de degradação nos corpos d’ água. Esse processo de 

degradação ocorreu, igualmente, em função de lacunas referentes ao Saneamento 

Básico, cujo marco legal data apenas do ano de 2007. 

Também nas áreas urbanas, o Código Florestal apresenta elementos 

específicos, lançando para o planejamento municipal a responsabilidade de definir 

as regras de ocupação do espaço, respeitando-se os limites do próprio código. No 

que se refere às áreas urbanas, a Lei 4.771/65 aborda que para a supressão das 

vegetações definidas por lei municipal, deve-se observar o que discorre nos 

respectivos planos diretores e leis de uso do solo.  

É interessante observar que o Código Florestal Brasileiro ao permitir a 

retirada de vegetação em áreas de APP’s em caso de utilidade pública ou de 

interesse social provocaram uma sutil permissividade para o aumento da ocupação 

em áreas naturalmente alagáveis (como as margens dos cursos d’água). 
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 Apenas com a Medida Provisória 2.166-67/2001 e com a Resolução 

CONAMA 369/06 alguns aspectos que ficaram vagos são abordados de forma mais 

clara, onde os conceitos de utilidade pública e interesse social são detalhados. 

Analisando as condicionantes para supressão da vegetação em área urbana 

apresentados na Resolução CONAMA 369/06, observa-se que esta intervenção 

dependerá de autorização do órgão ambiental competente (também já apresentado 

no Código Florestal), e que essa intervenção somente poderá ser autorizada quando 

o requerente comprovar (Art 3.o): 

I – a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 

atividades ou projetos (também já apresentado no Código Florestal);  

II – atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 

III – averbação da Área de Reserva Legal; e 

IV – a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, 

erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

 

 Nesse caso, observa-se que, mesmo que não haja nenhuma indicação de 

que as restrições do Código Florestal sejam válidas apenas para áreas rurais, os 

gestores urbanos insistem em observar apenas os elementos presentes na Lei 

6.766/79. Desta forma, os incisos I, II e IV do Art. 3.o da Resolução CONAMA 

396/06, complementando o Código Florestal, que poderiam ser incorporados nas 

ações de planejamento urbano são completamente ignoradas, com impactos diretos 

sobre a qualidade ambiental dos cursos d’água urbanos e sobre os processos de 

alagamentos urbanos e deslizamentos de encostas. Como destaca Carvalho (2003), 

essa abordagem apresenta “a cidade como negação da natureza”. 

A Lei 6.766/79 também discorre sobre outras restrições do uso do solo: em 

seu Art. 2º no inciso que impede o parcelamento em diferentes situações como 

terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, terrenos que tenham sido aterrados 

com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados, terreno 

com declividade igual ou superior a 30%, terrenos onde as condições geológicas 

não aconselham a edificação e áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 

poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

No que se refere a lei 10.257/01, conhecida como o Estatuto da Cidade, a 

preocupação com o equilíbrio ambiental já é explicitada logo no Art. 1.o e com a 

sustentabilidade urbana como diretriz, apresentada já no Art. 2.o. Como 
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instrumentos da Política Urbana referentes ao planejamento municipal, o Estatuto da 

Cidade define (Art. 4.o, Inciso III), entre outros: (a) plano diretor; (b) disciplina do 

parcelamento, do uso e da ocupação do solo, (b) zoneamento ambiental. 

O capítulo I em seu art. 2o, inciso XIV, que trata da regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, são estabelecidas 

normas especiais da urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, devendo-se 

considerar a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Uns 

dos aspectos importantes dessa lei é que a mesma não ignora a importância entre a 

garantia do direito humano a moradia e o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado da cidade. 

  O Estatuto da Cidade reforça um modelo de desenvolvimento equilibrado 

entre o crescimento da cidade e o meio ambiente, ao determinar que: a definição do 

zoneamento é realizada através da divisão do território em várias zonas em função 

da forma de uso e da ocupação de cada um desses espaços, além da reparação do 

direito à moradia em outro local, quando à ocupação estiver em áreas de risco.  

O Estatuto da Cidade pode auxiliar os municípios no controle do crescimento 

desordenado das cidades e da deterioração procedente desse processo, ao definir 

como diretriz a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, artístico, paisagístico e arqueológico.  

No contexto estadual, a Lei 5.965/97 de Alagoas observa os procedimentos 

de análise do crescimento demográfico, destacando o estudo dos padrões de 

ocupação do solo, o zoneamento do uso do solo em áreas de recarga de mananciais 

superficiais e subterrâneos; o zoneamento de áreas inundáveis, restringindo os usos 

incompatíveis naquelas sujeitas a inundações freqüentes, visando à manutenção da 

capacidade de infiltração no solo; propostas para a criação de áreas sujeitas à 

restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. São diretrizes que 

devem ser observadas na busca de integração entre os elementos de planejamento 

que têm relação direta com as águas urbanas, promovendo a utilização das águas 

de forma menos impactante ao meio e mais integrada ao espaço. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos, condicionada aos princípios 

constitucionais, deverá observar a gestão do uso e da ocupação do solo urbano e a 

de coleta e disposição de resíduos sólidos e líquidos, em caso de bacias 

hidrográficas de alto grau de ocupação urbana. Para tanto, faz-se necessário lançar 

um olhar que contemple a gestão do lugar, considerando a interface dos processos 
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sociais de produção e reprodução do espaço cotidiano, de modo a integrar a gestão 

das águas ao processo de planejamento local, conjugando os instrumentos de 

gerenciamento hídrico com os de planejamento urbano. 

Já no contexto municipal, a Lei 5.239/02 da cidade de Maceió (Política 

Municipal de Saneamento), no seu artigo 7º, trata sobre as águas e a drenagem 

urbana, onde um dos preceitos destacados é promover a disciplina sanitária do uso 

e ocupação do solo, planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao 

crescimento caótico de qualquer tipo, objetivando resolver problemas de escassez 

de recursos hídricos, congestionamento físico, dificuldade de drenagem e disposição 

de esgotos, poluição, enchentes, destruição de áreas verdes, assoreamento de rios, 

invasões e outras conseqüências. 

O Plano Diretor Urbano de Maceió (PDUM), para melhor gestão do seu 

patrimônio natural em seu art. 27º e 28º estabelece diretrizes específicas para uso e 

ocupação do solo, meio ambiente e os recursos hídricos, dentre as quais se 

destacam: preservação das áreas florestadas nas encostas, ao longo dos cursos 

d’água e de linhas de drenagem natural e dos remanescentes de mangues, várzeas, 

dunas, mata atlântica e restinga de acordo com o previsto nas legislações 

ambientais vigentes. Também estão previstas a regulamentação de moradias 

irregulares sujeitas a enchente, na beira da lagoa Mundaú, rios, riachos e canais ou 

em fundos de vale e linhas de drenagem natural através da construção de novas 

habitações, além de estudo das condições das microbacias urbanas, priorizando as 

do riacho Reginaldo e do riacho do Silva para sua adequação ambiental. 

Também no que se refere às restrições para o uso e ocupação do solo, o 

PDUM prevê a integração de ações do Município aos programas federais e 

estaduais, incorpora o componente ambiental na definição dos critérios e parâmetros 

de uso e ocupação do solo, sobretudo para a proteção de mananciais e recursos 

hídricos, recuperação de áreas degradadas, tratamento de áreas públicas e 

expansão dos serviços de saneamento básico. 

Apesar da aparente preocupação com as questões ambientais, ao observar 

os mapas de restrição à ocupação anexos ao PDUM, verifica-se que eles 

incorporam apenas as áreas de encostas de grande declividade, não restringindo, 

igualmente, as áreas marginais aos cursos d’água, em clara inobservância tanto do 

Código Florestal quanto da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 
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Complementarmente ao Plano Diretor, o Código de Urbanismo e Edificações 

(Lei Municipal 5.593/07) no seu Art.158 apresenta diretrizes específicas para uso e 

ocupação do solo da cidade, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Plano 

Diretor de Maceió. A legislação determina valores de recuos referentes às margens 

dos cursos d’água, ao longo de cada lado das linhas de drenagem natural, incluindo 

fundos de vales e recuo a partir do limite da linha de preamar média na planície 

costeira e flúvio-lagunar, visando maior proteção dos recursos hídricos. 

A Lei traz mecanismo de compatibilização do uso, da ocupação e do 

parcelamento do solo; regulação do sistema individual de saneamento básico; 

facilitação da drenagem das águas pluviais; incentivo ao reaproveitamento da água 

para recarga de aqüíferos. Aproveitamento dos fundos de vales e faixas de proteção 

dos cursos d’água como áreas de uso público de lazer e circulação. O parcelamento 

do solo se subordinará, além do disposto nesta Lei, à legislação urbanística e 

ambiental aplicável, adotando-se como instrumento básico o Plano Diretor.  

De uma forma geral a legislação garante o acesso às áreas públicas de lazer, 

especialmente às praias e às lagoas e a integração entre os usos; flexibilização nas 

áreas residenciais para implantação de atividades compatíveis; Garantia de reserva, 

nos empreendimentos residenciais, de áreas livres para lazer. Além de Priorizar o 

controle dos empreendimentos e atividades que possam causar impactos ambientais 

urbanos, primazia às condições de segurança, salubridade e qualidade ambiental 

nas obras e edificações. 

Diante desse contexto, o código urbanístico de Maceió apresenta relevantes 

instruções que podem contribuir no gerenciamento das águas urbanas, como Plano 

Diretor de Transportes Urbanos de Maceió, Código Municipal do Meio Ambiente, 

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, Plano Municipal de Drenagem Urbana, 

Plano Municipal para a Política habitacional de Interesse Social para Maceió. 

Visando minimizar os impactos causados aos recursos hídricos através do 

uso inadequado do solo, o código de edificações de Maceió (seguindo as leis 

federais citadas anteriormente), não permite o parcelamento do solo : 

 em glebas ou terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 

saúde publica, sem que sejam previamente saneados;  

 em glebas ou terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 

cento), salvo se o empreendedor apresentar soluções técnicas que garantam 

a segurança contra deslizamentos de terra e erosão;  
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 em glebas ou terrenos sujeitos a deslizamentos de terra e erosão, antes de 

tomadas as providencias necessárias para garantir a estabilidade geológica e 

geotécnica salvo se o empreendedor apresentar soluções técnicas que 

garantam a segurança contra deslizamentos de terra e erosão;  

 em áreas de preservação permanente previstas na legislação federal, 

estadual ou municipal, ou em áreas submetidas à especial proteção ambiental 

cuja disciplina impeça o uso e a ocupação para fins urbanos;  

 em glebas ou terrenos onde a poluição ambiental comprovadamente impeça 

condições sanitárias adequadas, sem que sejam previamente saneadas;  

 nas faixas de proteção, domínio ou servidão previstas nesta Lei. 

 em localização de vertentes, cursos d’água, canais, valas, bacias de 

drenagem naturais, mangues, linhas de transmissão de alta tensão, 

aquedutos, dutovias, ferrovias, bosques e construções existentes; São 

permeáveis as áreas sem pavimentação e sem edificação subterrânea, 

dotadas de solo natural ou vegetação, ou com pavimento drenante, que 

contribua para o equilíbrio climático e favoreçam a drenagem de águas 

pluviais. 

 

Também no aspecto regional, um instrumento importante que poderia trazer 

elementos de apoio à gestão das áreas urbanas em relação às águas urbanas é o 

Plano Diretor da Região Hidrográfica do Pratagy – PDRH Pratagy (Alagoas, 2006). 

Entretanto, esse Plano aborda de forma geral alguns preceitos sobre o uso e 

ocupação do solo, apresentando pouca orientação e recomendação quanto às 

questões de planejamento, estabelecendo apenas a preservação das áreas de 

cabeceira dos diversos cursos d’água existentes, tendo em vista esses rios ainda 

poderem ser utilizados como mananciais para atender a demandas menos exigentes 

em qualidade de água.  

Nos trechos médios e inferiores desses cursos d’água, sugere-se ordenação 

do uso do solo em suas áreas marginais e evitar o lançamento de lixo e efluentes 

sanitários em suas calhas, visando melhorar a qualidade da água que chega às 

praias da Região Metropolitana.  
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O referido plano recomenda a adoção de medidas para impedir as ocupações 

impróprias, as construções, a exemplo das encostas íngremes, das cabeceiras dos 

rios, das áreas de baixada sujeitas à inundação e das barreiras.  

Nesse contexto, entretanto, a superficialidade no tratamento dos cursos 

d’água urbanos é evidente, uma vez que o PDRH- Pratagy tem foco apenas no 

curso d’água principal e em alguns cursos de porte intermediário. Os cursos d’água 

integralmente urbanos são tratados de forma secundária. 

 

3.4  Restrições ao uso e ocupação do solo na escala de lote 
 

Considerando que os principais problemas relacionados à drenagem urbana 

decorrem dos impactos da urbanização sobre o ciclo hidrológico, a legislação 

buscou, de maneira geral, incorporar alguns aspectos referentes à restrições de uso 

e ocupação também na escala do lote. Ainda que os objetivos iniciais fossem outros, 

vinculados a aspectos urbanísticos, tais restrições têm importante reflexo nas 

questões relacionadas ao ciclo hidrológico. 

A lei municipal 5.593/07 (Código de Urbanismo e Edificações) que estabelece 

o zoneamento da cidade de acordo com os parâmetros de macrozoneamento do 

plano diretor de desenvolvimento urbano de Maceió restringe o parcelamento de 

glebas ou terrenos em situações onde essas áreas sejam alagadiços e sujeitas a 

inundação, em áreas que foram aterrados com material nocivo à saúde publica, em 

áreas com declividade, áreas sujeitas a deslizamentos de terra e erosão, áreas de 

preservação permanente prevista na legislação federal, estadual e municipal, ou em 

área submetidas à especial proteção ambiental cuja disciplina impeça o uso e a 

ocupação para fins urbanos e em áreas em que comprovadamente não tenham 

condições sanitárias adequadas, sem sejam previamente saneadas. 

A mesma lei determina que o lote para ser parcelado será obrigatório que a 

frente desse lote tenha acesso para uma via de circulação oficialmente reconhecida 

pelo município. Na seção de dimensões de lotes a lei determina que a área mínima 

dos lotes será de acordo com o que estabelece a lei federal de parcelamento do solo 

urbano. A lei 6766/79 no capítulo de requisitos urbanísticos para loteamento institui 

que lotes terão área mínima de 125 m2 e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo 

quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou 

quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de 
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conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos 

públicos competentes. 

A Lei 6.766/79 estabelece que, em referência a lotes com proximidades a 

águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e 

ferrovias, a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado. 

O código de edificação de Maceió adota a mesma restrição para lotes com 

proximidades nas áreas citadas, além de acrescentar a mesma restrição para linhas 

de drenagem natural, incluindo fundos de vales, salvo quando o órgão ambiental 

responsável admitir largura inferior 

A Lei municipal n° 5.593/07 no artigo 262 determina parâmetros urbanístico 

como coeficientes de aproveitamento do terreno taxa de ocupação do terreno; 

recuos da edificação altura máxima da edificação e taxa de permeabilidade do 

terreno. 

O capítulo VI da referida lei, trata da taxa de permeabilidade do terreno onde 

a mesma é considerada como a relação entre áreas descobertas e permeáveis do 

terreno e a sua área total. Em seu parágrafo único determina que são permeáveis as 

áreas sem pavimentação e sem edificação subterrânea, dotadas de solo natural ou 

vegetação, ou com pavimento drenante, que contribua para o equilíbrio climático e 

favoreçam a drenagem de águas pluviais. Conforme abaixo estabelecido:  

 para os terrenos ou lotes com área igual ou inferior a 1.200,00 m2 (um mil e 

duzentos metros quadrados), os quais serão isentos dessa taxa;  

 5% (cinco por cento), nos imóveis com área superior a 1.200,00 m2 (um mil e 

duzentos metros quadrados) até 1.800,00 m2 (um mil e oitocentos metros 

quadrados);  

 10% (dez por cento), nos imóveis com área superior a 1.800,00 m2 (um mil e 

oitocentos metros quadrados) até 2.400,00 m2 (dois mil e quatrocentos metros 

quadrados);  

 15% (quinze por cento), nos imóveis com área superior a 2.400,00 m2 

(dois mil e quatrocentos metros quadrados);  
 
Apesar do aspecto positivo de vislumbrar o controle do excesso de 

escoamento superficial pela via da redução do volume, é interessante perceber que 

lotes com área maior que 1.200 m2 não são comuns na cidade de Maceió, de forma 
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que o controle nestas áreas possa não se mostrar como significativo no contexto de 

uma bacia hidrográfica. 

Essas informações compreendem que lotes com a metragem supracitada 

pode contribuir para o aumento da impermeabilidade do solo permitido o aumento de 

áreas não infiltrantes, esquecendo de considerar o ciclo hidrológico, contribuindo 

para sobrecarga, poluição e assoreamento dos rios e lagos, destruição de margens 

e matas ciliares, rebaixamento dos lençóis freáticos, redução da evaporação e 

agravamento das inundações nos períodos de pico de chuva.  

 

3.5  A Gestão das Águas Urbanas e efetiva inserção do tema no contexto legal 
 

As questões apresentadas na legislação estudada estão de certa forma 

relacionadas, direta ou indiretamente, com o gerenciamento das águas urbanas. 

Conforme o contexto exibido, os componentes existentes nos instrumentos 

examinados tais como: o uso e ocupação do solo, instrumentos de gestão, 

zoneamento urbano e de restrições à ocupação, relações entre as componentes do 

saneamento básico, integração de ações, estão presentes em toda a legislação, 

apresentando, na maioria das vezes, semelhanças ou complementação em suas 

instruções (Figura 20).  

Dessa forma, a efetiva gestão das águas urbanas passa a considerar a 

efetiva articulação entre os instrumentos da política urbana e a articulação 

institucional para observação da legislação pertinente na definição das políticas 

públicas correspondentes. A questão principal passa a ser, portanto, a forma como 

se dá a articulação entre esses elementos e os atores que têm alguma relação com 

os sistemas de drenagem. 
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Figura 20: Elementos de articulação entre os instrumentos da política urbana analisados 

 
Fonte: Criada pelo Autor 

 

 As políticas citadas possuem interface entre elas, adotam os mesmos 

componentes, como já vistos, e determinam instruções para cada um deles de 

acordo com o objetivo de cada instrumento legal, vislumbrando a proteção dos 

recursos naturais. A integração das ações desses instrumentos dependerá do 

mecanismo de articulação utilizado pelas instituições responsáveis e do 

conhecimento técnico-institucional disponível em cada instância que tenha ação 

sobre os sistemas.  

Como exemplo, podemos citar relação entre o Código Florestal e as áreas 

urbanas, com clara abordagem pelos gestores pela aplicação da Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano em detrimento do Código Florestal. Do ponto de vista 

prático, entretanto, a Figura 21 mostra que a efetiva observação da Lei 6.766/79 não 

se verifica na prática, sobretudo no que se refere à incapacidade do poder público 

em barrar processos de ocupação urbana desvinculados das regras e diretrizes de 

uso e ocupação do solo. 
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Figura 21: Construções sobre a calha do riacho Reginaldo 
 

 
(a) 

 

 
(b)  

 

O exemplo da figura da bacia do Reginaldo mostra a incapacidade do poder 

municipal em gerenciar o espaço. Assim, verifica-se a complexidade para articular 

as ações conjuntamente com a legislação envolvida na gestão dos recursos 

hídricos, pois abrangem diferentes aspectos como: conhecimento técnico-

institucional, desarticulação nas ações de diferentes órgãos, sobreposição de 

atribuições, entre outros.  

O debate atual sobre a gestão urbana e a gestão das águas necessita 

compreender que o gerenciamento dos componentes citados exige a incorporação 

dos aspectos geográficos, sócio-econômicos e o papel dos diferentes atores da 

sociedade sociais. Assim as políticas relacionadas com a gestão das águas serão 

coexistentes na gestão urbana. 

Entretanto, a observação dos instrumentos legais exige efetiva participação 

dos atores que, neste caso, envolve toda a sociedade (poder público, comunidades, 

etc.) Isto impõe a necessidade urgente de adequar o poder público sob uma ótica de 

maior complexidade. Segundo Nogueira (2004), essa visão não envolverá apenas 

questões de instrumentos de comando, mas implicará na transformação ampla de 

demandas culturais, institucionais, técnicas e valores humanos, de modo a 

possibilitar uma gestão mais eficaz, efetiva e eficiente da água. 

Vários instrumentos legais apontam como diretrizes a gestão compartilhada, o 

controle social, entre outras, tanto no planejamento quanto na implementação de 

políticas públicas. Destacam-se, nesse caso, a Lei de Recursos Hídricos, que define 

o Comitê de Bacias como um dos principais agentes no processo de gestão 

compartilhada, e a Lei do Saneamento, que define o controle social como ferramenta 

fundamental para articular as políticas buscando a sustentabilidade na prestação 
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dos serviços de saneamento básico. Acrescenta-se, igualmente, o Estatuto da 

Cidade, que define as formas de planejamento com efetiva inserção da sociedade 

em todo o processo de planejamento e gestão das cidades.  

 
3.6  Estrutura e articulação institucional para gestão das águas urbanas 
  

As instituições envolvidas com a gestão dos recursos hídricos atuam em 

diferentes esferas públicas federais, estaduais e municipais, necessitando de 

estrutura e articulação para promover envolvimento entre as mesmas. No contexto 

federal, destaca-se o Ministério das Cidades, nas ações de planejamento, incluindo 

a Secretaria de Saneamento, o Ministério da Integração Nacional, com o 

financiamento de diversas ações (que incluem planejamento e intervenção) 

vinculadas ao tema. Como principal ação no contexto atual, destaca-se o Programa 

de Aceleração do Crescimento - PAC, com importante atuação em obras de 

saneamento básico. De forma mais periférica, aparece a Agência Nacional de Águas 

que, atuando em contexto mais macro através dos comitês de bacias, induz ao 

tratamento das águas urbanas (saneamento básico), para melhorar o estado dos 

recursos hídricos em escala de bacia hidrográfica. 

 No contexto estadual, destacam-se as ações das Secretarias de Recursos 

Hídricos, na implantação de Planos de Bacias que também devem induzir melhoria 

nas questões urbanas de forma indireta, e das companhias de saneamento, que 

atuam nos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. Destaca-se, 

igualmente, as secretarias de infra-estrutura e/ou saneamento, que devem atuar 

junto aos municípios para abordar as questões do saneamento básico.  

 No contexto municipal, a complexidade na abordagem do tema aumenta, uma 

vez que diversos órgãos têm ação direta ou indireta nas águas urbanas, mas há 

sobreposição de atribuições que nem sempre estão articuladas. Para ilustrar, as 

ações das secretarias de obras, de infra-estrutura, de urbanização, de habitação, de 

saneamento, de saúde, de turismo (ou equivalentes), dentre outras, interferem de 

forma clara na abordagem do problema. Entretanto, as suas ações nem sempre 

estão articuladas. 

 Há de se reconhecer, no entanto, que os resultados obtidos pelas as 

instituições ocorrem lentamente, pois enfrenta grandes desafios principalmente de 

capacitação de pessoal. 
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As legislações envolvidas direta ou indiretamente na gestão das águas 

estabelecem diferentes articulações entre os órgãos federal, estadual e municipal. O 

Código Florestal, por exemplo, em seu artigo 16 no inciso 4, define que a aprovação 

de reserva legal deve ocorrer pelo órgão ambiental estadual competente ou, através 

de convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente 

habilitada. O mencionado instrumento também articula com os municípios a 

fiscalização da vegetação de proteção no entorno dos rios e lagoas das cidades. 

Já a Lei das Águas, em seu artigo 4° determina que a União articule com os 

estados para gerenciar os recursos hídricos de interesse comum. O Art. 7º 

estabelece o conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos, constando entre 

eles a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo (que deve 

incluir, nesse caso, as áreas urbanas). 

 A Lei 9.433, em seu artigo 31°, estabelece que a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos 

municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de 

uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e 

estadual de recursos hídricos.  

 Desta forma, o Art. 32 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos com o objetivo de planejar, regular e controlar o uso, a 

preservação e a recuperação dos recursos hídricos. 

A articulação entre as instituições e integração dos instrumentos do 

planejamento urbano com a gestão dos recursos hídricos é relevante nas mediações 

de problemas gerados pela disponibilidade da água e na sua influência no 

desenvolvimento da região.  

 É importante ressaltar que deverá ocorrer articulação com os órgãos que 

estão integrados ao citado sistema, que são: o Conselho Nacional, do Distrito 

Federal e Estadual dos Recursos Hídricos; a Agência Nacional de Águas, Comitês 

de bacias e dos órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal 

e municipal cujas competências estejam relacionadas com a gestão dos recursos 

hídricos.  

Na Lei das Águas, apesar de haver indicação da necessidade da participação 

do município na gestão das águas, haja vista que a gestão territorial está fortemente 

ligada à gestão dos recursos hídricos, observa-se que a articulação dessa questão 

hídrica urbana é tratada de forma indireta neste instrumento. 
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 O Estatuto da Cidade observa a relevância da integração e 

complementariedade entre as atividades urbanas e rurais, necessitando também da 

integração entre gestão da cidade e democracia.  

 Já política de saneamento do Brasil em seus princípios fundamentais do 

artigo 2° no inciso XII relata da importância de articular a integração das infra-

estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. A política 

Municipal de Saneamento de Maceió não é diferente da respectiva Lei, visto que, 

aborda a importância da integração das políticas, planos, programas e ações 

governamentais de saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo; integração dos 

órgãos públicos municipais, estaduais e federais de saneamento; serviços de 

saneamento deverão integrar-se com as demais funções essenciais de competência 

municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança sanitária e o bem estar 

de seus habitantes.  

 O Plano Nacional de Recursos Hídricos aborda a importância da Integração 

das políticas setoriais, pois essa articulação garantirá a quantidade e a qualidade 

das águas, superficiais e subterrâneas. Também observa-se a relevância de integrar 

o instrumento da outorga com os processos autorizativos do SISNAMA.  

A referida lei ainda determina a proposta de uma atuação articulação da 

gestão de recursos hídricos com o zoneamento do uso e da ocupação do solo. Além 

dos preceitos já abordados, o Plano Nacional de Recursos Hídricos prevê 

mecanismos de tratamento da questão das inundações, destacando-se a 

necessidade de articulação da Política de Recursos Hídricos com as políticas 

públicas federais e municipais, notadamente no que diz respeito às cidades, no 

tocante à drenagem pluvial e à ocupação do solo urbano. 

  As políticas estaduais e municipais em seus artigos também destacam a 

importância da articulação entre diferentes instituições. A Lei Estadual das Águas 

discorre sobre a integração da gestão dos Recursos Hídricos, gestão das Bacias e 

do sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 No Plano Diretor da cidade de Maceió, as palavras articulação e integração 

são constantemente empregadas em diferentes situações. Na seção IV no artigo 

69°, por exemplo, a questão da gestão das águas determina que ocorra integração 

das políticas, programas e projetos de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgotos, drenagem pluvial, coleta e disposição final de resíduos sólidos, 
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integração nos programas e projetos da infra-estrutura de saneamento básico, 

componentes de educação ambiental, de melhoria da fiscalização, do 

monitoramento e da manutenção das obras. 

 Também no Art. 69, o referido instrumento aborda claramente a importância 

da articulação dos órgãos responsáveis pelo planejamento e controle urbano com a 

concessionária de água e esgoto para integrar as diretrizes e medidas relativas ao 

uso do solo à capacidade de infra-estrutura implantada e prevista para o Município. 

Extrapola o recorte municipal, no que se refere à articulação, quando recomenda 

que ocorra articulação com municípios vizinhos para ações conjuntas de apoio na 

implantação ou adequação dos sistemas de saneamento básico. 

 No caso do Plano Diretor da Região Hidrográfica do Rio Pratagy, a palavra 

articulação é fundamental para promover a implementação do Plano de Recursos 

Hídricos em diversas instâncias e entidades envolvidas em cada uma das ações 

propostas, bem como contribuir para viabilizar o fluxo de recursos financeiros 

necessários à execução do Plano, sendo, na realidade, os grandes responsáveis 

pelo sucesso ou insucesso do Plano. 

 
3.7  Financiamentos dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 
 

Segundo Baptista e Nascimento (2002), os sistemas drenagem urbana no 

Brasil possuem, via de regra, financiamentos do tipo orçamentos municipais, que 

podem ser complementados por financiamentos federais, estadual ou por recursos 

externos, que podem ocorrer através de empréstimos e dotações oriundas de 

bancos e agências de fomentos de organismo de desenvolvimento nacionais ou 

internacionais. Os mesmos autores observam, que devido à elevada demanda 

existente, quase de forma sistemática os investimentos são insuficientes. Também 

se verifica a ocorrência de descontinuidade temporal dos fluxos de financiamento, 

que são refletidos nas freqüentes paralisações da obras e nas deficiências de 

manutenção do sistema. 

Um dos instrumentos para gestão de Recursos Hídricos previstos na Lei 

9.433/97 é a cobrança do uso dos recursos hídricos. A cobrança deverá ocorrer 

através de pagamento pela utilização da água e pelo lançamento de efluentes. 

Esses recursos deverão financiar os programas e intervenções contemplados nos 

planos diretores de recursos hídricos. 
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No Estatuto da Cidade encontra-se previsto no capítulo V, artigo 47° a 

cobrança de tributos sobre os imóveis urbanos e de tarifas relativas aos serviços 

públicos, sendo que o valor das tarifas serão diferenciados em função do interesse 

social. 

A Lei do Saneamento no artigo 11° estabelece que em casos de serviços 

prestados mediante contratos de concessão ou de programa deverão ser previstas 

as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, através de regime de eficiência, onde utiliza-se sistema de cobrança e a 

composição de taxas e tarifa, sistemática de reajustes de revisões de taxas e tarifas, 

podendo constar uma política de subsídios.  

Assim, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos poderão ser cobrados 

preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos. A mesma lei no seu 

artigo 29° no inciso III aborda que o manejo de águas pluviais urbanas poderá de 

esse serviço cobrado na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o 

regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos e a Lei do Saneamento no seu art. 11 

inciso II prevê a cobrança objetivando incentivar o uso racional da água, bem como 

obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e das intervenções 

contemplados nos planos de recursos hídricos.  

A Lei Estadual das águas no artigo 39° discorre que as contribuições de 

melhoria serão através de taxas cobradas de beneficiados por obras de 

aproveitamento e controle de recursos hídricos, ou pela prestação de serviços. 

Assim, a viabilidade financeira através da cobrança pelo uso da água, compensação 

financeira, as obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo de recursos 

hídricos terão seus custos rateados, direta ou indiretamente, podendo ser 

financiadas ou receber subsídios, segundo critérios e normas a serem estabelecidos 

em regulamento baixado pelo Poder Executivo após aprovação pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. 

No que se refere a viabilidade do saneamento do município de Maceió, a Lei 

de Saneamento Municipal, no artigo 18°, dispõe que os recursos financeiros para a 

elaboração e implantação do Plano de Saneamento para a Cidade de Maceió 

deverão constar das leis sobre o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e 

Orçamento Anual do Estado.  
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O Plano diretor da cidade de Maceió aborda que os recursos para o 

desenvolvimento urbano da cidade poderão ser obtidos através da captação de 

financiamentos públicos e privados, formulação de projetos de desenvolvimento 

econômico, propiciar parcerias e cooperação técnica com órgãos governamentais, 

entidades e associações, públicas e privadas, financiamento de diversas fontes e 

doações, possibilitando ações de fortalecimento da capacidade produtiva das 

comunidades e sua inserção social.  

 

3.8  Zoneamento de riscos relacionados às águas pluviais e de restrição à 
ocupação do solo 

 
As áreas urbanas em países como o Brasil, via de regra, possuem 

crescimento desordenado em locais que oferecem grandes riscos associados às 

águas pluviais. Alagamentos podem ocorrer por causa da ocupação na zona de 

passagem de escoamento nos canais ou porque interferências como bueiros e/ou 

resíduos sólidos mal dispostos obstruem a passagem de vazões, mesmo sendo 

estas de tempo de retorno baixo. 

Instrumentos que compatibilizem restrição ao uso do solo nestas áreas e 

estudos de zoneamento podem reduzir bastante estes riscos. A síntese deste 

processo poderá ser feita no Plano Diretor de Desenvolvimento, desde que o mesmo 

promova a articulação entre os diversos instrumentos legais disponíveis. 

Segundo Machado (2008) zoneamento urbano são as diversas partes do 

território que são destinadas racional e funcionalmente a determinados tipos de 

ocupações. Recorda este autor dos ensinamentos de Le Corbusier, quando este 

acentua que “o zoneamento é uma operação feita no plano da cidade com o fim de 

atribuir a cada função e a cada indivíduo seu justo lugar”. 

Nesse contexto, pode-se entender que o zoneamento de risco é como um 

instrumento utilizado para identificar problemas relacionados as áreas de risco 

podendo reduzir o número de vítimas e os prejuízo econômicos. Para delimitar áreas 

de risco na cidade, deve-se levar em conta fatores condicionantes como: morfologia 

do terreno e a declividade natural das encostas, fatores antrópicos com a geração 

de superfície inclinada, coberturas superficiais, padrão construtivos das moradias e 

aspectos relacionados a modificação das águas superficiais, entre outros como os 

demais instrumentos legais. 
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O Código Florestal, por exemplo, define algumas áreas como de preservação 

permanente, e, sob o risco da adoção de medidas legais de ordem civil, criminal e 

administrativa no caso do não acolhimento, recomenda ao Município que se 

abstenha de aprovar projetos e autorizar ou conceder licenças para obras, 

edificações e construções imobiliárias, de qualquer espécie, nessas áreas.  

A Lei das Águas, no art. 7º determina que ocorra planejamento, regularização 

e controle o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. O mesmo 

artigo sugere a criação de áreas sujeitas a restrição de uso para proteção dos 

recursos hídricos, as diretrizes citadas na lei das águas reflete de forma indireta no 

zoneamento de risco. Na busca de minimizar os impactos nas bacias hidrográficas e 

melhora o gerenciamento da mesma, entre outros, no artigo 8º da lei supracitada 

prever a criação de Planos de Recursos Hídricos, continuando o texto, o artigo 39° 

no inciso 4°determina a participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica 

com área de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, onde a atuação 

ocorrerá conforme a forma estabelecida nos respectivos regimentos.  

O Estatuto da Cidade reforça um modelo de desenvolvimento equilibrado 

entre o crescimento da cidade e o meio ambiente, ao determinar que: a definição do 

zoneamento é realizada através da divisão do território em várias zonas em função 

da forma de uso e da ocupação de cada um desses espaços, além da reparação do 

direito à moradia em outro local, quando à ocupação estiver em áreas de risco. 

Dessa forma, o referido zoneamento poderá ter outro foco como o de mapear áreas 

que apresentam risco, possibilitando assim a identificação do problema e a 

indicação de uma intervenção correta na área identificada. 

A Política do Saneamento contém diretrizes para o planejamento das ações 

de saneamento básico em diversas composições ou uso do espaço urbano. 

Destaca-se que a Lei prever a detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas e ações para emergências e contingências. Logicamente, estas 

medidas de controle podem diminuir os riscos de alagamento, mas são ainda sim 

medidas estruturais que demandam recursos muitas vezes impraticáveis para a 

municipalidade. Em um contexto desses, pode-se chegar à conclusão de que 

medidas não-estruturais respaldadas em instrumentos legais que disciplinam o uso e 

a ocupação do solo sejam mais eficientes na diminuição dos riscos.  



73 
. 
 

 

O Plano nacional de Recursos Hídricos determina a proposta de uma atuação 

articulação da gestão de recursos hídricos com o zoneamento do uso e da ocupação 

do solo, Zoneamento ambiental. Além dos preceitos abordados, o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos prevê mecanismo de tratamento da questão das inundações, 

destacando-se a necessidade de articulação da Política de Recursos Hídricos com 

as políticas públicas federais e municipais, notadamente no que diz respeito às 

cidades, no tocante à drenagem pluvial e à ocupação do solo urbano. 

No que se refere ao manejo das águas pluviais urbanas, o PNRH destaca a 

necessidade da execução integrada do plano diretor de drenagem urbana com o 

planejamento das bacias hidrográficas. Assim, as águas pluviais devêm ser contidas 

no inicio pela ocupação adequada do solo e por medidas estruturais de contenção e 

infiltração, reduzindo dessa forma, o uso de galerias de drenagem. 

A Lei Municipal 5.239/02 da cidade de Maceió, no capítulo I, na seção III das 

Diretrizes Gerais no artigo 7º, discorre que deverá ser valorizado o processo de 

planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento caótico de 

qualquer tipo, objetivando resolver problemas de escassez de recursos hídricos, 

congestionamento físico, dificuldade de drenagem e disposição de esgotos, 

poluição, enchentes, destruição de áreas verdes, assoreamento de rios, invasões e 

outros. 

 Diante do exposto, a referida lei cita no seu artigo 16º fazer uso de programa 

de investimento em obras e outras medidas relativas à utilização, recuperação, 

conservação e proteção dos sistemas de saneamento básico. No que refere a 

drenagem urbana, a lei proferi algumas citações onde a destaca como uma das 

ações que deve ser alcançada, não dando nenhum relevância para elaboração do 

plano de drenagem. 

O município de Maceió através do seu Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) apresenta diretrizes específicas para evitar os riscos relacionados 

às águas pluviais, dentre as quais se destacam: preservação das áreas florestadas 

nas encostas, ao longo dos cursos d’água e de linhas de drenagem natural e dos 

remanescentes de mangues, várzeas, dunas, mata atlântica e restinga de acordo 

com o previsto nas legislações ambientais vigentes. Também estão previstos a 

regulamentação de moradias irregulares sujeitas a enchente, na beira da lagoa 

Mundaú, rios, riachos e canais ou em fundos de vale e linhas de drenagem natural 

através da construção de novas habitações, além de estudo das condições das 
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microbacias urbanas, priorizando as do riacho Reginaldo e do riacho do Silva para 

sua adequação ambiental. 

Dando seqüência a prevenção dos ricos de ocorrências de alagamentos, 

deslizamentos, e outros, o artigo 28º fala sobre os patrimônios naturais e estabelece 

diretrizes como a implantação de sistema de esgotamento sanitário e tratamento de 

efluentes. Já em áreas com predominância de cultura extensiva, destinadas às 

atividades rurais deverá ocorrer à implantação de equipamentos urbanos ou 

estabelecimentos de grande porte, como aterro sanitário. Além de prever estação de 

tratamento de água e de efluentes líquidos e agroindústria. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano propõe a elaboração de diversos 

planos como: Plano Diretor de Transportes Urbanos; Plano Diretor de Esgotamento 

Sanitário; Plano Diretor de Drenagem Urbana; Plano Municipal de Preservação do 

Patrimônio Cultural; Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 

zoneamento ambiental municipal O Código de Edificações de Maceió, por sua vez, 

apresenta relevantes instruções para os planos supracitados, que podem contribuir 

no gerenciamento das águas urbanas e para a elaboração de zoneamento risco,pois 

, incorpora componentes ambiental e definições de critérios e parâmetros de uso e 

ocupação do solo, sobretudo para a proteção de mananciais e recursos hídricos, 

recuperação de áreas degradadas, tratamento de áreas públicas e expansão dos 

serviços de saneamento básico, entre outros,. 

O código urbanístico de Maceió determina que quaisquer alterações no 

traçado e nas características do zoneamento urbano serão admitidas 

exclusivamente por Lei, por iniciativa dos órgãos municipais de planejamento e 

controle urbano, e fundamentado em estudos técnicos segundo as diretrizes do 

Plano Diretor de Maceió. 

O Plano Diretor da Região da Bacia Hidrográfica do Pratagy dispõe de 

diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas, como o 

zoneamento das áreas destinadas às Unidades de Conservação para a formação do 

cinturão verde da metrópole. No que se refere ao desmatamento e a proliferação de 

loteamentos clandestinos, inundação, contaminação por esgotos domésticos e lixo 

lançado em córregos e mananciais, o referido plano procura adotar tomadas de 

medidas mitigadoras para impedir as ocupações impróprias, às construções, a 

exemplo das encostas íngremes, das cabeceiras dos rios, das áreas de baixada 

sujeitas à inundação e das inconsistentes barreiras.  
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Pode-se afirmar que o zoneamento dos riscos de inundações está 

estreitamente ligado à restrição do uso e ocupação do solo. Nas áreas urbanas, tais 

ferramentas podem minimizar o risco de alagamentos e conseqüente prejuízo à 

população. O código florestal, a Lei de saneamento, os planos diretores de 

desenvolvimento urbano, entre outros, buscam identificar áreas mais adequadas 

para o desenvolvimento das atividades urbanas, criando, desta forma, formas de 

gerir o espaço de forma integrada. 

 
3.9  A integração dos instrumentos das políticas públicas e o desenvolvimento 

urbano  
 

De forma geral, pode-se observar que diversos autores (Santos, 1996; Rolnik, 

1999; Silveira, 2001; Kauffmann, 2005) relacionam o adensamento populacional nas 

cidades com os padrões de desenvolvimento de forma desordenada.  

No que tange a questão do desenvolvimento urbano, a Lei das águas não fala 

diretamente sobre áreas urbanas, porém, de forma indireta aborda em seu capítulo II 

como objetivo a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Trata, ainda, a 

articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Dessa forma, 

entende-se que para que haja uma sustentabilidade urbana, se faz necessário que o 

planejamento urbano esteja intimamente ligado com a preservação das águas 

superficiais e subterrâneas.  

Entretanto, a percepção das relações existentes entre a forma de ocupação 

do solo e os desastres de origem natural (vinculados aos eventos hidrológicos 

críticos) nem sempre é direta. Nem a sociedade nem o poder público vinculam, de 

forma clara, os desastres com a ocupação do espaço. 

A atual situação dos rios urbanos está diretamente relacionada com a 

transformação dos corpos d’água em simples canais artificiais de drenagem urbana, 

recebendo, diretamente a contribuição de todo tipo de resíduo, o que os transforma 

em verdadeiros esgotos a céu aberto. No entanto, sendo a água um bem escasso, e 

que possuem funções para o equilíbrio dos recursos naturais, se torna relevante o 

restabelecimento do convívio equilibrado entre o espaço urbano e seus elementos 

naturais, especialmente os rios, por meio de uma gestão sensível às leis naturais, 

que não estão anuladas, e ao entendimento de que os cursos d’água dormentes 
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e/ou correntes são imprescindíveis à sobrevivência sadia da cidade e à qualidade de 

vida da sua população. 

Diante desse contexto, observa-se entre os instrumentos legais analisados 

uma tentativa de integração entre as políticas setoriais de recursos hídricos, 

saneamento, meio ambiente, entre outras, de forma a buscar o desenvolvimento 

urbano em um equilíbrio dinâmico entre desenvolvimento ecológico, econômico e 

social, procurando atender às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. 

Diversos autores (Mendiondo, 2004; Tucci, 1995; Pompêo, 2000; Souza, 2005 

entre outros) abordam a importância da conjuntura das políticas de recursos hídricos 

com o desenvolvimento urbano, simultaneamente ao início do planejamento dos 

equipamentos urbanos, onde serão utilizadas soluções estruturais e não-estruturais. 

Desta maneira, promoverá o desenvolvimento urbano associado com o 

planejamento, principalmente da disciplina do uso e ocupação do solo, conduzindo a 

mitigação dos problemas estruturais graves (e.g. inundações urbanas), levando o 

poder público a minimizar a implementação de medidas de custos onerosos.  

Tucci (1995) e Pompêo (2000) revelam que os principais impactos 

relacionados à dissociação das respectivas políticas são: a degradação visual, do ar 

e dos recursos hídricos; o desequilíbrio da fauna, flora e clima urbanos; a ocupação 

irregular de áreas ambientalmente frágeis; a escassez e a contaminação da água; a 

diminuição da cobertura vegetal; a falta de espaços públicos de lazer; a falta de 

infra-estrutura e saneamento básico; os problemas de uso e ocupação irregular ou 

inadequada do solo. A figura 22 apresenta alguns desses problemas.  

 

Figura 22: Lixo e casas ribeirinhas: (a) no Rio Tietê (a) e (b) no riacho Salgadinho 
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(a) 

 
 

 
(b) 

Fonte: (a) Ponchini março de 2008 ; (b) UFAL 2006, Romildo Rodrigues (2009) 

 
3.10  O papel das instituições na inclusão da sociedade no processo da gestão 
das águas urbanas 
 

A constituição de 1988 foi imprescindível nas conquistas progressivas no 

setor das águas, sendo destacada a aprovação da Lei 9.433/97. Essas ocorrências 

possibilitaram condições favoráveis para criação de uma nova forma de gestão de 

recursos hídricos, que corrobora com a equidade social e equilíbrio ambiental. 

Essa nova forma de gerenciamento das águas teve como conseqüência, a 

transformação do papel das instituições perante a comunidade, que passaram a ser 

responsáveis pela inclusão da sociedade na tomada de decisões na política dos 

recursos hídricos. Posteriormente, os instrumentos da política urbana, como o 

Estatuto da Cidade e a Lei do Saneamento, por exemplo, reforçaram, nas áreas 

urbanas, a necessidade de construção coletiva em todos os processos de gestão 

das cidades.  

Dessa forma, são previstas formas da participação de todos os atores 

(sociedade, poder público, etc.) nos diferentes níveis de gestão relacionados às 

questões ambientais. Assim, os atores federais, estaduais e municipais vêm 

desenvolvendo diversas ações para mobilizar a sociedade a participar das tomadas 

de decisões da gestão das águas como. As instituições de nível estadual têm, por 

exemplo, importante papel articulador (na criação de comitês de bacia hidrográfica, 

por exemplo), técnico-administrativo (apoio na execução da Política Estadual de 

Recursos Hídricos), difusor de conhecimento (na promoção de programas de 
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educação ambiental, de formação técnica para capacitação em Comitês de Bacias), 

entre outras. A figura 23 mostra ações de capacitação e encontros com a 

participação da comunidade civil, desenvolvida pelo órgão gestor de Recursos 

Hídricos no Estado de Alagoas.  

Figura 23: (a e b) Capacitação do CELMM; (c) encontro alagoano de manguezal 
 

 
(a) 

 

 
(b)  

 

 
(c) 

Fonte: SEMARH (2008) 

No estado de Alagoas, o gestor dos recursos hídricos, é a Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, que tem a finalidade 

de implantar e coordenar as políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do 

Estado de Alagoas, além de executar diretamente as ações de gestão dos Recursos 

Hídricos, exercendo sua fiscalização, articulando e integrando estas políticas com as 

respectivas políticas de âmbito regional e nacional. Um dos objetivos da 

SEMARH/Alagoas é a continuidade desse processo de aprendizagem focado na 

reorganização das relações entre o setor privado, o governo e a sociedade civil. 

No entanto, não cabe apenas a SEMARH levar a comunidade civil organizada 

à relevância de sua participação na gestão das águas, e sim a todos os órgãos 

relacionados direta ou indiretamente com os recursos hídricos, sejam estes atores 

estaduais, municipais e privados. Dessa forma, é de responsabilidade dos citados 

atores realizar atuações com ações que colaborem para ocorrência de um 

planejamento urbano participativo, e em consonância com as águas. 
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4.  Estudo de Caso: Bacia do Reginaldo 
 

Este capítulo tem como objetivo trazer a discussão da gestão das águas 

urbanas na região da bacia do Reginaldo. A gestão das águas urbanas, os 

instrumentos legais e o crescimento desordenado na bacia foram analisados, 

buscando identificar suas relações com os sistemas de drenagem. A realização 

desse trabalho exigiu dois tipos de pesquisa: documental e de campo. 

Na pesquisa documental foram examinados diversos estudos que de alguma 

forma estão inseridos no contexto da discussão da gestão analisada. Para o 

levantamento de dados primários, visando enriquecer a análise documental 

pesquisada, foram realizadas também aplicação de alguns questionários em 

diferentes órgãos estaduais e municipais ligadas, de forma direta ou indireta, à 

gestão das águas urbanas. 

Com vistas a compreender a base legal dos conflitos gerados pela gestão ou 

entraves enfrentados pelos gestores das águas urbanas na bacia do riacho 

Reginaldo, foram então estudados temas relevantes nas legislações supracitadas 

que são intervenientes na área de estudo. 

O reconhecimento da região, em campo, foi realizado na zona urbana de 

Maceió, considerando as comunidades do entorno da bacia do riacho Reginaldo. 

Foram realizadas visitas de campo exploratórias para observação do estado atual da 

bacia através de arquivos fotográficos do passado e do presente e questionários 

estruturados por uma introdução do estudo em questão. O levantamento em campo 

da bacia através de arquivos fotográficos é de grande relevância para retratar a atual 

realidade da bacia, pois constata a real situação da gestão das águas na região de 

estudo. 

Foram levantados dados e informações referentes aos aspectos políticos e 

ambientais da capital alagoana, para compor o contexto e embasar a análise dos 

conflitos. Esse diagnóstico incluiu uma descrição detalhada da bacia e 

peculiaridades na região estudada. 

A análise teve início com o diagnóstico da realidade da competência das 

instituições e estudo de temas relevantes nas legislações, quando na realização do 

gerenciamento das águas. 

A pesquisa de campo, que compreendeu o período de 01/05/2008 a 

04/10/2008, teve como principal fonte de informação os questionários, de roteiro 
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semi-estruturado, com órgãos públicos estaduais e municipais. O roteiro do 

questionário, que consta no APÊNDICE deste documento, contém perguntas 

previamente elaboradas com intenção de conhecer melhor a visão de alguns 

gestores sobre a questão das águas urbanas não tendo, portanto, valor estatístico. 

Esse tipo de entrevista oferece a possibilidade de o informante agir com 

espontaneidade, enriquecendo a investigação e serve apenas de guia para a 

abordagem proposta de identificar potencialidades e dificuldades na gestão das 

águas urbanas.  

A abordagem usada nas entrevistas teve como base a valorização do 

conhecimento dos técnicos em relação aos problemas e a convicção de que os 

mesmos têm a capacidade de refletir e contribuir para o processo de gerenciamento 

das águas. Com o objetivo de retratar com maior clareza a realidade do conflito da 

aplicabilidade da legislação através das instituições públicas estudadas, diversos 

depoimentos coletados durante as entrevistas com os atores institucionais locais, 

foram registrados e descritos neste documento. 

Em visitas de campo, foram aplicados 21 questionários, sendo que cada uma 

teve a duração média de duas horas e trinta minutos (Figura 24). Os atores 

institucionais contatados e entrevistados, que contribuíram com a pesquisa, durante 

o levantamento de dados primários e secundários, estão descritos no APÊNDICE 

deste documento. 

Figura 24: questionário aplicado 

 

 
 

Fonte: Autor 
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O questionário consistiu em uma breve apresentação do trabalho com 4 

perguntas vinculadas à percepção do respondente em relação à forma como a 

ocorre a gestão dos sistemas de drenagem. Não tendo objetivo de análise estatística 

da informação em relação à representatividade da resposta, o questionário tinha um 

caráter exploratório, apenas. 

A aplicação do referido questionário mostrou como a drenagem é vista e o 

que se passa com os técnicos das instituições visitadas. Observa-se que as 

dificuldades dos gestores públicos e dos técnicos apresentam pontos importantes 

para a definição de políticas e ações de capacitação, passíveis de potencializar a 

gestão da drenagem que mostrou através dos questionários que o perfil dos técnicos 

é de profissionais que se envolvem com o problema, porém com dificuldades de 

promover a articulação entre as ações, entre as instituições, e entre as soluções 

adotadas com os demais elementos urbanos. Observa-se, ainda, uma dificuldade de 

adequação entre a qualificação e atualização técnica para o exercício da função. 

Os resultados dos questionários indicam que os aspectos acima 

apresentados prejudicam significadamente a adequada condução das atividades 

relacionadas a drenagem urbana de Maceió. Certamente a falta de qualificação dos 

técnicos municipal e estadual torna-se uma das contribuições relevante e 

instrumento para não sustentação do planejamento e projeto de gestão do sistema 

de drenagem integrado nos órgãos governamentais ligados ao tema. A tabela 3 

apresenta uma síntese das respostas obtidas pelas instituições envolvidas. 

 

Tabela 3: Síntese das respostas do questionário aplicado nos órgãos públicos 

Questão 1 
 

Síntese das respostas da pergunta 1 
 

 
Do ponto de vista da instituição que V. 
Sa. representa, quais os prejuízos são 
decorrentes do mau funcionamento do 
sistema de drenagem de águas pluviais? 

 

 
As instituições que responderam o 
questionário tiveram respostas 
semelhantes destacando prejuízos com a 
saúde, turismo, inundação de imóveis. 
Apenas uma das instituições abordou 
problemas como, transtornos na fluidez 
do trânsito e danos na pavimentação. 

 

Questão 2 
 

Síntese das respostas da pergunta 2 
 

 
Do ponto de vista da instituição que V. 
Sa. representa, quais os impactos 

 
Todas as instituições afirmaram que não 
ocorrem impactos negativos, desde o 
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(positivos e/ou negativos) são decorrentes 
da implementação de um sistema de 
drenagem de águas pluviais? É possível 
quantificar financeiramente esses 
impactos? 
 

projeto e a obra sejam bem 
dimensionados e executados. 

Questão 3 
 

Síntese das respostas da pergunta 3 
 

 
Há integração de ações entre a instituição 
que V. Sa. representa e as instituições 
federais, estaduais e municipais 
relacionadas ao saneamento básico? Em 
que nível? Como essa integração ocorre? 
 

As respostas indicam que trata-se de um 
processo lento e a responsabilidade é do 
município (a integração de ações). 

 
Questão 4 

 

 
Síntese das respostas da pergunta 4 

 

 
Qual a visão da instituição que V. Sa. 
representa a respeito da relação entre o 
crescimento urbano e a gestão das águas 
urbanas? 
 

 
As instituições envolvidas tiveram 
dificuldades de responder esta questão, 
falando apenas de problemas indiretos 
sem saber responder a relação desses 
dois componentes 
 

 

Observa-se, a partir da síntese acima apresentada e do conjunto das 

respostas obtidas, que a visão sobre os sistemas de drenagem é bastante superficial 

na sua complexidade e nas relações existentes entre as ações integradas e as 

soluções para as questões urbanas. Não há, por exemplo a percepção de que a 

intervenção nos cursos d’água impacta também negativamente os sistemas naturais, 

mostrando uma clara ação intervencionista (sanitarista/higienista) sobre os sistemas 

de drenagem.  

A abordagem aqui adotada permite, entretanto, apenas uma primeira 

abordagem para a questão. Os aspectos institucionais da gestão das águas urbanas 

devem ser explorados de forma mais sistemática. 

 

4.1  Características Físicas da bacia do Riacho Reginaldo 
 

Na porção pertencente ao município de Maceió, a bacia metropolitana do 

Riacho Reginaldo (BMRR), está localizada na região central da área urbana, 

perfazendo uma área de 26,50 km2 e um perímetro de 34,48 km. A bacia do 

Reginaldo faz parte da Região hidrográfica do Pratagy, que está dividida em quatro 
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bacias, que são: a bacia do Sapucaí, bacia do Rio Meirim, bacia do Rio Pratagy e 

Bacia Metropolitana, em Maceió, no estado de Alagoas. A Figura 25 apresenta a 

divisão das bacias citadas. 

Figura 25: Região Hidrogáfica do Pratagy.  

 
Fonte: adaptação do PDRH. 2005 

 
A bacia em estudo é constituída pelo riacho Reginaldo e por diversos 

afluentes como o riacho do Sapo e o riacho Gulandim. O curso d’água principal tem 

extensão de 12 km e a bacia hidrográfica compreende aproximadamente 12% da 

região urbana de Maceió. A BMRR tem sua cabeceira no bairro do Tabuleiro do 

Martins, estendendo-se até a foz na praia da Avenida próxima a região portuária. A 

foz do riacho Salgadinho era nas imediações da Santa Casa Misericórdia de Maceió, 

mas na década de 1940 o deságüe teve seu o curso original desviado (Figura 26). 
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Figura 26: Nascente do Riacho do Reginaldo (a), (b) e (c) curso original da foz e (d) 
foz do riacho Salgadinho 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Fotos, (a) UFAL, (2004); b Gazetaweb; (c) e (d) Romildo Rodrigues, 2009 

 

O regime do rio na parte alta é temporário, no local médio e baixo o regime 

mostra-se perene, embora sua vazão durante o período de estiagem seja 

praticamente resultante do despejo de esgotos domésticos (Ferreira et al., 2007). 

Segundo a lei municipal 4952/2000, a grande Maceió é formada por 50 

bairros, onde 17 destes são parcialmente drenados pelo riacho: Santa Lúcia, 

Antares, Jardim Petrópolis, Ouro Preto, Canaã, Serraria, Gruta de Lourdes, Barro 

Duro, Feitosa, Jacintinho, Pitanguinha, Farol, Mangabeiras, Jatiúca, Poço e Centro e 

Jaraguá (Figura 27). 

 

 

Foz atual do riacho 

Salgadinho  

 

A antiga foz nas 

proximidades da Santa 

Casa de Misericórdia 

 

Antiga Foz 

Foz atual 



85 

 

Figura 27: Mapa com os bairros drenados pelo riacho do Reginaldo 

 

Fonte: adaptação SMCCU, 2002 

 

Quanto às características Morfo-Hidrográficas a bacia em estudo apresenta 

em toda a sua extensão uma drenagem dendrítica (figura 28). No que se refere a 

hipsometria ou altimetria da bacia, o ponto alto apresenta-se como cabeça de ravina 

em profundo sulco, na localidade média da bacia a altimetria é baixa, já na área 

baixa, mostra-se em forma de Baixada Litorânea com terraços e praia. O vale nos 

pontos alto e médio exibe formato em “V”, cujos respectivos tipos mostram 

peculiaridades estruturais como: garganta com fundo helicoidal (formato igual ou 

semelhante a um caracol) por esforço das enxurradas e fundo chato em forma de 

garganta típico igarapé (CASAL,1971). 
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Figura 28: Drenagem dendrítica da bacia do Reginaldo 

 

Fonte: Autor 

 

Segundo Holz (2010), com base nos dados do IBGE, a bacia conta com uma 

população de cerca de 90 mil habitantes, correspondendo a cerca de 10% da 

população total do município. Parte significativa desta população ocupa Áreas de 

Preservação Permanente (APP), nas encostas de grande declividade e nas margens 

de cursos d’água, conforme pode ser observado na (Figura 29).  
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Figura 29: (a) e (b) Condições de moradias na Comunidade do Reginaldo, 2003 
 

 
(a) 

 

(b) 

Fotos: Abraão Gomes, 2004 

 

No que se diz respeito à vegetação, existem algumas áreas livres com resto 

de capoeira da mata atlântica hoje muita desgastada. O mesmo autor aborda que a 

referida bacia sedimentar possui uma antiga formação alongada de um vale plano. 

 

4.2- Bacia Hidrográfica do Reginaldo: alguns aspectos e problemática  
 

Em 30 de outubro de 1978, o decreto estadual 3.766 classificou o riacho 

Reginaldo como rio de classe 2, ou seja, com suas águas destinadas para consumo 

humano. Porém, segundo Pimentel (2009) a realidade atual mostra que o referido 

riacho encontra-se totalmente degradado com a qualidade físico-química e 

microbiológica bastante comprometida, o que limita sobremaneira os seus usos em 

diversas atividades. O elevado quadro de contaminação e as grandes quantidades 

de coliforme fecais encontrados caracterizam o riacho como efluente urbano.  

Apesar do problema maior da bacia do riacho Reginaldo ser os impactos da 

urbanização e o esgoto despejado no riacho, as habitações situadas próximas às 

margens e nas áreas de risco, também sofrem com as enchentes, que causam 

elevados prejuízos a população e a economia local. Assim, a população está sujeita 

a riscos relacionados às águas urbanas, com destaque para os riscos de 

alagamentos (como mostrou Holz, 2010), como mostrado na Figura 30. 
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Figura 30 – Mapa de riscos de alagamentos na bacia do Riacho Reginaldo 

 

Fonte: Holz, 2010 
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O contexto apresentado traz uma seqüência de problemas de ordem 

ambiental, social e econômica como:  

 Ambiental: degradação do solo, perda da forma do relevo, desmatamento, 

deslizamento, assoreamentos nas redes e canais de drenagem, inundações, 

redução da biodiversidade ecológica, comprometimento das reservas hídricas 

de mananciais. 

 Social: iluminação pública ineficiente, coleta de lixo deficiente, grande 

quantidade de lixo exposto, ausência de saneamento e poucos equipamentos 

comunitários, doenças infecto-contagiosas (escabiose e filariose, entre 

outras). 

 

O quadro atual da bacia do riacho Reginaldo não difere daqueles de muitas 

bacias hidrográficas brasileiras. Como a maioria dos rios urbanos brasileiros, o 

riacho do Reginaldo sofreu grandes degradações com o crescimento populacional, 

que causaram modificações do ciclo hidrológico, que por sua vez acarretaram 

alguns efeitos que são concisamente apresentados a seguir: 

 Aumento da quantidade de sedimentos e lixo 

 Alteração da qualidade das águas pluviais e dos corpos receptores do 

sistema de drenagem 

 Problemas com a qualidade da água  

 Alteração dos parâmetros climáticos (escoamento superficial)  

 

A figura 31 mostra os problemas de degradação da qualidade do riacho, 

tomando-se uma visão geral de como a bacia está enquadrada no aspecto de 

transformação. 
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Figura 31: (a) lixo e sedimento, (b), (c) e (d) alteração e problemas da qualidade da água.  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Romildo Rodrigues a, b e c, 2009 

 

Diante das problemáticas apresentadas, pode-se observar que a qualidade 

ambiental na Bacia Hidrográfica do Riacho Reginaldo e dos seus afluentes encontra-

se bastante comprometida. Dessa forma, a bacia em estudo exibe uma profunda 

dívida social e um crescente passivo ambiental, sendo necessário responder às 

demandas referentes ao crescimento urbano e ao mesmo tempo manter o equilíbrio 

ambiental mínimo necessário para a qualidade de vida de toda a população. Assim, 

harmonizar questões aparentemente tão opostas é um desafio para o planejamento 

e gestão do território em análise, considerando, em especial, as questões vinculadas 

ao saneamento ambiental. 

Diante da complexa realidade sócio-econômica-ambiental da bacia, percebe-

se a necessidade de uma reflexão sobre o processo de ocupação do espaço, 

considerando os instrumentos da política urbana discutidos nos capítulos anteriores. 

Tal reflexão deve ser iniciada considerando-se a bacia hidrográfica para o 

Riacho Galandim  
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planejamento e gestão das ações de saneamento em geral, buscando responder 

aos seguintes questionamentos: 

 Como manter a qualidade ambiental quando há uma cultura tímida de 

conservação e educação ambiental? 

 Como manter a qualidade das águas, numa cidade que ainda apresenta 

problemas sérios de saneamento básico? 

 Como conservar a vegetação ribeirinha e implementar o reflorestamento, 

quando há ocupação de áreas de mata ciliar, ribeirinhas e áreas de risco, 

diante da omissão do poder público? 

 Como manter o equilíbrio dos processos hídricos da bacia hidrográfica em 

questão, quando grande parte encontra-se impermeabilizada, reduzindo a 

alimentação dos lençóis freáticos que formam os seus rios? 

 

No plano legal, como já foi mencionado no capítulo III, os instrumentos da 

política urbana analisados possuem instruções que ajudaram a resolver os 

questionamentos feitos anteriormente. Sobre a temática da educação ambiental na 

bacia do Reginaldo, o Estatuto da Cidade regulamenta as exigências constitucionais 

reunido assim, normas relativas a ação do poder público para regulamentar o 

equilíbrio ambiental.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Maceió, como um dos 

instrumentos do Estatuto da Cidade no seu artigo 28º uma das diretrizes existentes é 

a implementação de programa de educação ambiental comunitária, utilizando a 

estrutura institucional descentralizada como suporte e unidades móveis para 

treinamento. Outros instrumentos também tratam de forma direta ou indireta da 

questão ambiental. Portanto, diretrizes e instruções de como levar a população à 

importância da preservação do meio ambiente na bacia já existe nos instrumentos, 

cabe aos atores responsáveis a capacitação dos técnicos para a implementação do 

programa. 

 No que tange as questões da qualidade da água, conservação da vegetação 

ribeirinha e equilíbrio dos processos hídricos na bacia hidrográfica envolvem 

diferentes instrumentos que trata dos respectivos temas, dentre estes, a lei nacional 

e municipal de saneamento, código florestal brasileiro e o próprio PDDU, revelam 

diretrizes e condutas de como a união, estado e município deve adota para garantir 

o equilíbrio ambiental da bacia do Reginaldo. A recuperação ambiental da bacia em 
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estudo envolve um processo lento, porém, os instrumentos analisados revelam que 

atores e como estes devem buscar este objetivo. 

Neste sentido, o artigo 27º, 28º e 29 do PDDU apresenta as diretrizes a serem 

praticadas e descreve o instrumentos/mecanismos como a recuperação e 

adequação de áreas ambientalmente frágeis e de preservação permanente, 

especialmente que podem ser utilizados para dar efetividade das questões 

desejada. Entre as diretrizes está no (inciso II, do PDDU de Maceió), articulação do 

Município com órgãos e entidades de outras esferas governamentais (esfera federal, 

estadual e municipal) responsáveis pela proteção ambiental e com a sociedade 

organizada, para promoção de ações conjuntas e efetivas de planejamento, 

licenciamento, fiscalização, monitoramento e educação, áreas de proteção ambiental 

como da bacia do Reginaldo.  

Em função desta realidade o estado e município têm realizado várias ações, 

sendo a mais recente O Projeto Integrado de Urbanização do Vale do Reginaldo, 

que está orçado em R$ 120 milhões e conta com recursos oriundos do Governo 

Federal com contrapartida do estado e município. Dentre as ações previstas para a 

obra, estão a reestruturação de parte do sistema viário da capital, infra-estrutura, 

construção de moradias e a promoção de programas de incentivo à geração de 

emprego e renda (figura: 32).  

Figura 32: Maquete do eixo viário que será construído na Bacia do Reginaldo (a,b,c,d), 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Fonte: Secretaria de Estado da Infraestrutura-SEINFRA 

 

A efetivação do projeto citado gera alguns questionamentos como: o projeto 

para urbanizar o vale considerará o tratamento da bacia? Ocorrerá integração dos 

Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano com os Planos de Bacias 

Hidrográficas, juntamente com as políticas públicas da gestão das águas? Atenderá 

aos questionamentos anteriormente citados? 

A bacia do riacho do Reginaldo apresenta encostas, em sua maior parte 

inadequadas para habitação, devido à sua fragilidade geológica, expostas e 

suscetíveis aos processos erosivos com a retirada da cobertura vegetal das 

encostas. Porém, mesmo inadequada para habitação a bacia encontra-se 

comprometida, pela ocupação urbana irregular em áreas de risco e de importância 

ambiental, processo este que precisa ser revertido. Obras de grande porte como do 

eixo viário poderão comprometer ainda mais a conservação dos recursos hídricos da 

bacia, devida a impermeabilidade do solo com construção de prédios em áreas 

próximas a encostas e ao canal, estrada asfaltadas, entre outros. Essa bacia 

necessita de ações de revitalização ao invés de obras impactantes e 

impermeabilizantes.  

No caso específico do eixo viário, apesar de estar em APP, a justificativa de 

utilidade pública não se aplica, uma vez que há possibilidade de ampliação do risco 

de alagamentos (como mostra a figura 33-a). O mesmo se observa para a 

construção de unidades habitacionais referentes ao mesmo projeto (para relocação 

de pessoas que hoje ocupam a área definida pelo eixo viário). Neste último caso, a 

ampliação do risco de deslizamento de encostas é evidente, como mostra a figura 

33-b. 
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Figura 33 – Eventos de alagamento e deslizamento de encosta em área do Projeto 
Integrado de Urbanização do Vale do Reginaldo, sendo executado em APP: (a) local de 

implantação do eixo viário e (b) obras de habitação em encosta situada em APP 

 

(a) www.tudonahora.uol.com.br (28/10/2010) 

 

(b) www.alagoas24horas.com.br 
Conteúdo (05/06/2010) 

 

No que tange a integração dos planos PDDU e o PDRH, como já foi 

observado no capítulo anterior, verificou-se que o PDRH pouco interfere com 

instruções para área urbana da bacia, porém as diretrizes estabelecidas por este 

instrumento se falam de forma positiva, como tomadas de medidas que diminua os 

impactos que vem ocorrendo na bacia. As demais legislações explicitadas neste 

trabalho também se correlacionam direta ou indireta nas normas estabelecidas entre 

as mesmas. 

A interrelação entre os diversos componentes do PDRH, PDDU, e os demais 

instrumentos da política urbana que têm reflexo na questão das águas na bacia do 

riacho do Reginaldo, mostra a necessidade de articulação na definição das políticas 

públicas desses segmentos, conforme abordado no capítulo anterior. Assim, para 

atender as questões levantadas e atingir a eficácia da recuperação da bacia e de 

qualquer projeto a ser executado na área de estudo, será necessário superar as 

dificuldades já mencionadas neste trabalho, destacando entre elas, a integração e 

aplicação dos seguimentos definidos pelos instrumentos de planejamento, 

necessitando a compatibilização entre os planos de desenvolvimento municipal e o 

de recursos hídricos. 

 

4.3  As Implicações Causadas pela má Gestão das Águas Urbanas na Bacia do 
Reginaldo  

 

http://www.tudonahora.uol.com.br/
http://www.alagoas24horas.com.br/
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Analisando a bacia do Riacho Reginaldo nas últimas décadas, percebe-se 

que o modo da gestão do poder público tem sido objeto de desatenção a sua 

proteção, conservação e do aproveitamento racional e da garantia dos seus usos 

múltiplos, esse descaso colaborou para degradação da bacia. A deterioração do 

Reginaldo tem levantado preocupação de administradores públicos, pesquisadores, 

entidades da sociedade civil e movimentos sociais.  

Assim, diversas problemáticas (construções em área de risco, enchentes, 

doenças etc.) a retirada da população das áreas de risco e uma nova forma de 

habitação da área de estudo vêm sendo discutidas pelo estado, município e a 

comunidade do entorno. Enfim, inicia-se uma lenta articulação na busca de ações 

com sentido de garantir para as atuais e futuras gerações a recuperação dessa 

bacia. 

Segundo Otávio Brandão, na década de 1920, o riacho Reginaldo possuía 

uma beleza peculiar, rio de águas azuis e margens constituídas por dezenas de 

sucupiras e embiribas que, com o passar do tempo, deram lugar a coqueiros, 

bananeiras e mangueiras. O riacho, antes utilizado para pesca e lazer, hoje se 

apresenta quase sem vida e com sua mata nativa totalmente destruída. 

A gestão da bacia metropolitana do riacho Reginaldo parece constituir o 

paradigma da síntese do mau gerenciamento das águas. O reflexo desse ato pode 

ser evidenciado facilmente através do conjunto de conseqüências que se encontra a 

atual bacia. A imagem da região de estudo descreve pontualmente as implicações 

características causadas pela má administração dos recursos naturais, onde 

destacam-se diversas modificações das particularidades estruturais e funcionais ao 

longo do canal salgadinho, assim como a distribuição de lixo desde a nascente até a 

foz, Figura 34. 
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Figura 34: Modificações das particularidades estruturais e funcionais ao longo do canal 
salgadinho 

 
 

 

 

A população do bairro do poço, nas proximidades do Instituto Federal de 

Alagoas - IFAL (antigo CEFET) convive diariamente com o estado de degradação 

que se encontra o Riacho Reginaldo, produzindo mau cheiro estando vinculado à 

proliferação de vetores, tais como ratos, baratas e mosquitos. 

Essa condição de degradação da bacia, crescente em todo o seu curso em 

direção à foz, reflete também na área turística da cidade: a praia da Avenida, onde o 

Riacho lança suas águas em alto grau de degradação, encontra-se poluída. No 

trecho final de seu curso, a presença de resíduos sólidos (lixo) e o esgoto lançado 

nas suas águas em toda a bacia provocam a degradação da paisagem. O resultado 

é a convivência nada harmônica entre um ambiente degradado com um ambiente 

histórico e turístico, conforme destacado na (Figura 35). 
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Figura 35: Pontos turísticos (a,b.e c) próximos ao riacho do Reginaldo poluído (d,e,f) 

(a)Prédio histórico  
 

(b) Coreto (c) museu Teu Brandão 

d) riacho Reginaldo  
 

(e) lixo riacho Reginaldo 

 

 (d) riacho Reginaldo  

Fotos: Romildo Rodrigues, 2009  

 

As questões expostas refletem que a atuação das diferentes instituições 

responsáveis pela questão das águas na bacia representa, em sua maioria, ações 

realizadas de forma pontual e unilateral, e que no somatório das decisões isoladas 

não são suficientes para elaborar um conjunto de ações necessárias para resolver 

ou mitigar os impactos gerados aos corpos hídricos. 

Dessa forma, determina que as implicações da má gestão das águas 

refletirão na reunião de diversos fatores que se iniciam na modelagem arcaica da 

gestão pública e vai até as atuações antrópicas.  

Assim, ao observador não escapará, todavia, que na realidade os problemas 

básicos apresentados nas áreas urbanas da bacia são os mesmos ou semelhantes 

em outras localidades, ou seja, as desigualdades gritantes e a falta de acesso a 

oportunidades de educação, de emprego mais bem remunerado e a marginalização 

das posições de mando, nas respectivas sociedades. 

Neste contexto, para cada ação abordada haverá uma reação, ou seja, a 

resposta das ações está nas transformações ocorridas ao longo dos anos que 

implicam em vários problemas já relatados. (Figura 36). 
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Figura 36: Quadro das implicações da bacia do Reginaldo 
 

(a) construção em área de risco 

 

 
(c) bacia do riacho Reginaldo 

 

 
(d) trecho do riacho seco 

 
(b) Ocupação em várzeas 

 
(e) Lixo no entorno do riacho 

Fonte: Criado pelo autor 

 

4.4  Os instrumentos da política urbana na minimização dos impactos sobre o 
sistema de drenagem 

 

A figura 37 apresenta as alterações provocadas pela ocupação humana na 

bacia hidrográfica do Reginaldo, tais como a mudança do comportamento 

hidrológico, aumento do escoamento superficial que contribui para ocorrência de 

enchentes, alteração dos cursos do rio e impermeabilização do solo, entre outros. 
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Figura 37: Efeitos da urbanização: (a) no ciclo hidrológico e (b) no escoamento superficial 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: autor 

Para diminuir o impacto das ações antrópicas negativas na bacia em estudo, 

faz-se necessário que o planejamento urbano da cidade seja viabilizado junto com a 

gestão integrada dos recursos hídricos, sendo que esta recomendação já está 

prevista em diversos instrumentos vinculados à política urbana, tais como o Plano 

Diretor de Desenvolvimento de Maceió, o Código de Urbanismo, o Plano da bacia 

hidrográfica do Pratagy. Desta forma, a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

de gestão também será contemplada no planejamento urbano. Assim, ao relacionar 

o desenvolvimento urbano com os planos diretores de bacias favorecerá o controle 

de crescimento urbano de forma vinculada com a realidade da bacia.  

O atual plano diretor e código de urbanismo da cidade de Maceió apresentam 

diretrizes e ações no sentido de buscar a melhoria do bem-estar da população e a 

qualidade do ambiente. Porém, os preceitos coexistentes nos planos não respondem 

com razoável consistência a determinações de medidas de correção e mitigação de 

impactos que ocorre na bacia em questão, estudos realizados mostram que 

aplicação das restrições do Plano Diretor e do Código de Urbanismo na bacia do 
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Riacho Reginaldo não impede significativamente os efeitos do aumento da 

impermeabilização do solo, sobretudo em função do tipo de restrição e do padrão de 

ocupação de Maceió, esta medida se mostra ineficiente no caso da bacia do Riacho 

Reginaldo para controlar o aumento do escoamento superficial (Pedrosa, 2008), 

uma vez a adoção de percentuais mínimos de permeabilidade no lote valem apenas 

para lotes maiores do que 1200 m2, situação pouco observada na bacia. 

A tabela 4 indica que o plano diretor de recursos hídricos do Pratagy possui 

poucas ações e diretrizes pertinentes a parte urbana da bacia, porém as existentes 

são semelháveis com o PDDU, aspectos positivos para o planejamento urbano da 

bacia do riacho Reginaldo. Logo, por em prática as instruções citadas representam, 

na realidade, desafios em favor de uma gestão proativa para a sustentabilidade.  

 
Tabela 4: Ações e diretrizes dos PDRH do Pratagy e PD de Maceió 
Pratagy: Maceió 

 

Planejamento adequado ao 
uso diversificado para a região 
urbana;  
 
Programa de tratamento de 
efluentes sanitários;  
 
Evitar as ocupações 
impróprias; 
 
Tomadas de medidas 
mitigadoras das 
conseqüências das 
inundações;  
 
Fiscalização do uso da água 
 

Parâmetros de uso e ocupação do solo, para a proteção de 
mananciais e recursos hídricos; 
Recuperação de áreas degradadas, tratamento de áreas 
públicas e expansão dos serviços de saneamento básico; 
 
Preservação das áreas florestadas nas encostas, ao longo 
dos cursos d’água e de linhas de drenagem natural e dos 
remanescentes de mangues, várzeas, dunas, mata atlântica 
e restinga;  
 
Integração de ações do Município aos programas federais e 
estaduais para atuar com medidas mitigadoras em áreas de 
construção irregular sujeita a enchente, na beira da lagoa 
Mundaú, rios, riachos e canais ou em fundos de vale e linhas 
de drenagem natural; 
 
Órgãos municipais responsáveis pelo planejamento, 
fiscalização, controle, monitoramento e educação ambiental 
para atuação em conjunto com as esferas federal e estadual; 

 

O modelo aqui apresentado sugere algumas recomendações e procedimentos 

de integração da gestão dos recursos hídricos com o planejamento urbano. Porém, 

implementar a integração desses instrumentos, enfrenta dificuldades de articulação 

com as instituições responsáveis. Assim, a aplicação das ações propostas pelos 

planos, atuará de forma pontual, sem a interação de todos os aspectos que 

envolvem a bacia de estudo, resultando efeitos temporários agravando a 

sustentabilidade da bacia do Reginaldo.  
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4.5 O processo de gestão das águas pluviais da Bacia Urbana do Reginaldo 
 

A idéia desse item é demonstrar como é relevante a análise do plano diretor 

de bacia hidrográfica no processo do planejamento urbano, onde a resolução de 

recuperação da bacia depende da integração interdisciplinar de diversas áreas, tais 

como, engenharia civil e florestal, recursos hídricos, arquitetura, urbanismo e gestão 

hidro-social. 

A discussão que será feita sobre as soluções de recuperação da BMRR, será 

baseada em estudos e experiências já realizadas com bacias semelhantes no Brasil. 

É importante lembrar, que as propostas a serem apresentadas, tais como, ações, 

diretrizes, entre outras, devem considerar as questões legais, sociais, o ecossistema 

e suas características locais e regionais. Buscando assim esta calcada no cotidiano 

da área de estudo. 

O trabalho de recuperação da BMRR inicia-se com o diagnóstico atual da 

bacia que deve contar com várias etapas como:  

 Identificação da área de intervenção;  

 Contextualização da área de intervenção (informações sobre 

geomorfologia, hidrologia, clima, vegetação, solo, infra-estrutura, aspectos 

sociais e culturais);  

 Elaboração de inventários preliminares das características do suporte 

físico, das infra-estruturas urbanas e dos recursos paisagísticos presentes 

na área e entorno; 

 Elaboração do cenário com propostas mitigadoras, efetivação das 

propostas, consolidação das propostas; 

 Apresentação do cenário proposto aos diversos agentes envolvidos; 

 Identificar as áreas problemáticas da bacia e causas dos respectivos 

problemas. 

  

O levantamento dos indicadores sócio-ambientais da bacia e seu estado de 

saúde devêm ser realizadas através de visitas de campo em todos os perímetros da 

referida bacia, para identificar os principais padrões de uso e ocupação do solo, 

parâmetros de qualidade e quantidade da água, tipos de vegetação e flora. Os 

dados citados serão de extrema relevância para o planejamento da bacia. 
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Diante do resultado real da região hidrográfica em estudo é importante que as 

pessoas integradas à área situem-se no cenário do qual fazem parte, identificando 

assim os diferentes locais da bacia, para melhor compreensão do meio que vivem. 

Esse panorama permitirá a identificação da população local com o habitat, 

contribuindo para seu papel participativo nas tomadas de decisão, conforme definido 

nos instrumentos da política urbana discutidos neste trabalho. 

As etapas previstas visam monitorar a bacia, revitalizar e requalificar os 

espaços urbanos, promovendo a integração da bacia de estudo recuperada com a 

cidade, além de poder oferecer um espaço público para atividades de lazer, ou seja, 

objetiva especificamente: 

 Redução dos riscos de enchentes 

 Recuperação de áreas degradadas e preservação das condições naturais 

dos cursos d’água em leito natural 

 Eliminação dos lançamentos de esgotos sanitários nos cursos do riacho 

do Reginaldo 

 Recuperação das condições sanitárias e ambientais da Bacia Hidrográfica 

 

Para atingir as metas coexistentes para recuperação da bacia, e importante 

elaborar um programa que contemple as principais diretrizes:  

 Tratamento integrado dos problemas sanitários e ambientais; 

 Integração dos cursos d’água na paisagem urbana; 

 Adoção de técnicas alternativas aos procedimentos convencionais para as 

questões de drenagem; 

 Implantação de áreas verdes; 

 Inclusão e participação das comunidades beneficiadas na gestão da 

implantação e na conservação das intervenções propostas. 

 

As instruções apresentadas têm demonstrado resultados satisfatórios na 

recuperação de bacias urbanas como as sub-bacias dos Córregos Primeiro de Maio, 

Nossa Senhora da Piedade e Avenida Baleares, entre outras, em Belo Horizonte. 

Entre as diversas diretrizes citadas, a ocupação do solo com áreas verde ao se 

integrar com o suporte legal, possibilita efeitos concretos na recuperação da bacia. 
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O cenário abaixo mostra que a bacia do riacho Reginaldo possui possibilidades de 

intervenção, para minimizar os impactos existentes (Figura 38). 

Figura 38: Simulação da recuperação da BMRR (a) e (b) imagem atual da BMRR  

 

 
(a) 
(b) 

Fonte: Criado pelo autor 

Nesse caso, a figura apresenta apenas um cenário de intervenção com 

observação das regiões de APP em encosta e nas margens do curso d’água. 
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Entretanto, para atingir um cenário como esse, é necessário quebrar vários 

paradigmas urbanos, sendo que o primeiro deles refere-se a abordagem brasileira 

dos sistemas de drenagem pluvial, ainda higienista. A mudança deste cenário exige, 

igualmente, que os instrumentos da política urbana aqui estudados sejam 

efetivamente considerados e incorporados nas ações de planejamento e intervenção 

urbana, considerando a bacia hidrográfica como referência, conforme apresentado 

nas Leis vinculadas à questão da água (em especial a Lei do Saneamento e a Lei 

das Águas).  

Os problemas da bacia hidrográfica do riacho do Reginaldo (como de 

qualquer outra bacia) são gerados pelos usos e pelas atividades humanas, as 

causas dos mesmos são as próprias necessidades (já existentes ou novas) da 

sociedade ou de partes da mesma. Não adianta, portanto: atacar apenas os efeitos 

“limpar”; defender o cumprimento automático de todas as leis (existentes ou novas), 

como se o Poder Público fosse onipotente ou mágico, independente da sociedade e 

como se o cumprimento das leis não implicasse dificuldades técnicas e financeiras; 

mobilizar a opinião pública ou grupos da comunidade sem criar ou acionar os 

recursos e os instrumentos que intervenham nas causas dos problemas; 

desencadear o processo inicial de recuperação (despoluição, recuperação da bacia, 

etc.) como se, uma vez atingidos seus objetivos, nada mais precisasse ser feito nem 

houvesse novos riscos. 

Considerando esses problemas sob a ótica da recuperação da bacia, é 

necessário que o diagnóstico abranja da situação (o que a natureza oferece, o que 

os usuários e a comunidade precisam, os efeitos desses usos), a tomada de decisão 

sobre metas (objetivos de qualidade e de quantidade, prioridades de usos), recursos 

(humanos, técnicos e financeiros – quais, quantos, em quanto tempo, como devem 

ser obtidos, quem entra com o quê e com quanto) bem como criação e acionamento 

de instrumentos legais e institucionais para executar ações contínuas e 

permanentes. 

Diante do contexto, a Figura 39 mostra que as atitudes de diversos atores 

envolvidos são condicionantes na recuperação da bacia em questão. 
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Figura 39: Principais atitudes na recuperação da bacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Criado pelo autor 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Esta dissertação buscou analisar os instrumentos que refletem nas políticas 

urbanas vinculadas ao saneamento ambiental em geral e ao sistema de drenagem 

em particular, considerando os impactos da urbanização sobre o ambiente natural. 

Foram analisados diversos instrumentos legais e demais instrumentos que 

refletem na política urbana, com destaque para o Código Florestal, a Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano, o Estatuto da Cidade e a Lei do Saneamento, na 

esfera federal, o Plano Diretor da Região Hidrográfica do Pratagy, na esfera 

estadual, e o Plano Diretor de Maceió e o Código de Urbanismo e Edificações, na 

esfera municipal. 

Observou-se que os diversos instrumentos analisados encontram pontos de 

articulação, em especial no que se refere ao recorte de referência para análise das 

ações vinculadas às águas urbanas (bacia hidrográfica) e à definição de regras de 

uso e ocupação do solo (com restrições ao parcelamento em margens de cursos 

d’água ou em áreas de encostas de grande declividade). Entretanto, nem todos os 

instrumentos da política urbana vinculam a bacia hidrográfica como recorte territorial 

de análise e planejamento, assim como há conflitos na própria interpretação da 

legislação, a exemplo da articulação entre a Lei 6.766/79 e a Lei 4.771/65 

(respectivamente, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o Código Florestal 

Brasileiro). 

Ao analisar a bacia hidrográfica do Riacho Reginaldo no contexto dos 

instrumentos analisados, verifica-se que não houve, de fato, observação das 

restrições apresentadas nem, tampouco, articulação entre as políticas urbanas 

locais: as Áreas de Preservação Permanente estão ocupadas (definidas no Código 

Florestal), as áreas de restrição definidas na Lei 6.766/79 estão igualmente 

ocupadas e o Plano Diretor do Município define, timidamente, as áreas de restrição 

conforme as duas leis aqui citadas, restringindo a ocupação apenas com referência 

ao percentual de permeabilidade a ser deixado em cada lote maior do que 1200 m2. 

No que se refere aos aspectos institucionais, a aplicação de questionários 

exploratórios buscou avaliar o grau de articulação e capacidade técnica disponíveis. 

Os resultados dos questionários não têm caráter conclusivo nem, tampouco, 

significância estatística, mas mostraram uma percepção apenas superficial do 

problema, indicando que as ações de planejamento e gestão ainda são realizadas 
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de forma pontual e fragmentadas, sem considerar a bacia hidrográfica como 

referência, nem, tampouco, a articulação entre os diversos atores e setores que 

interferem na gestão das águas urbanas. 

Uma questão importante a observar é que o município de Maceió ainda não 

possui plano municipal de saneamento básico. Desta forma, entende-se que esse 

plano deve ser elaborado de forma integrada, observando a relação entre os 

instrumentos legais e demais instrumentos da política urbana analisados e a efetiva 

relação com as questões sócio-ambientais. A integração do Plano Municipal de 

Saneamento com o Plano Diretor da Cidade é fundamental para que as situações de 

risco vinculadas às águas pluviais não sejam agravadas. 

As análises apresentadas no presente trabalho remetem para uma reflexão a 

respeito da questão institucional, que não foi possível abordar de forma mais 

profunda neste momento. Recomenda-se que novos trabalhos analisem a questão 

institucional do ponto de vista de sua cultura de capacitação técnica, de valorização 

do quadro funcional, da articulação entre os diversos órgãos de governo que atuam 

no mesmo tema (saúde, habitação, saneamento básico, meio ambiente, transporte, 

entre outros). 

Recomenda-se, igualmente, uma análise mais profunda nas relações entre a 

gestão das águas e as políticas públicas de integração urbana e habitação, uma vez 

que parte significativa da ocupação em Áreas de Preservação Permanente está 

também associada a programas oficiais, tais como o Projeto Integrado de 

Urbanização do Vale do Reginaldo, cuja execução se situa em APP. 

Por fim, recomenda-se que novos estudos nessa linha sejam desenvolvidos, 

buscando mapear a relação dos instrumentos legais (principalmente no que se 

refere às restrições de uso e ocupação de solo e de impermeabilização) com o 

ambiente urbano, uma vez que este trabalho apenas levantou e discutiu como esses 

instrumentos legais se relacionam com a cidade. 

Este trabalho fez parte do projeto “Casadinho/CNPq – UFAL-UFMG-

EESC/USP”, através do edital MCT/CNPq/CT-Hidro 14/2005, e contribui para a 

compreensão das relações entre a cidade e os processos naturais, sendo que, neste 

caso específico, buscou-se uma análise dos instrumentos que dão suporte à gestão 

das águas urbanas. 
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APÊNDICES 

 

Universidade Federal de Alagoas 
Centro de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento 

 

MESTRANDA: Cristina de Fátima Cavalcante Tenório 

 

INTRODUÇÃO 

Entendem-se como águas urbanas as águas resultantes do escoamento das chuvas, lavagens 

de asfaltos, regas, águas residuárias, abastecimento público, entre outras. O gerenciamento das 

águas urbanas envolve diversos atores das instituições federais, estaduais, municipais e sociedade 

civil. O planejamento da infra-estrutura da cidade como um todo e da infra-estrutura de saneamento 

básico em particular são exemplos de ações que devem ser desenvolvidas de forma integrada, pelos 

diversos atores envolvidos. Os instrumentos legais em suas diversas instâncias apresentam pontos 

conflitantes na inter-relação da gestão das águas, dificultando as ações para um bom manejo das 

águas urbanas. Dessa forma, entende-se que para se obter um desenvolvimento eficiente dos 

serviços de saneamento básico, em particular dos sistemas de drenagem pluvial, se faz necessário 

considerar o conjunto de fatores que envolvem a cidade, em especial as suas águas urbanas em 

todas as formas de ocorrência.  

De acordo com Tucci (2003), pode-se observar uma dificuldade de articulação entre os 

diversos níveis de gestão das águas urbanas e entre os órgãos/instituições responsáveis por essa 

gestão. Dentro da estrutura estadual e/ou municipal, vários órgãos trabalham, por exemplo, com a 

questão da drenagem urbana (saneamento, habitação, transportes, etc), mas dificilmente conseguem 

a necessária integração de suas ações. A figura 01 apresenta um conjunto de componentes que 

estão relacionados à gestão das águas.  

 

Figura 1: Principais atores inter-relacionados a gestão das águas 
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Fonte: Criado pelo Autor 

 

Assim, na busca de informações das questões anteriormente citadas, estão sendo 

desenvolvidos estudos que enfocam o entendimento do processo evolutivo dos instrumentos legais 

em relação à dificuldade de implementação das ações da gestão das águas urbanas, com destaque 

para a drenagem. As análises estão sendo conduzidas através de um estudo de caso na bacia do 

riacho Reginaldo, em Maceió-AL, sendo fundamentado em uma estrutura teórica-metódologica, 

utilizando como base a análise do conjunto de fatores que envolvem a cidade, considerando que 

águas urbanas fazem parte do planejamento da cidade.  

O estudo que ora se apresenta trata do desenvolvimento de um trabalho de mestrado para 

avaliar as questões apresentadas. Nesse contexto, viemos por meio desta, solicitar a esta instituição 

a aplicação do questionário abaixo, para obter melhor embasamento no desenvolvimento do presente 

trabalho de dissertação. 

1 – Do ponto de vista da instituição que V. Sa. representa, quais os prejuízos são decorrentes do mau 

funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais? 

2 – Do ponto de vista da instituição que V. Sa. representa, quais os impactos (positivos e/ou 

negativos) são decorrentes da implementação de um sistema de drenagem de águas pluviais? É 

possível quantificar financeiramente esses impactos? 

3 – Há integração de ações entre a instituição que V. Sa. representa e as instituições federais, 

estaduais e municipais relacionadas ao saneamento básico? Em que nível? Como essa integração 

ocorre? 

4 – Qual a visão da instituição que V. Sa. representa a respeito da relação entre o crescimento 

urbano e a gestão das águas urbanas? 

 


