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REFERÊNCIAS 

 De modo a avaliar os possíveis conflitos com o uso e ocupação do solo 
do entorno da bacia de captação estudada, destaca-se abaixo os instrumentos 
normativos relevantes para uma análise intercruzada entre saneamento básico 
e recursos hídricos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 As legislações citadas se intercomplementam para fins de orientação 
dos entes públicos e privados de como os recursos hídricos podem ser 
manejados. Igualmente, evitando o conflito de uso destes recursos, percebe-se 
a necessidade da outorga para exploração dos recursos hídricos, de forma a se 
ter um controle quantitativo e qualitativo da água de forma sustentável. 

 

 O estudo fundamenta-se em uma análise documental dos 
instrumentos legais e normativos, aplicáveis ao município de Vacaria/RS. A 
pesquisa bibliográfica e documental, em especial das legislações vigentes 
acerca da utilização dos recursos hídricos no município de Vacaria formam a 
base do estudo.  
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OBJETIVO 

 Em uma análise comparativa das legislações citadas, percebe-se que, 
frente aos possíveis impactos ambientais na região da bacia de captação de 
Vacaria/RS, fez-se necessário a criação de um instrumento legal para a proteção 
da Bacia do Arroio Chácara, que disciplinasse a utilização do solo em relação à 
bacia, de modo a proteger a utilização da água, preservando os interesses 
públicos, do município e privados, de seus moradores. Percebeu-se, no entanto, 
a necessidade da criação de um novo instrumento adequado aos usos ora 
existentes na bacia, o qual  estabeleça o zoneamento e a restrição de uso em 
particular nas  zonas de nascentes. 

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas. 

 Há muitas incertezas no que se refere aos riscos e medidas a serem 
tomadas em casos de planejamento para preservação dos recursos hídricos e 
gerenciamento, controle e monitoramento da qualidade da água, além dos 
aspectos institucionais e legais (VIEIRA, 2005). Tratando-se de questão 
normativa, pode-se citar o principal problema no gerenciamento da qualidade 
da água, como o descumprimento da legislação pelos usuários. 
 Além de problemas políticos e sociais, a legislação brasileira que versa 
sobre o meio ambiente é ampla. Apesar da Política Nacional de Recursos 
Hídricos - Lei nº 9.433/97 (BRASIL, 1997) ser um grande destaque na legislação 
brasileira, o Poder Judiciário não consegue alcançar resoluções eficazes para os 
conflitos no âmbito dos recursos hídricos (OLIVEIRA; ZANQUIM JUNIOR; 
ESPINDOLA, 2016). 
 O município de Vacaria, neste contexto, apresenta uma fragilidade 
específica quanto aos seus recursos hídricos, considerando o que tange ao 
abastecimento de água para a zona urbana ser proveniente de um reservatório 
superficial localizado na bacia hidrográfica do arroio Chácara, que vem sendo 
utilizada para usos múltiplos. 

 

 Este trabalho apresenta uma análise das legislações vigentes e 
interferentes sob o escopo dos recursos hídricos no município de Vacaria. Com 
vistas a colaborar com um melhor olhar sob os aspectos técnico jurídicos e 
técnico ambientais, subsidiando a elaboração do Plano Diretor da Bacia de 
Captação de Água Bruta do Município de Vacaria. 
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ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS 
APLICÁVEIS AOS RECURSOS HÍDRICOS – ESTUDO DE 

CASO NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Lei Federal de Saneamento Básico 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - 
ANA 

Resolução Nº 357/2005 do CONAMA – Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento. 

Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010 – Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul 

Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 – Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Lei Municipal 2.414/2007 – Proteção da bacia de captação do arroio da Chácara. 
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