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RESUMO --- Na zona costeira, os sistemas hídricos continentais sofrem influencia direta da ação 

marinha. Desde a Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, há previsão de integração da 

gestão de recursos hídricos e dos sistemas estuarinos e da zona costeira. Saliente-se, entretanto que 

a gestão nestes ambientes ainda não é integrada. Uma justificativa para esta integração é a limitação 

da disponibilidade de água doce devido à ação marinha. A salinidade dos corpos continentais pode 

aumentar devido à maior intrusão do mar adentro do continente comprometendo o uso deste 

recurso. A diminuição do fluxo de água doce ao mar, devido à maior utilização de água à montante, 

e conseqüente diminuição do nível, causa intrusão do mar no continente. Este trabalho apresenta 

uma metodologia de gerenciamento de bacias hidrográficas na zona costeira utilizando os 

instrumentos previstos pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos e pelo Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro. 

ABSTRACT --- In the coastal zone, marine action has direct influence in continental water 

systems. Since the National Water Resources Policy of 1997, is forecast to integrate water 

management and estuarine systems and coastal zone. The management in these environments is not 

yet integrated. A progress in this direction came in 2005 with the creation of Technical Board of 

Integration of the Management of Watershed and Estuarine Systems and Coastal Zone by the 

National Counsel of Water Resources. One justification for this integration is the limited 

availability of fresh water due to sea action. The salinity of the continental watercourse may 

increase due to greater intrusion of the sea on the continent committing the use this feature. The 

decrease in flow of freshwater to the sea due to the increased water withdrawal upstream, and the 

consequent decrease in the level, cause intrusion of the sea on the continent. This study presents a 

methodology for the management of river basins in the coastal zone using the tools provided by the 

National Water Resources Policy and the National Coastal Management Plan. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC Brasil (1988a), Zona 

Costeira é o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra abrangendo uma faixa marítima 

e outra terrestre (Figura 1). A faixa marítima compreende as 12 milhas da costa referentes ao Mar 

Territorial. Considerando Brasil (2004), a faixa terrestre é formada pelos municípios que sofrem 

influência direta do oceano, não necessariamente localizados na costa, incluindo aqueles que distam 

até 50 km da orla marítima e possuem atividades de grande impacto para a zona costeira ou para os 

ecossistemas, e municípios estuarinos-lagunares mesmo que não diretamente defrontantes com o 

mar. De acordo com a Constituição Federal de 1988 art. 225, 4° parágrafo do Brasil (1988b), a 

Zona Costeira é patrimônio nacional, sendo que a sua utilização e os usos dos recursos naturais 

nesta área devem ser feitos dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente. 

A figura 1 ilustra a gradação de ambientes existentes entre o mar e o continente, ou seja, Mar 

 Zona Costeira  Zona Estuarina  Bacias Hidrográficas  Continente, estes todos 

interligados. O elemento de ligação entre a zona costeira e a bacia hidrográfica é o estuário. A 

definição de estuário, segundo Pritchard (1967), o caracteriza com um corpo de água costeiro, semi-

fechado, que possuem uma ligação livre ao mar e dentro da qual a água do mar se dilui 

progressivamente com a água doce proveniente da drenagem terrestre. Olsen et al  (2006), 

menciona que cada estuário se encontra no final de uma bacia hidrográfica, e drena uma área da 

superfície terrestre de dezenas a mil vezes maior que o próprio estuário. Este ambiente de transição 

é de grande importância ecológica e econômica. E também por ser um local favorável, em particular 

na boca dos rios – estuários, provendo recursos e fácil acesso. A civilização humana tem sempre se 

desenvolvido ao lado do mar ou perto dos rios. Várias cidades, “berço da civilização humana”, 

surgiram e prosperaram próximas a estuários, como do Nilo, do Chang, do Indo e do Tigre-

Eufrates. Estes locais têm se tornado centros de comércio, de atividades industriais e do turismo. 

Também a riqueza do solo e a abundância de água doce nos deltas dos rios produzem algumas das 

melhores terras para a agricultura de todo o mundo. 

A principal característica de um estuário é a mistura de água doce e salgada. Por isso, entre os 

vários elementos que podem ser utilizados como indicadores do funcionamento dos ambientes 

costeiros e estuarinos, destaca-se a salinidade, salinidade mais baixa a montante e mais alta a 

jusante na desembocadura no oceano. A salinidade é um indicador eficiente para o funcionamento 

desta transição de ambientes, pois cumpre uma função importante na determinação da distribuição 

das comunidades de plantas, animais dentro do estuário, além de ser determinante para o 

estabelecimento de atividades econômicas dependentes de recursos hídricos. 
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Figura 1 – Definição da zona costeira: continente, estuários, bacias hidrográficas, e mar. 

Saliente-se ainda a questão geográfica da gestão integrada. Na zona costeira, o gerenciamento 

não respeita o funcionamento dos sistemas físicos, utilizando os limites municipais como unidade 

de gestão. Os planos de recursos hídricos utilizam como unidade territorial as bacias hidrográficas, 

mas não consideram a influência gerada pelo deságüe na zona costeira, num estuário. Tem-se aí o 

foco principal do problema aqui estudado, ou seja, instancia administrativas separadas (PNGC e o 

Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH), porém sob a ótica física do sistema são elementos 

indissociáveis (bacia hidrográfica, zona estuarina e zona costeira). Outro questionamento que surge 

desta problemática é o enfoque do gerenciamento costeiro na costa stricto senso, ou seja, no que se 

conhece como praia e num pequeno raio ao adentro do continente. Tradicionalmente, quando se 

trata de gestão integrada entre a zona costeira e as bacias hidrográficas, a ênfase é dada à qualidade 

de água, onde na bacia hidrográfica é retirado o recurso e lançado o resíduo que acaba na zona 

costeira, diga-se, praia. Por isso, é interessante introduzir o conceito de gestão de estuários, tratando 

da área de influência salina dentro do continente, que é afetada tanto pelos usos na bacia 

hidrográfica quando pela dinâmica marítima. Apesar desta idiossincrasia, no presente trabalho 

considera-se zona costeira no sentido amplo, incluindo o estuário, e que o gerenciamento costeiro 

engloba a gestão de estuários, visto que não há definição mais específica desta problemática na 

legislação brasileira. 

Na zona costeira, os sistemas hídricos continentais podem ser fortemente influenciados pela 

ação marinha, principalmente nos ambientes estuarinos, através da mistura entre a água salgada do 

mar e a água doce da drenagem continental. Assim sendo, já previsto pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos na Lei nº 9.344/1997, art. 3º VI (Brasil, 1997), a gestão dos recursos hídricos 

deve ser integrada com a das zonas costeiras e dos sistemas estuarinos. Entretanto, as diferentes 
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unidades territoriais de planejamento e gestão dificultam o processo integrado: sendo, na PNRH é a 

bacia hidrográfica e no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) é o município. Isto 

torna a gestão integrada mais burocrática e complexa. Com mais atores presentes nas negociações, 

interesses políticos diversos podem limitar a eficiência do processo integração.  

O PNGC foi instituído em 1988, através da Lei N°7.661. Apesar do tempo de existência do 

PNGC, a lei que a estabelece é muito geral e apenas menciona a existência de um plano nacional, 

sem estabelecer instrumentos e diretivas. Em 2004, através do Decreto N°5.300, mais 

detalhamentos são propostos para a PNGC, como regras para o uso e ocupação da zona costeira, 

instrumentos de gerenciamento, entre outros. Mesmo depois de 20 anos, o PNGC não chega a ter 

grande expressividade. 

Ao contrário da PNGC, a gestão de águas, de 1997, surgiu com força desde o início. A 

Política Nacional de Recursos Hídricos é mais completa, com mais especificações sobre como deve 

ser feita a gestão. Esta diferença é resultado da importância econômica dos recursos hídricos, com 

um insumo de produção, meio de transporte, fonte de energia, turismo, etc. Na gestão de bacias 

hidrográficas o problema que surge é como aplicar na prática os inúmeros regulamentos, resoluções 

e legislações. 

Os vários instrumentos PNRH estão sendo aplicados e são foco de estudos de caso que 

regulamentam sua utilização. Um destes instrumentos é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, já 

foi aprovado e vem sendo aplicado, num processo flexível, dinâmico e contínuo, contemplando as 

necessidades das macro-bacias nacionais. O plano de recursos hídricos é a maior ferramenta de 

gestão, onde são propostas medidas específicas e diretas, objetivos a serem alcançados e metas a ser 

atingidas. No Plano Nacional pode haver diretivas específicas para bacias hidrográficas localizadas 

na zona costeira e como os outros instrumentos devem ser aplicados nesta região considerando suas 

particularidades físicas. 

A outorga de uso de recursos hídricos é uma ferramenta útil para definir os limites que cada 

usuário tem para utilizar o recurso dentro de cada bacia hidrográfica. Aplicando a outorga de uso 

para bacias costeiras, pode-se utilizar como critério para estabelecimento dos limites o mínimo de 

vazão que deve haver no exutório para impedir maior intrusão salina no continente. 

Outro instrumento com aplicação prática na zona costeira é o enquadramento dos corpos de 

água de acordo com seu uso preponderante. A idéia deste instrumento é estabelecer critérios de 

qualidade de água considerando os usos que a comunidade quer ou vem dando para o corpo de 

água. Assim, usos mais nobres, como recreação de contato primário e abastecimento público, 

possuem uma classe com níveis dos parâmetros mais restritivos. Porém, não há distinção entre os 

parâmetros analisados para água doce, salobra ou salgada, para todos usa-se os mesmos: oxigênio 

dissolvido, DBO5, DQO, etc. Numa área costeira, a salinidade é um parâmetro que reflete a 
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dinâmica e também limita alguns usos da água, sendo, portanto, um parâmetro que deveria ser 

analisado e monitorado para água salobra. 

A PNRH prevê vários instrumentos de gestão eficientes. Entretanto, ao considerar a interface 

entre os recursos hídricos e a zona costeira, normas mais específicas devem considerar as 

particularidades deste ambiente e estabelecer as diferenciações da aplicação destes instrumentos no 

caso de uma bacia hidrográfica localizada na zona costeira. 

Dos instrumentos do PNGC, o zoneamento ecológico econômico da zona costeira (ZEEC) se 

destaca. Este instrumento é importante para a gestão de recursos hídricos, além de outros recursos 

naturais, que se encontram na parte continental da zona costeira. O anexo I do Decreto nº 

5.300/2004 do Brasil (2004), apresenta um quadro geral para orientar este zoneamento. Neste 

quadro são propostas cinco zonas, a partir do grau de intervenção antrópicas na área e a 

conseqüente alteração do ecossistema natural. Para cada zona são propostas metas ambientais para 

conservar o meio ambiente e mitigar as alterações feitas. No que tange aos recursos hídricos, grande 

parte das alterações ambientais consideradas para as classes implicam em modificações de 

qualidade de água. Foi mencionado apenas que a classe 4 (ecossistemas significativamente 

modificados pela ação antrópica) que possa haver alterações na drenagem ou hidrodinâmica do 

ambiente, porém as metas não prevêem objetos específicos para contornar tal problema.  Não há 

uma preocupação com variações na disponibilidade hídrica quantitativa na zona costeira. 

De acordo com IBGE (2001), no Brasil, aproximadamente 24% da população vive na zona 

costeira, o que significa 40,6 milhões de pessoas, com uma densidade média de 121 habitantes por 

km
2
, seis vezes maior que a média nacional de 20 habitantes por km

2
. Grandes centros industriais, 

metrópoles e atividade portuária também se concentram nesta região, devido à proximidade com os 

mercados consumidores, transporte, etc. Esta concentração gera grande demanda por água para os 

mais diversos usos. Ainda assim, no período do verão, a população costeira aumenta 

consideravelmente pelo turismo, aumentando ainda mais a demanda por água nestes meses. 

O ser humano pode modificar o movimento de água no ciclo hidrológico de diversas 

maneiras. A água é retirada de rios, lagos e dos aqüíferos subterrâneos para múltiplos usos. Pode-se 

armazenar água em reservatórios para gerar energia elétrica, regular a vazão de um rio na época de 

seca, abastecer os usuários. Pode-se utilizá-la para abastecimento público nas cidades, na 

agricultura para irrigação, como insumo produtivo nas indústrias, diluição de esgotos, etc. Além de 

ser substrato para atividades de turismo de lazer. Estas modificações humanas no ciclo hidrológico 

afetam a quantidade, qualidade e a temporalidade dos fluxos de água doce dos rios até os estuários. 

Uma pequena mudança na afluência de água doce pode afetar o funcionamento fundamental de um 

estuário, que terá efeitos na biota (animais e plantas) e nas culturas humanas que estão ligadas ao 

estuário.  
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Na gestão de estuários, a maior ênfase é dada a proteção dos ecossistemas especializados e 

sensíveis desta área. Não descartando a importância da preservação da biota, para que a gestão se 

torne efetiva, deve-se considerar também a dinâmica sócio-econômica do sistema estuarino-

costeiro. A degradação dos ecossistemas pode gerar perdas econômicas consideráveis, como para a 

pesca ou o turismo. Porém outros fatores não ligados diretamente a degradação ambiental podem 

afetar as estruturas antrópicas na região costeira, sendo um deles a limitação quantitativa da água 

como um recurso hídrico. 

De acordo com Olsen et al (2006), projetos para aproveitamento de recursos hídricos podem 

afetar o fluxo de água doce nos estuários de três maneiras: diminuindo ou aumentando o volume 

aportado e alterando o pulso de aporte (momento e volume). Na maioria dos casos, a mudança se dá 

pela redução do volume de água doce. Esta diminuição da afluência aumenta a área de influência da 

salinidade e pode comprometer a disponibilidade de água doce, além de aumentar os impactos da 

contaminação, da sobre pesca e da destruição de habitats.  

A abundância de água doce numa região costeira pode ser limitada pela ação marinha, através 

da dinâmica de interação dos sistemas estuarinos. A circulação é produzida não apenas pelo 

escoamento gravitacional, mas também devido às oscilações de maré, às correntes de densidade, ao 

vento e às perturbações meteorológicas. Durante as marés de enchente o fluxo resultante é para 

montante, durante as marés de vazante o fluxo de água doce é para o mar. Principalmente as marés 

astronômicas e meteorológicas e o vento podem aumentar o nível do mar, condicionando um fluxo 

resultante para montante, invadindo o continente através dos canais de rios e estuários.  

A diminuição do fluxo de água doce ao mar, devido ao maior retirada de água à montante, e 

conseqüente diminuição do nível, é outra condicionante à maior intrusão do mar no continente. 

Quanto mais o mar adentra no continente, menor é a disponibilidade de água doce, que devido à 

mistura com a água do mar fica salgada – salobra. Se esse processo se tornar contínuo, danos 

permanentes podem ser causados para a irrigação e para os ecossistemas especializados. Também o 

abastecimento de água das populações costeiras pode ficar comprometido. 

No planejamento e gestão de recursos hídricos na zona estuarina-costeira, a definição de 

macro diretrizes para a implantação da integração de políticas é imprescindível, uma vez que os 

impactos relacionados a alterações indesejáveis na vazão e na carga de poluentes que aportam às 

zonas estuarinas não afetam apenas o meio biótico, mas também a estrutura sócio-econômica local.  

Em cada situação específica, a intrusão salina que deve ser manejada de modo integrado.  Os usos 

da água doce devem ser geridos de maneira a não permitir um aumento da influência da salinidade 

adentro do continente.  
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O presente trabalho apresenta uma proposta de gerenciamento de bacias hidrográficas na 

zona costeira utilizando os instrumentos previstos pela PNRH e pelo PNGC, são propostas medidas 

de gestão para estes ambientes.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O CNRH, considerando a PNRH, que estabelece como uma das diretrizes gerais de ação a 

integração da gestão de recursos hídricos com a dos sistemas estuarinos e da zona costeira, cria, 

com a resolução n° 51/2005, a Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e 

dos Sistemas Estuarinos e da Zona Costeira (CTCOST), com o intuito de aperfeiçoar os esforços 

para maior integração entre os colegiados costeiros e os comitês de bacia hidrográfica. Uma das 

competências da CTCOST é analisar e propor mecanismos de integração das políticas de gestão de 

recursos hídricos e de gerenciamento costeiro. 

Com três anos de existência, a CTCOST sua estrutura institucional apresenta algumas 

limitações. Uma delas é não contemplar a participação de todos os estados costeiros na composição 

desta câmara. Há a menção apenas da participação dos estados de: São Paulo e Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Minas Gerais, Ceará e Bahia, e Piauí e Sergipe; e no caso de desistência ou 

exclusão dos algum de seus membros, os estados do Paraná e Mato Grosso podem ter acesso à 

participação. Seria interessante a participação de todos os estados que de alguma maneira possam 

estar ligados a zona costeira. Esta participação poderia se dar de forma alternada ou rotativa, em que 

cada estado poderia ter direito a participação por um período de tempo fixo. 

Mesmo com pouco tempo de existência e limitações, a CTCOST tem discutido muito a 

questão. O primeiro instrumento trabalhado foi o Plano de Recursos Hídricos, por ser um 

mecanismo de orientação aos comitês de bacia a lidarem com a integração. Análise de estudos caso 

e discussões levaram a CTCOST a propor uma resolução ao CNRH. Esta proposta de resolução 

estabelece diretrizes adicionais que devem ser incluídas nos planos de recursos hídricos de regiões 

que contenham trechos da zona costeira, visto que a resolução do CNRH que estabelece as 

diretrizes gerais para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas não 

contempla as inter-relações com a zona costeira e os sistemas estuarinos.  

Para que as medidas da proposta de resolução possam resultar em conseqüências práticas, foi 

também incluído um artigo que determina que, para a formulação de diretrizes para o 

enquadramento dos corpos de água, para a outorga e a para cobrança pelo uso de recursos hídricos, 

devem ser observadas as especificidades e limitações impostas por diferentes zonas de gestão. Estas 

zonas são: zona crítica, zona dinâmica e zona de influência, delimitadas a partir de medidas de 

salinidade e de influencia na(s) bacia(s) hidrográfica(s) contigua(s). Estas zonas não dizem respeito 

a zoneamento, ou a aplicação de novos instrumentos. São zonas específicas para a gestão integrada 
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entre a PNRG e PNGC. A partir destas zonas de gestão, o critério para a outorga de uso de recursos 

hídricos deve ser diferenciado nas bacias costeiras, assim como as regras de operação de 

reservatórios e outras que possam causar interferências hidráulicas. 

A idéia de zonas para a gestão integrada é muito boa, vindo a suprir a lacuna criada pelas 

diferentes unidades territoriais. Surge o questionamento de como estas zonas vão ser efetivadas 

numa situação de múltiplos interesses.  

Esta resolução é muito importante para a gestão de recursos hídricos na zona costeira, visto a 

problemática bem diferenciada desta situação. Porém algumas alterações podem ser feitas. Ainda há 

um enfoque maior na questão da qualidade dos recursos hídricos, que podem ser afetados pelo 

despejo de efluentes a montante da bacia, ou derramamento de óleo e transporte de sedimentos do 

mar. Deve ser dada maior importância ao problema da limitação quantitativa de água, que já tem 

sido uma realidade em alguns locais do Brasil. 

Há previsão de estudos para um segundo instrumento da PNRH aplicado a zona costeira, a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos. Questionamentos sobre como deve ser feita a outorga 

em áreas sujeitas à influência da intrusão salina devem ser levantados.  

Apesar da preocupação com a integração da gestão estuarina, costeira e de bacias 

hidrográficas do Brasil ser recente, esta problemática já está sendo discutida a nível mundial desde a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento e Agenda 21, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. A partir de então, UNEP (1999) menciona que é um consenso 

que as bacias hidrográficas e a área costeira estão intimamente conectadas através da estrutura física 

e ecológica e dos processos físicos e biológicos a estes ligados. 

Muitos estudos, como Alber (2002), Bate et al (2002) e Grange et al (2000), estão sendo 

feitos considerando a importância desta gestão integrada considerando o aporte de água doce num 

estuário. Algumas normas gerais foram publicadas pela UNEP (United Nations Environment 

Programme – Programa Ambiental das Nações Unidas) com ajuda do Banco Mundial. Uma delas 

cria a ICARM (Integrated Coastal Area and River Basin Management – Gestão Integrada da Área 

Costeira e da Bacia Hidrográfica). Os princípios básicos para a gestão integrada são: 

  – Respeitar a integridade da bacia hidrográfica e do ecossistema costeiro e aceitar os limites 

estabelecidos no uso dos recursos; 

 – Assegurar a importância estratégica dos recursos renováveis para o desenvolvimento sócio-

econômico; 

 – Permitir a integração de atividades e regular os conflitos dos múltiplos usos; 

– Garantir a integração multi-setorial e multi-nível na tomada de decisão unindo a gestão em 

larga escala e a intervenção na escala local; 
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– Permitir a participação de todos os atores, principalmente a população local, no processo de 

planejamento, para assegurar a gestão efetiva.  

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO 

Modelo de descrição do ambiente 

Para alcançar estes objetivos, algumas etapas são sugeridas. A primeira é a descrição da área 

de estudo. Como os ecossistemas costeiros e os de bacia hidrográfica são complexos, é necessária 

uma analogia simples com a qual cientistas e gestores possam usar para descrever as principais 

características destes ecossistemas e as interações com as atividades humanas. A teoria de sistemas 

cria um caminho para desenvolver uma abordagem simples. O princípio desta analise são dois 

componentes: o sistema natural / físico e o sistema humano. Os dois sistemas interagem: a natureza 

dá o recurso para o homem e o homem lança o resíduo de volta para o meio natural. Os gestores 

controlam estas interações de duas maneiras: regras administrativas e regulação e por meios de 

intervenção técnica. 

De acordo com UNEP (1999), um sistema é um modelo de uma parte do mundo real. É 

composto por elementos e interações e simula a estrutura e dinâmica da parte correspondente ao 

mundo real. O sistema é uma ferramenta útil para descrever uma situação real complexa e para 

analisar problemas complexos  

Para a problemática da disponibilidade de água doce numa região estuarina-costeira, o sistema 

pode ser composto pela bacia hidrográfica cujo exutório é um estuário e parte da região oceânica 

costeira a este estuário. A variação da amplitude de maré e tempestades são fatores do lado 

oceânico; e a demanda por água doce (fator humano), a precipitação, a evaporação são fatores do 

lado da bacia hidrográfica. Para a descrição física de um sistema, somente aspectos abióticos e 

parâmetros são utilizados. Variações em qualquer um dos fatores, mantidos os parâmetros físicos 

constantes, afetam a mistura de água doce e salgada no estuário, aumentando ou diminuindo a 

salinidade. 

Como primeira etapa do processo para a gestão integrada, o ambiente deve ser descrito a 

partir da teoria de sistema. Um simples balanço de massa pode ser considerado como um modelo 

representativo de uma determinada área. 

Thomann & Mueller (1997) uma equação que envolve balanço de massa (equação 1) e para 

modelar massas de água em ambientes estuarinos, considerando a salinidade com um bom marcador 

ambiental numa área exposta a influencia marinha, utiliza-se a equação genérica para substâncias 

conservativas. 

0
2

2


dx

dS
U

dx

Sd
E   (1) 



XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   10 

Considerando:  s=s0 em x=0 

Onde: S=substância conservativa, no caso a salinidade (FL
-3

) 

 E=coeficiente de dispersão de maré (L
2
T

-1
) 

 U=Q/A, sendo Q=fluxo efetivo e A=área da seção 

 X=distância de um ponto qualquer do estuário à foz. 

 

No cálculo da vazão (Q) entra o balanço hídrico, com as demandas de água na bacia 

(irrigação, diluição de efluentes, abastecimento, uso industrial, etc.), evaporação e precipitação. A 

partir desta equação pode-se simular a dinâmica da salinidade no estuário através de modelos mais 

complexos. A figura 2 exemplifica um estuário hipotético com os usuários de recursos hídricos o 

qual é descrito pela equação 1. E então, pode-se estabelecer o limite de uso da água na bacia para 

evitar a intrusão salina. 

 

Figura 2 – representação física do estuário hipotético. 

Criação de Cenários 

Após conhecer como sistema estuarino funciona e modelar sua dinâmica, é importante 

compreender as interações entre o ambiente e o desenvolvimento de médio e longo prazo. Hipóteses 

sobre mudanças nos fatores críticos é uma opção útil. A partir de um quadro das mudanças que 

podem ocorrer, novas modelagens do sistema podem ser feitas para estabelecer possíveis cenários 

futuros. As características que podem varias são tanto físicas: precipitação, evaporação, aumento do 

nível do mar; como antrópicas: aumento na demanda por água. 
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Com base nas características físicas de um estuário e considerando usos mais comuns nas 

bacias hidrográficas costeiras podem ser traçados cenários possíveis de ocorrerem considerando 

variações nos fatores influentes no modelo.  

A partir dos resultados obtidos na simulação de cenários futuros, e comparando com uma 

situação referencial, considerada como o modelo da situação presente ou sem alterações 

significativas na disponibilidade hídrica, medidas para o manejo para um ambiente costeiro – 

estuarino podem ser propostas.  

Medidas de Gestão 

Todos os usuários de recursos hídricos possuem um limiar de salinidade da qual o uso 

destinado pode suportar. No caso do abastecimento público se esse limiar for superado, sistema de 

dessalinização será necessário, o que torna o tratamento de água muito mais caro e trabalhoso. Para 

irrigação, muitas vezes as culturas possuem certa tolerância a salinidade, porém o solo não. A 

salinidade vai acumulando no solo até torná-lo improdutivo.  A dessedentação animal não pode ser 

realizada com água salobra e o uso industrial também pode ser limitado devido à salinidade. 

Utilizando o modelo de balanço de massa, pode-se chegar ao resultado da influencia da 

salinidade adentro do continente. Para cada cenário criado há uma variação da influência da 

salinidade. Considerando que pode haver usos de água que são limitados pela salinidade, pode-se 

estabelecer o limite máximo de vazão que pode ser retirado da bacia. 

A PNRH e o PNGC prevêem instrumentos a serem aplicados no planejamento e gestão dos 

recursos naturais e hídricos (Tabela 1). Numa área estuarina, alguns destes instrumentos em 

especial podem ter um papel fundamental para gerenciar um recurso que tem se tornado escasso e 

essencial como a água. 

Considerando que o principal conflito a ser gerenciado é a diminuição quantitativa do recurso 

hídrico, logo, os instrumentos mais aplicáveis a esta situação são os da PNRH, visto que esta visa a 

manter a qualidade e quantidade do corpo de água, contemplando os múltiplos usuários. O PNGC, 

apesar de priorizar a qualidade do ambiente costeiro e a biota, apresenta alguns instrumentos que 

podem ser aplicados na situação em questão, visto que as particularidades do ambiente costeiro não 

podem ser totalmente contempladas na PNRH.  

Com os resultados obtidos para os cenários, a primeira medida para o planejamento e gestão 

seria analisar os instrumentos das PNRH e PNGC e a aplicabilidade destes na área estuarina. 

Algumas medidas complementares muitas vezes são necessárias, visto a especificidade do ambiente 

costeiro, para a aplicação da integração entre a bacia hidrográfica e a zona costeira. 

Um dos instrumentos a ser aplicados no gerenciamento de bacias costeiras é o enquadramento 

dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água, cuja principal norma 
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brasileira é a resolução nº357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que 

apresenta diversos parâmetros de qualidade de água para serem seguidos para as diferentes classes. 

As classes são divididas em água doce, salobra e salgada. Entretanto, a resolução não contempla a 

situação de uma área estuarina onde há variação da salinidade causando limitações no uso dos 

recursos hídricos. Para a situação apresentada, o enquadramento dos corpos de água seria um 

instrumento útil para o gerenciamento da bacia, se houvesse uma classe que contemplasse como 

parâmetro a ser monitorado a salinidade. Para tanto é interessante criar uma nova resolução do 

CONAMA, específica para a região costeira, que possa prever todas as condicionantes de qualidade 

que podem limitar a quantidade de água. A utilização de zonas de gestão na área costeira pode ser 

muito útil. Para cada zona podem ser estabelecidos os critérios de qualidade específicos em função 

da salinidade esperada, e parâmetros que devem ser mantidos em cada uma. Mecanismos de 

integração das políticas devem ser necessários para implantar a fiscalização destas normas, visto 

que tangem a recursos hídricos, zona costeira e ordenamento do território, já envolvendo a política 

de meio ambiente. 

Tabela 1 – instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro. 

Instrumentos 

PNRH PNGC 

→Planos de Recursos Hídricos →Planos de Gerenciamento Costeiro 

→Enquadramento dos corpos de água 
→Zoneamento Ecológico Econômico 

Costeiro 

→Outorga →Sistema de Monitoramento 

→Cobrança →Relatório de Qualidade Ambiental 

→Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos 

→Sistema de Informações do 

Gerenciamento Costeiro 

 →Macrodiagnóstico da Zona Costeira 

 

Em cada estuário específico, poderia ser feito um zoneamento da salinidade em função das 

características naturais (antes da ação antrópica), e estabelecer um máximo de salinidade permitido 

em função da distância do mar. Assim, limitando a vazão retirada da bacia para manter a salinidade 

estabelecida. Esta salinidade máxima deve ser mantida não apenas para preservar o interesse dos 

usuários de recursos hídricos e as suas necessidades de qualidade, mas também preservar os 

organismos estuarinos, que possuem parte do seu ciclo de vida no mar e parte em água mais doce, e 

que estão adaptados a uma variação de salinidade e podem não tolerar situações extremas.  
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O plano de bacia hidrográfica e o plano de gerenciamento costeiro do município devem ser 

integrados, visando corrigir as limitações oriundas as diferentes esferas administrativas de cada 

plano. A ocupação do território na zona costeira dever ser restringido em função das condicionantes 

ambientais e da disponibilidade de recursos naturais (diga-se hídricos) a serem extraídos para as 

atividades a serem estabelecidas. A partir das limitações expostas nos planos, o ordenamento do 

território dever ser feito, visto que o uso do solo tem influência direta na situação dos recursos 

hídricos e na qualidade ambiental da zona costeira.  

Na elaboração dos planos, temos por um lado, o comitê de bacia e por outro a prefeitura 

municipal. Ao integrar os dois níveis institucionais, temos propostas do comitê (com participação 

municipal) que podem ser efetivadas pela prefeitura no caso do ordenamento territorial. Este 

processo não é simples e fácil. Interesses diversos, vários municípios, podem tornar impraticável a 

integração. Soma-se o fato de o município ser responsável pelo controle do uso do solo de seu 

território, mas não possuindo a dominialidade sobre os recursos hídricos. Entra mais um ente 

administrativo no processo, que é o estado ou a União. O processo dever ser integrado, com a 

participação de todos os envolvidos. Nos comitês de bacia é que estas entidades podem se integrar e 

discutir os interesses distintos. 

A importância dos comitês de bacia é indiscutível. É competência dos comitês estabelecerem 

debates sobre questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes. Sendo formados e estruturados pelos usuários, comunidade e demais interessados de 

cada bacia específica, os múltiplos interesses podem ser contemplados. Entretanto, não há menção 

de que esta seja uma instituição de integração entre a questão hídrica e o ordenamento territorial, o 

que seria muito desejável e propício. No caso de uma bacia costeira, esta integração é essencial. Os 

usos da água devem ser limitados para manter uma descarga de água necessária para impedir a 

intrusão salina, e estes usos podem ser limitados através do ordenamento territorial, com licenças 

ambientais e zoneamento, limitando o número de usuários na bacia, e restringindo usos que 

demandem grande quantidade de água. Nos comitês devem ser propostas limitações de uso do solo 

em função da disponibilidade hídrica a serem encaminhadas para os municípios.  

O zoneamento ecológico econômico na zona costeira deve limitar os usos que demandem 

muita água na região estuarina. Porém, não é suficiente, visto que vazões retiradas a montante da 

bacia (fora da zona costeira) também vão afetar a intrusão salina no estuário. Por isso a importância 

da integração e dos comitês de bacia, que tem jurisdição em toda a bacia considerada, englobando 

trechos a montante. 

É nos comitês que os limites de vazão devem ser propostos para cada situação, para emissão 

de outorgas de direito de uso da água, observadas as particularidades de cada local. A partir da 

vazão necessária para limitar a intrusão salina, estabelece-se o máximo de água que se pode retirar 
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da bacia, e então se dividi esta vazão com os diversos usuários e/ou criam-se cotas de 

disponibilidade hídrica para novos usuários.  

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos pode ser utilizada como um meio para induzir um 

consumo consciente e observar o valor econômico da água. No caso da diluição de efluentes, a 

cobrança pode tornar mais vantajoso pagar o tratamento de água do que pagar para lançar o esgoto 

não tratado no corpo de água. Assim diminuindo a vazão necessária para diluição de efluentes, um 

uso não muito nobre. A cobrança pode também ser um instrumento eficaz para forçar a um uso 

eficiente da água para irrigação, incentivando o agricultor a utilizar meios de irrigação que utilizem 

menos água como gotejamento e aspersão em detrimento de irrigação por inundação. Como já 

mencionado, a cobrança seria muito eficiente para limitar a demanda de água para diluição de 

efluentes, usuários este que utiliza grande parte da vazão disponível. 

Em geral, os cenários tratam de cada parâmetro de forma isolada, mas numa situação real 

duas ou mais variações no sistema referencial podem ocorrer, aumentando o estresse hídrico. Em 

um local onde situações mais extremas ocorram com grande freqüência medidas estruturais podem 

ser aplicadas em conjunto com as medidas de gestão, apresentando resultados eficazes. A 

construção de um reservatório a montante do estuário poderia ser uma solução para regularizar a 

vazão a jusante em situações de escassez hídrica e impedir a intrusão salina.  

Várias são as opções que podem ser aplicadas, porém, salienta-se a importância de considerar 

cada estuário com as suas particularidades, gerando medidas específicas para cada local. 

CONCLUSÃO 

A gestão de bacias hidrográficas na zona costeira deve ser tratada de forma diferenciada da 

gestão de bacias continentais. Nesta região, a integração se mostra ainda mais importante e não se 

pode realizar uma gestão eficiente sem a está integração, dos planos de recursos hídricos e de 

gerenciamento costeiro. A influência da salinidade pode comprometer a disponibilidade de água 

doce, e isto deve ser considerado ao estabelecer as medidas de gestão de recursos hídricos. 

Cada estuário possui suas peculiaridades. Modelos podem ser utilizados para descrever 

situações específicas e se mostra muito eficiente para estabelecer medidas para o gerenciamento de 

bacias hidrográficas na zona costeira, como limites para outorga, medidas para emitir licenças 

ambientais e estabelecer o zoneamento ecológico-econômico da região. Os comitês de bacia são o 

órgão principal para a aplicação do modelo e estabelecer e discutir as medidas de gestão em nível 

local considerando as particularidades de cada bacia. 

A princípio deve ser dada preferência para medidas de gestão, que possuem um custo muito 

menor que medidas estruturais e são de mais fácil aplicação. Em situações extremas, medidas 

estruturais adicionais podem ser necessárias. 
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