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RESUMO --- A outorga da água constitui um dos instrumentos mais importantes da gestão dos 
recursos hídricos voltada ao direito de uso. As diversas atividades desenvolvidas nas cidades 
utilizam à água em suas ações e, às vezes, são necessários grandes volumes, podendo ocorrer 
impactos no regime, quantidade e qualidade dos recursos, alterando a dinâmica natural do meio 
ambiente e expondo a população a riscos. O crescimento das cidades deve ser concebido 
respeitando as limitações do ambiente em suportar as alterações impostas. Este trabalho apresenta 
um conjunto das atividades desenvolvidas na cidade de Maceió que utilizam água suficiente para 
serem considerados sujeitos a outorga de uso. È discutida a necessidade de estudos ambientais para 
os empreendimentos civis, obras de saneamento e também drenagem urbana. A adequação destes a 
legislação vigente e também o desenvolvimento de estudos associados à gestão coerente dos 
recursos naturais permitirão a expansão da cidade de forma a reduzir os possíveis impactos. 

 

ABSTRACT --. Water permission is one of the most important of water resources management 
related on the right of use. A significant amount water are required for the activities developed in 
the cities what can provide impacts on the quantity, quality and distribution of resources changing 
natural dynamics of environment and exposing to risks for population. The growth of cities must 
occurs respecting limitation of environment to tolerate impost alterations. This papper present a 
review of activities in the city of Maceió that require water grants. There are discussions about 
studies what may used in civil buildings, water drainage and sanitation. The respect to legislation 
associated to specific studies and the correct management of water can lead the city to a sustainable 
development. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E DOS SEUS USOS  

 Essencialmente para beber, no simples ato de saciar a sede, desde ao aspecto saudável, 

higiênico num lavar de mãos, banhar o corpo, lavar os alimentos, até como hobby através de um 

esporte, é indiscutível a presença da água, conforme apresentado na Figura 01. 

 
Figura 01 - A presença da água - Diversas utilidades da água. (FONTE: 1000imagens.com.br.) 

 Assim, sua importância é mais perceptível quando relacionada também às doenças 

provocadas pela sua escassez, falta de distribuição e o tratamento adequado de água para as 

populações. Esse fato atinge aproximadamente um bilhão de pessoas, e de acordo com Corradi 
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(2007), cerca de 80% das doenças em escala mundial, o que ocasiona em média três milhões de 

mortes por ano.  

 Os maiores consumos de água doce estão distribuídos nas categorias: agrícolas, com 59%, 

seguida da indústria com 19% e em ultimo lugar o uso doméstico (pessoal, familiar e municipal) 

com seus representativos 22 %. (Cordeiro Netto, 2005). 

 Um uso ainda pouco discutido, em termos de gestão de recursos hídricos, porém com 

impactos que podem ser bastante relevantes para a sociedade, é a retirada e o lançamento da água 

para a execução de obras civis.  

 O presente trabalho visa alertar sobre as decorrências dos usos de água proveniente da prática 

das obras civis, dando o enfoque principal aos potenciais impactos causados aos corpos hídricos 

devido a essa prática. 

2. A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 É inconteste a relevância econômica e social da indústria da construção civil no cenário da 

economia brasileira. A atividade construtora é constantemente mencionada como "pilar básico" do 

sistema econômico nacional (CIBIC, 1999). 

 Em Maceió essa realidade não é diferente, como mostrado na Figura 02, trata-se de uma 

cidade turística que desenvolve um mercado imobiliário atraente para grandes empreiteiras que 

investem em edifícios de luxo, ou padrão médio elevado, principalmente na orla marítima da 

cidade. Desenvolve com certa frequência esse tipo de obras, entre outras, que têm como foco 

melhorar a infra-estrutura da cidade, como o sistema de esgotamento sanitário na porção que liga 

muitos bairros da parte baixa da cidade (Jacarecica até a Pajuçara), além da obra de macrodrenagem 

na parte alta da cidade. 
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Figura 02 – Vista da orla de Maceió – Bairros da Pajuçara e Ponta Verde possuem limite de altura nas edificações. 

(FONTE: http://www.skyscraper.com.) 

  A verticalização contínua da cidade de Maceió ocorreu no início da década de 80. Esse 

crescimento vertical se deu nas regiões praieiras com destaque para o bairro de Ponta Verde, que foi 

inicialmente o mais especulado pelo setor imobiliário. Porém, em função do Código de Urbanismo 

e Edificações do Município de Maceió (2007), que limita o gabarito dos prédios naquele bairro em 

aproximadamente 25 metros, e considerando o elevado custo das obras, já que se trata de uma 

região que, em média, possui o metro quadrado mais valorizado da cidade, foram impulsionadas as 

obras civis, muitas das quais envolvem o rebaixamento do lençol freático ocasionando alterações no 

meio ambiente subterrâneo.  

3. GESTÃO DA ÁGUA E POLÍTICAS ADOTADAS EM ALAGOAS 

 De acordo com Ferreira Neto et al (2002)  a água um recurso natural renovável e um bem 

que deve ser utilizado pelo homem para sua sobrevivência e melhoria de suas condições 

econômicas e sociais, torna-se evidente a necessidade de mantê-la com a qualidade e em quantidade 

suficientes ao atendimento dos seus diversos usos. Contudo, devido ao incremento de sua utilização, 

resultante do crescimento populacional e do desenvolvimento industrial e agrícola, pode surgir 

fontes antrópicas de contaminação capazes de reduzir a demanda de água de boa qualidade.  

 A gestão dos recursos hídricos, formatada nacionalmente através de dispositivo legal pela 

Lei 9.433/97, visa compatibilizar o desenvolvimento social com a proteção e/ou preservação dos 

corpos hídricos, de forma que os impactos negativos sejam mínimos.  
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O Estado de Alagoas, a quem cabe o domínio e, consequentemente, a gestão dos corpos 

hídricos subterrâneos subjacentes ao seu território bem como os rios estaduais, instituiu a Lei 

5965/97 que trata da Política Estadual de Recursos Hídricos. Esta Lei visa assegurar o controle do 

uso da água e sua utilização, em quantidade, qualidade e regime satisfatórios, por seus usuários 

atuais e futuros através da outorga de direito de uso dos recursos hídricos que é um dos 

instrumentos de gestão adotado e tem como um dos princípios fundamentais o reconhecimento da 

água como um recurso natural limitado.  

Tendo como pressuposto as normas vigentes, os usos dos recursos hídricos de que tratam as 

legislações não são direcionados apenas para o setor de abastecimento, mas sim para todos aqueles 

usos que alterem, nas formas especificadas na Lei, as condições dos corpos hídricos.  

Atualmente na cidade de Maceió há um crescente aumento do uso da água relacionado não só 

ao abastecimento humano, forma mais comumente encontrada em outras localidades, mas também à 

realização de obras civis, através do rebaixamento do lençol freático e de sistemas de drenagem.  

Além dos potenciais impactos negativos associados aos possíveis impactos, como subsidência 

do solo, intrusão salina e alterações nos níveis e na qualidade da água nos rios receptores, essa 

prática se destaca na necessidade, ainda iminente, da gestão de recursos hídricos.  

Existe também o Decreto Nº. 06/2001 que regulamenta a outorga. De acordo com este 

instrumento legal, a outorga é um ato administrativo, emitido pelo poder outorgante, por prazo 

determinado e com condições preestabelecidas. Assim, todos aqueles que fazem captação para 

qualquer finalidade de uso nas águas de rios, lagos ou águas subterrâneas, deve ser solicitada uma 

Outorga ao Poder Público.  

É considerado como base quantitativa para outorga de direito de uso qualquer captação de 

água cuja vazão de exploração exceda mil litros por hora. Também estão sujeitos à outorga os 

lançamentos em corpo hídrico de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 

com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

A mesma norma determina que são considerados insignificantes e, consequentemente, 

independem de outorga, os usos de recursos hídricos para o atendimento das necessidades básicas, 

tais como higiene, alimentação e produção de subsistência, em uma unidade residencial uni-

familiar, em local onde não haja sistema de abastecimento público.  
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Desde que o uso seja passível de outorga perante a lei vigente é necessário que se tenha 

autorização, tipo de outorga emitida atualmente pelo órgão gestor alagoano, para o uso da água. A 

idéia é que os usuários que exploram a água para qualquer finalidade a solicitem para que sejam 

analisadas as condições dos corpos de extração e lançamento dessas águas. 

No âmbito municipal temas relativos à proteção e uso das águas são pouco discutidos. As 

questões de gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos ainda não são tratadas com todas 

as peculiaridades que o tema aborda.  

4. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

 A água é um elemento fundamental as obras civis, com usos prioritários como a 

dessedentação dos funcionários, aplicação nos materiais usados para a elevação da estruturas e 

também limpeza.  

 No litoral das grandes cidades, onde há um número crescente de edifícios e obras civis de 

grande porte, usualmente é empregado o rebaixamento do lençol freático para que possa ser feita a 

fundação. Devido à magnitude das obras atuais e da proximidade do nível freático a superfície do 

terreno, o rebaixamento do aquífero, geralmente, é feito em dupla camada. A água explotada, 

costuma ser despejada em galerias de água pluvial, redes coletoras de esgoto, bueiros, no oceano ou 

em outra solução alternativa.  

 Em geral, o plano diretor e a política ambiental municipal não contemplam soluções para o 

lançamento dessas águas. A rede de esgoto pode não ser capaz de suportar o aporte das vazões 

exploradas, assim como também as galerias pluviais, ocasionando diversos inconvenientes à 

manutenção das ações de saneamento na cidade. O lançamento da água em corpos d’água também 

pode gerar problemas caso o corpo receptor não possua capacidade para suportar o volume e regime 

de bombeamento de água. 

 As fundações costumavam ser feitas a partir de uma camada de subsolo, no entanto, o atual 

padrão de edifícios, exige uma fundação mais profunda, capaz de sustentar as enormes estruturas. O 

aumento no volume escavado ocasionou uma elevação nas vazões explotadas.  

 As águas oriundas do rebaixamento de lençol freático podem apresentar, quando situadas em 

áreas litorâneas, aspectos indesejáveis ao consumo humano. Águas subterrâneas costumam 

apresentar melhor qualidade que as águas superficiais, porém, quando se trata de mananciais 

subterrâneos costeiros, pode ser detectada a presença de ácidos húmicos e fúlvicos entre outros 
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compostos capazes de conferir odor e cor à água. O volume extraído do solo poderia ser utilizado 

para necessidades menos nobre, porém, isto não ocorre e a água é desperdiçada. 

 Existem ainda outros problemas que podem estar associados a exploração dos recursos 

hídricos subterrâneos. Caso a explotação da água transcorra ausente aos critérios ambientais, 

ultrapassando a capacidade de regeneração do aquífero, poderá haver movimentação da cunha 

salina e consequente salinização da água. Além disso, com a remoção da água presente no solo, 

reduzem-se também as pressões normais e capilares o que pode motivar a subsidência das camadas 

de solo em busca de um novo ajuste as condições desenvolvidas.  

Em dezembro de 2008, uma construtora passou a lançar as águas retiradas do solo, devido à 

realização do rebaixamento do lençol freático, diretamente no mar (figura 03), por causa da 

proximidade. Porém, por apresentar uma coloração, as águas do rebaixamento formaram uma 

pluma na praia da Jatiúca que chamou a atenção de banhistas. A alternativa adotada foi 

exaustivamente discutida, com grande repercussão na mídia local. 

 

 
Figura 03 - Praia de Jatiúca - Lançamento da água resultante do rebaixamento do lençol freático. (FONTE : 

http://www.alagoas24horas.com.br) 

Como forma de solucionar esse problema a construtora, em acordo com os órgãos locais 

competentes, adotou como solução o despejo da água na lagoa da Anta, próxima ao local da obra, 

conforme a figura 04. Devido à proximidade da obra ao local selecionado, foi construída uma 

tubulação na subsuperfície da praia.  

 Entretanto, não se conhece o impacto que esse lançamento pode causar na lagoa já que não 

foram feitos estudos prévios de impacto ambiental. Vale ressaltar o desconforto da população em 

relação a solução adotada. A pista de passagem de pedestres fica bem acima do local de 

lançamento, contudo, não foram observados transbordamentos. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

 

 

 
Figura 04 – Detalhes da solução aplicada – Lançamento na água proveninete do rebaixamento do lençol na Lagoa da 

Anta. (FONTE: Arquivo pessoal) 

 

 Num segundo empreendimento, durante o rebaixamento foi instalado um sistema de coleta 

que acumulava toda a água em uma caixa d’água com ligação direto à rede pluvial sendo possível 

visualizar a água sendo despejada através da sarjeta, conforme pode ser observado na Figura 05. 

 
Figura 05 - Coleta e lançamento da água subterrânea proveniente de rebaixamento de aquífero (FONTE: Arquivo 

pessoal) 

O terceiro empreendimento visitado, iniciou o rebaixamento em dezembro de 2008 sendo 

previsto seu término para junho de 2009, totalizando 7 meses dessa atividade. A vazão de água 

retirada é da ordem de 150m³/h. Devido essa grande quantidade, a SOMURB implantou um plano 

de desvio dessas águas para um riacho localizado a 1,1Km do local (Figura 06). Observe na figura 

07 o lançamento das águas no riacho.  
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Figura 06 – Distância da obra ao ponto de lançamento – A ligação foi realizada para o despejo das aguas provenientes 

do rebaixamento do lençol. (FONTE: earth.google.com.br/intl/pt-BR) 
 

 
Figura 07 –  Lançamento das águas no Riacho do Sapo- Localizada a 1,1 Km do local da construção do edificio. 

(FONTE: Arquivo pessoal) 

 

Em janeiro de 2009, o Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) recomendou que 

quando houver autorização para rebaixamento do lençol freático, deve-se exigir que o projeto 

preveja uma destinação específica para as águas oriundas do mesmo. Até aquele momento, as águas 

resultantes do rebaixamento do lençol freático para construção civil eram lançadas na rede de 

esgoto e galerias de águas pluviais. 

Uma minuta para normatizar especificamente as águas subterrâneas vem sendo atualmente 

discutida em Alagoas. Esta proposta reza em um de seus artigos que a implantação ou ampliação de 

empreendimentos industriais, agropecuários, agroindustriais, aterros sanitários, cemitérios, obras 

civis subterrâneas ou qualquer outra fonte potencialmente impactante nas águas subterrâneas, que 

tragam periculosidade e risco à saúde pública e às características de quantidade e qualidade dos 

aqüíferos deverão conter caracterização da hidrogeologia local e regional, assim como medidas de 

proteção, emergenciais e de recuperação a serem adotados pelo órgão ambiental e pelo órgão gestor 

de recursos hídricos.  
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5. OBRAS DE SANEAMENTO 
 

O sistema coletor de esgotos sanitários na cidade de Maceió atinge em torno de 27% da 

população da cidade. Na região costeira, com lençol freático próximo a superfície e altas taxas de 

população urbana, a rede coletora apresenta-se como a única solução de disposição de esgotos. 

 

A obra de saneamento executada na Rua da Praia no Centro da cidade e região costeira de 

Maceió, com 13m de extensão e 2,75m de largura, tem como finalidade a restauração dos coletores 

troncos do sistema de esgoto central da Bacia da Pajuçara. Os coletores tronco estão há 4,0m do 

nível do solo. Quando a escavação atinge os aqüíferos e se torna necessário executar o serviço a 

seco, é preciso esgotar a água durante a execução do serviço. Esse esgotamento é feito pelo 

rebaixamento temporário de aqüífero que vai melhorar as condições de estabilidade, evitando 

escorregamento, melhorando as condições de serviço e segurança dos operários. 

 

Gaioto (1980) destaca que o rebaixamento faz com que o nível da água seja reduzido, 

melhorando as condições de estabilidade de taludes, evitando escorregamento e reduzindo as 

dimensões da área requerida para a obra, garantindo que o solo no fundo da escavação mantenha 

sua densidade e características de compactação, pois a presença da água influencia nos valores 

desses parâmetros, reduzindo os empuxos de terra sobre paredes de escoramento, para que não 

ocorra desmoronamento no canteiro de obras influenciando na segurança dos operários. 

 

O rebaixamento do lençol freático desse trecho está sendo feito por ponteiras filtrantes (figura 

08), técnica muito empregada em Maceió. Essa técnica é caracterizada pelo rebaixamento do lençol 

freático através de linhas de ponteiras filtrantes cravadas no solo com profundidades adequadas às 

cotas das escavações abaixo do nível d’água.  
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Figura 08 – Rebaixamento do lençol freático feito por ponteiras filtrantes. (FONTE: Arquivo pessoal) 

 
Para o caso apresentado, estão sendo utilizados 14 ponteiras acopladas a uma bomba de 

7,5CV. Durante o rebaixamento foi instalado um sistema de coleta em que toda água bombeada é 

coletada por uma tubulação de 100mm e é acumulada em uma caixa d’água com ligação direta à 

sarjeta, como é visto na figura 09. 

 
Figura 09 – Lançamento de água subterrânea na sarjeta. (FONTE: Arquivo pessoal) 

 

O desperdício das águas subterrâneas em atividades como esta é muito comum na cidade de 

Maceió. Milhares de litros de água dos aquíferos estão sendo lançados, principalmente na drenagem 

pluvial, não havendo qualquer aproveitamento da mesma.  
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Conforme a lei 5965/97, o rebaixamento do lençol freático nas construções civis pode ser 

considerado um uso da água subterrânea, quando se leva em conta o fato de que a sua prática altera 

a quantidade da água existente no corpo d’água.  

 

6. DRENAGEM URBANA 

Segundo Tucci (2008) com o crescimento das cidades, há uma grande impermeabilização 

devido a diversos fatores, como as ruas, as casas, etc. Essa impermeabilização impede que a água da 

chuva infiltre no solo aumentando o escoamento superficial, causando um desequilíbrio no ciclo 

hidrológico. O pico da vazão de uma região urbanizada chega a ser até sete vezes maior que o da 

região rural. Para escoar todo esse excesso de água de uma maneira que não influencie na qualidade 

de vida da população, existem os sistemas de drenagem urbana. 

De uma maneira geral, as águas decorrentes das chuvas que são coletadas através das bocas-

de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos, são lançadas em cursos d’água naturais, como 

oceanos, lagos e etc. É recomendável que o sistema de drenagem seja tal que o percurso da água 

entre sua origem e seu destino seja o mínimo possível. Além disso, é conveniente que esta água seja 

escoada por gravidade, caso contrário pode-se projetar estações de bombeamento para esta 

finalidade.  

Em Maceió, o Distrito Industrial Luiz Cavalcante, localizado no Tabuleiro dos Martins, é 

constantemente palco de enchentes que prejudicam a população local e paralisam as atividades das 

indústrias ali presentes. 

A bacia do Tabuleiro dos Martins tem uma área de aproximadamente 50 Km², onde se 

observam cotas variando de 115m na parte mais alta e menos de 70 metros na parte mais baixa. 

Segundo os autores AGRA, et al.(1999) a região tem tendência natural à ocorrência de cheias, 

devido às características físicas da bacia que se caracteriza por ser uma bacia endorréica, sem saída 

natural das águas pluviais, que se acumulam em seu interior. Contudo, é de se esperar que ocorram 

enchentes anualmente na região durante os períodos chuvosos, sendo que a magnitude dessas 

enchentes depende das características da precipitação, sua distribuição temporal, sua duração e 

intensidade.  

A impermeabilização superficial, devido à ocupação urbana do tabuleiro, reduziu a área de 

infiltração das águas, aumentando o volume de água escoada, provocando o aumento da freqüência 

e da magnitude dos problemas de inundação. Para agravar ainda mais a situação, o crescimento 
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urbano da região foi feito sem levar em conta o grau de risco de enchentes dos diversos locais da 

bacia, de forma que ocorre ocupação urbana em locais de grande risco de enchentes e plantações em 

locais de baixo risco. Um exemplo deste fato citado foi à construção do distrito industrial na área de 

menor cota da bacia, ou seja, na área de maior risco de ocorrência de enchentes, como a que mostra 

a Figura 10, estão localizadas empresas. 

 
Figura 10 - Enchente no DILC no dia 26 de Maio de 2009. (FONTE: http://www.alagoas24horas.com.br/)  

Visando a solução do problema das enchentes na bacia do Tabuleiro dos Martins, foi proposto 

e tem sido implantado o Projeto de Macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins (PMTM), que consta 

de bacias de detenção interligadas por canais, culminando com uma transposição de águas para o rio 

Jacarecica, rio este que possui uma bacia com área aproximadamente de 25,3 km². Observe na  

Figura  a saída da macrodrenagem. Esta bacia apresenta ocupação urbana no alto curso e no 

baixo curso, havendo maior adensamento nas nascentes. No médio curso do rio predomina a 

ocupação rural, com atividade agrícola e áreas ainda sem ocupação. 
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Figura 11 - Saída da macrodrenagem. (FONTE: Arquivo pessoal) 

 Com a implantação da macrodrenagem, certamente haverá alteração na vazão do rio 

Jacarecica. Segundo Peplau (2005), não há aumento do pico de vazão, como mostram os 

hidrogramas abaixo (figura 12), mas sim um acréscimo na quantidade de água desse rio.  

 

 
Figura 12 - Comparação entre os hidrogramas com e sem a transposição proposta pelo PMTM para uso e ocupação de 

solo do possível cenário em 2015 da bacia do Rio Jacarecica, chuva de 60 minutos, Tr=10 anos. (Peplau)  

 Como visto nos parágrafos anteriores, a drenagem urbana claramente é uma utilização da 

água que necessita de outorga, já que além de escoar a água de uma região e lançá-la em um corpo 

hídrico, interfere na quantidade e na qualidade da água do mesmo. 
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7. CONCLUSÃO 

As obras civis são fundamentais ao desenvolvimento da sociedade e não está isenta do uso 

da água, podendo gerar diversos impactos aos mananciais hídricos. O rebaixamento de lençol 

freático é uma solução eficaz ao estabelecimento das estruturas em regiões litorâneas, apesar disso, 

devem ser observados a capacidade dos corpos receptores em receber essas águas a fim de subsidiar 

a outorga e também as características hidrogeológicas da água para que a obra não afete o regime 

natural do aqüífero. 

A legislação ambiental estadual contempla a outorga caracterizando como ação necessária 

desse instrumento toda atividade que explore vazão superior a 1000 l/h. Este é o padrão atual de 

vazão observado nas construções do litoral de Maceió. Assim, as edificações devem obedecer a lei e 

submeter-se a avaliação para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. 

Os edifícios e condomínios são essenciais a dinâmica da cidade por movimentarem o 

turismo e gerar empregos e renda. No entanto, deve haver um equilíbrio entre a tecnologia 

empregada e a capacidade do ambiente em acomodar as alterações causadas. Essas ações podem ser 

desenvolvidas com base no planejamento e gestão ambiental dos empreendimentos. 

Uma cidade para se tornar sustentável deve oferecer a seus habitantes os serviços de 

saneamento. Estas tarefas propõem a melhoria da qualidade de vida da população e asseguram a 

minimização de impactos ao ambiente. O saneamento está associado também à saúde da população 

e manutenção da mesma. O uso da água é primordial nas ações sanitárias e deve ser viabilizado 

sempre com respeito aos recursos presentes. 

A drenagem urbana é uma necessidade imposta às cidades por conta de seu 

desenvolvimento. Assim,  o ambiente urbanizado apresenta alto grau de impermeabilização o que 

eleva o escoamento superficial e expõe a população a riscos além de causar impactos ao ambiente, 

interferindo nos aspectos qualitativos e quantitativos da água. 

As ações de engenharia citadas necessitam ser bem avaliadas para que se possa definir o uso 

de outorga. Os grandes centros urbanos, em geral, apresentam sérios problemas ambientais devido à 

ausência de atenção às necessidades do meio ambiente e em muitas situações colocam em risco a 

vida da população. 
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