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RESUMO - Analisando-se o potencial risco de contaminação das águas devido à falta de
planejamento e de gestão integrada dos recursos hídricos, propõe-se que os Planos Diretores de
Saneamento sejam elaborados visando à preservação quali-quantitativa não somente das águas
superficiais, mas também das subterrâneas. O trabalho em desenvolvimento pretende abordar
técnicas de zoneamento urbano baseado no risco de contaminação das águas subterrâneas, como
premissa na elaboração de Planos Diretores de Drenagem Urbana para cidades planejadas. Para isso,
analisa-se o zoneamento de áreas urbanas de forma a minimizar a contaminação de aquíferos, tanto
pelo uso direto quanto pela poluição difusa provocada pela precipitação. Servindo, de tal modo,
como premissa na determinação das alternativas estruturais e não-estruturais a serem adotadas.
Neste estudo, a cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, será adotada como estudo de
caso.
ABSTRACT - Analyzing the potential risk of water contamination due to the lack of planning
and integrated management of water resources, Sanitation Master Plans are proposed to be
developed aiming to preserve the quality and the amount not only of surface waters but also
groundwater. The ongoing study intends to approach techniques of urban zoning based on the
risk of groundwater contamination as a premise in the development of urban Drainage Master
Plans for planned cities. For this, the zoning of urban areas is analyzed in order to minimize the
contamination of aquifers, both for direct use as the diffuse pollution caused by the precipitation. The
zoning will serve as a premise in the choice of structural and nonstructural alternatives to be
adopted. The city of Palmas, Tocantins State, is adopted as a case study.
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1.

INTRODUÇÃO
A falta de uma maior integração entre os planos de gestão relacionados aos recursos hídricos

ainda traz muitos prejuízos à sociedade e ao meio ambiente. Atualmente, os esforços referentes à
regulamentação dos instrumentos de gestão, ao desenvolvimento e divulgação dos sistemas de
suporte à decisão e ao compartilhamento de experiências nos âmbitos local e regional têm ajudado
na otimização dos modelos de gestão existentes, entretanto é preciso integrá-los para uma maior
eficiência ao suprir as demandas da sociedade de forma sustentável.
Tendo em vista o potencial risco de contaminação dos recursos hídricos devido à ausência de
integração entre os planos de gestão urbana, o estudo em desenvolvimento propõe que sejam
abordadas técnicas de zoneamento urbano baseado no risco de contaminação das águas subterrâneas
como premissa na elaboração de Planos Diretores de Drenagem Urbana para cidades planejadas.
Influenciando, desta forma, nos processos de seleção das alternativas estruturais e não-estruturais a
serem adotadas.
Analisando-se o potencial risco de contaminação das águas devido à falta de planejamento e de
gestão integrada dos recursos hídricos, propõe-se que os Planos Diretores de Saneamento sejam
elaborados visando à preservação quali-quantitativa não somente das águas superficiais, mas também
das subterrâneas. Para isso, analisa-se o zoneamento de áreas urbanas de forma a minimizar a
contaminação de aquíferos, tanto pelo uso direto quanto pela poluição difusa provocada pela
precipitação. Servindo, de tal modo, como premissa na determinação das alternativas estruturais e
não-estruturais a serem adotadas. Neste estudo, a cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins,
será adotada como estudo de caso.
Visando à preservação quali-quantitativa não somente das águas superficiais, mas também das
águas subterrâneas, propõe-se que o zoneamento das áreas urbanas seja elaborado de tal forma a
minimizar a contaminação de aquíferos, tanto pelo uso direto quanto pela poluição difusa provocada
pelas chuvas. Neste trabalho a cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, será adotada como
estudo de caso.
2.

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Sabe-se que a água ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, sendo que somente 2,5% desse

total, que corresponde à água doce, são próprios para o consumo humano. Contudo, apenas 0,6%
armazenados na superfície e em aquíferos subterrâneos estão disponíveis. A água pode ser
encontrada na superfície ou meio subterrâneo nos estados líquido, sólido e gasoso, como por
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exemplo, nos corpos hídricos e seres vivos, nas geleiras e calotas polares e como vapor d’água na
atmosfera, respectivamente. A contínua transferência de água entre esses estados físicos, através dos
processos de evaporação, precipitação e escoamento é conhecida como ciclo hidrológico.
2.1

Contaminação de águas subterrâneas
A água vem sendo poluída de tal maneira que impossibilita o seu consumo em estado natural,

tornando-a um recurso escasso para seus principais usos. Conforme o IV DIALOGO (2002), a
contaminação dos aquíferos é um fenômeno muito mais preocupante do que a das águas superficiais,
haja vista que estas rapidamente se renovam e se recuperam depois que o lançamento de efluentes é
interrompido. No caso dos lençóis subterrâneos, pode ser tão demorada a recuperação da qualidade
que muitas vezes o aquífero é considerado perdido.
Existem diversos elementos contaminadores da água que podem ter origem natural ou
antrópica: a natural se refere aos agentes danosos presentes na crosta terrestre que na maioria das
vezes não provocam grandes concentrações na água, já a antrópica alude aos contaminantes
oriundos das atividades humanas que podem ser muito mais prejudiciais que a natural devido às suas
altas quantidades ou elevado potencial contaminante.
De acordo com o portal Meio Ambiente (2011), nos aquíferos as fontes de poluição podem
ser:
a) Pontuais: são as que atingem o aquífero através de um ponto concentradamente. Exemplos:
sumidouros de esgotos domésticos e fossas sépticas, aterros sanitários ou lixões,
vazamentos de depósitos e dutos transportadores de esgotos domésticos ou produtos
químicos, vazamentos em postos de combustíveis, redes urbanas de esgoto e de drenagem
de águas pluviais. Além do esgoto ligado clandestinamente, a rede de drenagem transporta
águas de lavagem das bacias, isto é, águas das primeiras chuvas que conduzem quantidades
significantes de resíduos sólidos e substâncias potencialmente poluentes, tanto para os
corpos hídricos receptores quanto para os aquíferos, no caso de vazamento na rede e
infiltração no solo.
b) Lineares: são as provocadas pela infiltração de águas superficiais de rios e canais
contaminados. A possibilidade desta poluição ocorrer dependerá do sentido de fluxo
hidráulico existente entre o curso d’água e o aquífero subjacente.
c) Difusas: são as que contaminam áreas extensas. Normalmente são devidas a poluentes
transportados por correntes aéreas, chuva e pela atividade agrícola. Por exemplo, em
aglomerados urbanos onde não haja rede de esgotamento sanitário, as fossas sépticas e
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sumidouros estão de tal forma regularmente espaçada que o conjunto acaba por ser uma
fonte difusa de poluição. A poluição proveniente das fontes difusas se caracteriza por ser de
baixa concentração e atingir grandes áreas.
2.2

Vulnerabilidade de aquíferos e risco de contaminação de águas subterrâneas
A vulnerabilidade natural de um aqüífero à contaminação é definida como a sua maior ou

menor suscetibilidade em ser afetado por uma carga poluidora (Foster e Hirata, 1988). As águas
subterrâneas estão bem mais protegidas do que as águas superficiais e o risco de se utilizar
determinada área da bacia hidrográfica para atividades potencialmente poluentes dependerá, dentre
outros fatores, da permeabilidade e capacidade de infiltração do solo e da profundidade do extrato
permeável que atua como filtro natural, pois a gravidade se amplia quanto maiores aquelas e menor
essa.
2.3

Impactos na qualidade da água
De acordo com a “Declaração Universal dos Direitos da Água”, documento publicado pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 22 de março de 1992, a água é a seiva do nosso planeta
e condição essencial da vida no planeta. A ONU diz ainda que os recursos naturais de transformação
da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim, ela deve ser manipulada com
racionalidade, precaução e parcimônia. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem
envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para
que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas
atualmente disponíveis.
As atividades antrópicas no meio ambiente modificam suas condições naturais, podendo poluílo de diversas formas e níveis provocando desequilíbrios ecológicos. De tal modo, os impactos das
ações humanas sobre a qualidade da água alcançam todos os usuários em menor ou maior escala,
podendo ser ou não prejudiciais a alguns usos e espécies de seres vivos. A poluição das águas
prejudica o seu uso de forma direta por meio de ingestão e higiene pessoal e, de forma indireta, as
tornam causa da proliferação de doenças causadas por vetores que se reproduzem em meio hídrico,
por exemplo.
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3.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Segundo Tucci & Bertoni (2003), a maior dificuldade para a implementação do planejamento

integrado decorre da limitada capacidade institucional dos municípios para enfrentar problemas tão
complexos e interdisciplinares e a forma setorial como a gestão municipal é organizada.
A integração da gestão de bacias urbanas, no que se refere aos recursos hídricos, se torna mais
complexa uma vez que a Constituição Federal de 1988 estabelece a competência municipal na
promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano, e institui os princípios básicos da gestão através de Bacias
Hidrográficas que podem ser de domínio estadual ou federal.
Observa-se que no zoneamento relativo ao uso do solo não tem sido contemplado pelos
municípios os aspectos de águas urbanas como esgotamento sanitário, resíduo sólido, drenagem e
inundações. O que tem sido observado são legislações restritivas quanto à proteção de mananciais e
ocupação de áreas ambientais. A legislação muito restritiva somente produz reações negativas e
desobediência. Portanto, não atingem os objetivos de controle ambiental (Tucci & Bertoni, 2003).
Observa-se, também que as leis de uso e ocupação do solo nos municípios não fazem menção à
preservação das águas superficiais e subterrâneas como premissa no macrozoneamento de áreas.
No meio urbano, ações relacionadas à preservação das águas subterrâneas devem estar
presentes quando da elaboração dos planos diretores, de desenvolvimento e de saneamento
municipais, uma vez que muitas intervenções humanas podem comprometê-las. Considerando a
importância da disponibilidade hídrica para o desenvolvimento urbano, urge a necessidade de se ter
um zoneamento urbano que a preserve através de medidas restritivas e mitigatórias. Isso
principalmente nas áreas mais vulneráveis, com proteção das áreas de recarga dos aquíferos
subterrâneos, redução da ocupação em locais com lençol freático alto e preservação da cobertura
vegetal do solo, dentre outras ações que garantam a preservação quali-quantitativa das águas para o
abastecimento da população, a sustentabilidade de suas atividades econômicas, a saúde e o bem estar
social e a proteção do meio ambiente.
4.

PLANOS DIRETORES DE SANEAMENTO
Os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, drenagem

urbana, coleta de resíduos sólidos e controle da poluição e de vetores compõem a infraestrutura de
saneamento básico municipal, prioritários em programas de saúde pública. Todos os sistemas estão
interligados e são inerentes às cidades e ao seu desenvolvimento. Neste contexto, a bacia
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hidrográfica deve ser entendida como unidade básica de planejamento e gestão na integração das
políticas públicas para o gerenciamento urbano, para o saneamento e para o manejo ambiental, os
quais são princípios incorporados a partir da Lei Federal 9.433, de janeiro de 1997.
4.1

Planos Diretores de Drenagem Urbana (PDDU)
O Plano Diretor de Drenagem Urbana tem o objetivo de criar os mecanismos de gestão da

infraestrutura urbana relacionado com o escoamento das águas pluviais e dos rios na área urbana da
cidade. Este planejamento visa evitar perdas econômicas, melhoria das condições de saúde e meio
ambiente da cidade dentro de princípios econômicos, sociais e ambientais definidos pelo Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (Tucci & Bertoni, 2003). Ainda segundo o autor, devido à
interferência que a ocupação do solo tem sobre a drenagem existem elementos do Plano de
Drenagem que são utilizados para regulamentar os artigos do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano.
Os municípios devem elaborar seus planos diretores de drenagem de acordo com suas
necessidades e características específicas, utilizando-se de princípios que tratam do controle do
escoamento urbano. Entretanto, o que se tem percebido é que as soluções de drenagem têm sido
reproduzidas de uma cidade para outra e, em muitas das vezes, sido adotadas em detrimento de
outras mais eficientes para a bacia hidrográfica em questão. As propostas de intervenção devem
contemplar medidas pautadas em estudos específicos, com a integração entre meio ambiente e
desenvolvimento dos planos políticos, de planejamento e de manejo, preservação dos recursos
naturais, utilização de tecnologias sustentáveis e inserção social na definição dos critérios para
tomada de decisão.
5.

METODOLOGIA
Para a realização do trabalho e caracterização das bacias hidrográficas da cidade em estudo,

abrangendo os corpos hídricos superficiais e subterrâneos, estão sendo utilizados os dados do
Sistema de Informação Geográfica da Prefeitura Municipal de Palmas (SIG Palmas). Para dar base
ao estudo em desenvolvimento, além da revisão bibliográfica sobre o tema, observam-se planos, leis,
normas e diretrizes municipais existentes na obtenção das informações.
Primeiramente, para a elaboração do zoneamento proposto, deverá ser feita uma avaliação da
vulnerabilidade e risco à contaminação dos aquíferos presentes na bacia, em forma de mapa. Através
dos métodos GOD e POSH (Foster et al., 2002), a vulnerabilidade será classificada em desprezível,
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moderada e alta, e as fontes pontuais e difusas de contaminação serão qualificadas em reduzida,
moderada e elevada, respectivamente. O risco de contaminação decorrente destas fontes de poluição
fica condicionado às classes de vulnerabilidade, sendo maior quanto mais alta a vulnerabilidade do
aqüífero e mais elevada a carga de contaminante.
A análise do mapeamento integrado desses dois parâmetros juntamente com a caracterização
da bacia hidrográfica, contemplando uso e ocupação do solo, subsidiará a elaboração do zoneamento
das áreas urbanas quanto à avaliação das medidas protecionistas e também mitigatórias, para os
casos de fontes potencialmente poluentes. Por conseguinte, este zoneamento dará base para a
elaboração dos Planos Diretores Municipais, sendo a proteção das águas subterrâneas uma
importante premissa nos processos de decisão.
Para efeito de estudo de caso, a área de abrangência se limita aos aquíferos e às bacias
hidrográficas presentes no plano urbano da cidade, as quais, em sua maioria, têm suas nascentes
desenvolvendo-se a partir da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (A.P.A. Serra do
Lajeado) e que contribuem diretamente ao reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo
Magalhães (UHE Lajeado).
6.

CIDADES PLANEJADAS – ESTUDO DE CASO
À princípio, uma cidade planejada tem a vantagem de possuir no seu plano diretor inicial áreas

com usos e ocupação do solo pré-definidos, com zoneamento das áreas municipais. No entanto, não
se tem histórico no país de cidades que tenham utilizado o risco de contaminação das águas
subterrâneas como premissa na alocação das áreas no zoneamento e restrições de uso no Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano.
6.1

Estudo de caso: Palmas-TO
A cidade de Palmas, capital do Tocantins, é a última cidade totalmente planejada do século

XX, sendo inaugurada em maio de 1989. O seu plano diretor inicial foi delineado através de quadras
com uso e ocupação do solo pré-definidos, isto é, com zoneamento definido desde seu planejamento.
A área urbana da cidade está inserida entre a Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (A.P.A.
Serra do Lajeado) e o reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães (UHE Lajeado),
conforme figura 1.
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Figura 1 – Perímetro Urbano do Município de Palmas (SEPLAN/SIG Palmas – adaptada)
Ao contrário de outras cidades planejadas como Belo Horizonte - MG (inaugurada em 1897) e
Brasília - GO (inaugurada em 1960), Palmas nasceu em uma época em que a questão ambiental
estava em foco e já se pensava na gestão sustentável do meio ambiente prevendo o uso racional dos
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recursos naturais. Contudo, as realidades atuais mostram que, independentemente da época e do
contexto em que surgiram até mesmo as cidades que tiveram um plano urbanístico inicial se deparam
com os mesmos problemas sócio-ambientais observados nas cidades sem um planejamento à priori.
Em Palmas, o plano inicial de ocupação do solo não foi seguido e atualmente a população se
distribui de forma irregular no perímetro urbano planejado e na sua periferia. Isso deu origem a
grandes vazios urbanos que dificultam a implementação de obras de infraestrutura, tornando-as
ações locais e desintegradas, tendendo a repetir os processos de degradação ambiental dos grandes
centros urbanos. Na figura 2 é apresentado o mapa de densidade populacional da cidade de Palmas.
Figura 2 – Mapa de Densidade Populacional de Palmas (SEPLAN/SIG Palmas – adaptado)
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Figura 3 - Mapa do Ordenamento do Solo Urbano (SEPLAN/SIG Palmas – adaptado)
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Na figura 2, percebe-se que a população se deslocou para a periferia do município deixando as
áreas centrais com menor densidade populacional. Na figura 3 é apresentado o mapa do
ordenamento do solo urbano com áreas de ocupação prioritária e preferencial, bem como as áreas
comerciais, de serviço e de lazer e cultura. Observa-se que o presente cenário dificulta uma visão
integradora das políticas públicas e consequentes soluções adotadas no planejamento urbano,
principalmente as referentes aos sistemas de saneamento básico.
7.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
No trabalho em desenvolvimento, para se realizar um zoneamento baseado no risco de

contaminação da água subterrânea, primeiramente estão sendo levantados os dados já existentes
sobre os aquíferos presentes no município de Palmas, como as principais áreas de recarga, as análises
da qualidade das águas subterrâneas e as fontes de poluição existentes e potenciais, dentre outros
dados que os caracterizem. A partir desse levantamento inicial e conforme metodologia de análise, as
áreas serão classificadas quanto à vulnerabilidade e risco de contaminação, em forma de mapa.
A análise integrada do mapa de vulnerabilidade e risco de contaminação dos aquíferos,
juntamente com os mapas de uso e ocupação do solo, densidade populacional e mapas referentes aos
recursos hídricos superficiais, dentre outros mapas temáticos dos quais se julgarem necessários,
subsidiará a elaboração de um zoneamento que contemple medidas de proteção, prevenção e
mitigação de fontes poluentes.
O Zoneamento Urbano do Município de Palmas proposto deverá ser integrado ao existente,
estabelecendo diretrizes que garantam a preservação dos recursos hídricos para o abastecimento da
população, a sustentabilidade de suas atividades econômicas, o bem estar da sociedade e a proteção
do meio ambiente. Desta forma, este zoneamento dará base para elaboração e/ou revisão dos Planos
Diretores Municipais, tendo a proteção das águas subterrâneas como uma importante premissa nos
processos de decisão inerentes ao planejamento urbano.
Portanto, visando identificar soluções mais adequadas às bacias hidrográficas do município
tanto para proteção do meio ambiente e recursos hídricos como para atender às demandas intrínsecas
ao desenvolvimento da sociedade, no Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) esse zoneamento
deverá ser utilizado como premissa, visto que implica diretamente no cenário atual e futuro de uso e
ocupação do solo da bacia.
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