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PROBLEMAS AMBIENTAISPROBLEMAS AMBIENTAIS

PROBLEMAS PROBLEMAS ÉÉTICOSTICOS

Quem contamina e destrQuem contamina e destróói a Terra?i a Terra?



Conjunto de medidas que visam 
a redução e o controle  dos 
impactos provocados por 
atividades e intervenções  
humanas sobre o meio-ambiente.
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• Como chegar lá

• Onde queremos chegar ?
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• Onde estamos ?

Gestão AmbientalGestão Ambiental
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Dissonância entre a lei e a real aplicaDissonância entre a lei e a real aplicaçção do direito:ão do direito:

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico revelou que:
47,8% dos municípios brasileiros não têm serviço de esgoto 
sanitário;
68,5% dos resíduos das grandes cidades são jogados em lixões e 
alagados
Embora 97,9% das cidades realizem coleta de lixo, apenas 451 
fazem coleta seletiva 
Os brasileiros produzem 125.281 toneladas dia de lixo
Existem pelo menos 24.340 catadores de lixo nos lixões, dos 
quais 22% têm menos de 14 anos de idade
A geração média de resíduos sólidos domiciliares é de 
0,6kg/hab/dia, mas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Curitiba alcançam o índice de 1,3kg/hab/dia

Quem contamina e destrQuem contamina e destróói a Terra?i a Terra?



• Como chegar lá

• Onde queremos chegar ?
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O que ele propõe?O que ele propõe?

• A utilizautilizaççãoão racional e sustentável 
dos recursos naturais;

• A adoadoççãoão de tecnologias 
adequadas;

• A democratizademocratizaççãoão do processo 
decisório.

Desenvolvimento SustentDesenvolvimento Sustentáávelvel



COMO É – 0U DEVERIA SER – O 
MODELO DE GESTÃO – local - DA 
POLITICA AMBIENTAL?







Crescimento Populacional

RMPA

• Ano de 2000: 3.718.000 habitantes (36,5% RS)

• Ano de 2030: 5.005.000 habitantes

378 hab/Km2)



Ano de 2000 3.718.000 habitantes

Ano de 2030 5.005.000 habitantes

Diferença 1.827.000 habitantes

Consumo de água (200 
l/hab /dia)

+ 4,22 m3/s (365 
milhões de litros/dia)

População atual da 
BH Sinos:
1.247.714
habitantes

FONTE: IBGE 
(http://www.ibge.gov.br/cidades)

Vazão do Rio dos 
Sinos na 

mortandade de 
2006:

10 m3/s



Área:    3.279,18 Km2 População: 1.247.714
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GESTÃOGESTÃO AMBIENTALAMBIENTAL

• Como chegar lá

• Como chegar lá
?



Novo modelo de gestão ambiental

GESTÃO POR BACIA GESTÃO POR BACIA 
HIROGRHIROGRÁÁFICAFICA

http://www.marcadagua.org.br/imagens/sinosg.gif


GESTÃO POR BACIA GESTÃO POR BACIA 
HIROGRHIROGRÁÁFICAFICA COMITÊ DE BACIA COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRHIDROGRÁÁFICA FICA 
(Parlamento das(Parlamento das ÀÀguasguas):):

A Lei Lei 10.35010.350, de 30 de dezembro de 
1994, estabelece a proporção de 
representatividade nos comitê, na 
qual:

-40% será destinado aos 
representantes dos usuários da água;
-40% aos representantes da 
população; e
- 20% aos representantes de órgãos 
públicos da administração direta 
estadual e federal.



GESTÃO POR BACIA GESTÃO POR BACIA 
HIROGRHIROGRÁÁFICAFICA COMITÊ DE BACIA COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRHIDROGRÁÁFICA FICA 
(Parlamento das (Parlamento das ÀÀguas):guas):

Sua função é discutir e 
deliberar sobre os assuntos 
de interesse comum aos 
diversos usuários da água de 
uma bacia hidrográfica.



GESTÃO POR BACIA HIROGRGESTÃO POR BACIA HIROGRÁÁFICAFICA

COMITÊ DE BACIA COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRHIDROGRÁÁFICA (Parlamento FICA (Parlamento 
dasdas ÀÀguasguas):):

Como é a proposta de 
planejamento de uma Bacia 
Hidrográfica?

ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO (o rio (o rio 
que queremos).que queremos).

++
SITUASITUAÇÇÃO ATUAL ÃO ATUAL (o rio (o rio 
que temos).que temos).

PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO (Plano de (Plano de 
Bacia HidrogrBacia Hidrográáfica)fica)

==



GESTÃO POR BACIA HIROGRGESTÃO POR BACIA HIROGRÁÁFICAFICA

COMITÊ DE BACIA COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRHIDROGRÁÁFICA (Parlamento FICA (Parlamento 
dasdas ÀÀguasguas):):

Como a “conta” é paga para a 
execução do Plano?

Outorga pelo uso da Outorga pelo uso da áágua gua 
(capta(captaçção e diluião e diluiçção)ão)

++
CobranCobrançça pelo uso da a pelo uso da áágua gua 
(capta(captaçção e diluião e diluiçção)ão)

RECURSOS ($) RECURSOS ($) –– ou parte ou parte 
destesdestes

==

.



Solo

Biodiversidade

Pesca

Florestas

Substâncias Químicas

Ar

Resíduos Sólidos

Poluição 

das Águas

Gestão Integrada
das Águas e do
Meio Ambiente

(por bacia hidrográfica)



Além dos usos de ordem pessoal, os recursos 
hídricos devem ser considerados do ponto de vista 
da coletividade como um elemento-chave no 
desenvolvimento econômico sustentável, que deve 
ser conservado e utilizado de forma racional a fim 
de que as futuras gerações também possam se 
beneficiar de um suprimento de água suficiente e 
limpo de poluição.
Essas são as razões que levam a FEGEST a 
promover a reflexão sobre a água, que é
fundamental para os estomizados e não menos 
importante para o restante da sociedade.




