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1. Introdução 

Nos últimos anos, com os cuidados referentes ao meio ambiente, e com a própria ação do Estado tentando 
coibir a deterioração dos recursos naturais, observa-se que as empresas brasileiras têm tomado mais 
cuidado com relação ao volume de toxidade de seus resíduos industriais, principalmente depois da aprovação 
da lei 9.605 de 1998, que considera a poluição crime e consolida as regras referentes à gestão ambiental. 
Quanto a isso Couto (1998) enfatiza que atualmente não há uma única operação desenvolvida por empresas 
com potencial poluidor que inicie sem uma auditoria ambiental minuciosa, capaz de identificar e avaliar o 
impacto da mesma sobre os recursos naturais, e os mecanismos necessários para a descontaminação ou 
qualquer outra ação necessária. 

Esse fator torna-se importante pois grande parte das atividades industriais, possuem um elevado potencial 
poluidor. O que torna preponderante a gestão de recursos hídricos de forma a coibir o mau uso dos 
mananciais e a sua depredação pelos agentes econômicos. 

Como a água é usada em diversos processos industriais de produção, uma política de gestão deve levar em 
consideração a natureza destas atividades de modo a não reprimi-las, mas torna-las mais adequadas às 
exigências ambientais.  

Além da poluição industrial, deve-se ressaltar que o uso indiscriminado dos mananciais, a falta de cuidado na 
sua preservação, a falta de saneamento básico na maioria dos domicílios e o desperdício de água potável são 
elementos que aliados a toxidade dos efluentes, podem causar um colapso na oferta de recursos hídricos. O 
contraste disso é que se o quadro atual, de falta de cuidado com o meio ambiente e os recursos naturais não 
for revertido, o próximo século encontrará 90% das águas subterrâneas deterioradas, impróprias para uso, 
prejudicando mais ainda a qualidade de vida no planeta. 

Neste sentido, este artigo faz apontamentos sobre política brasileira de recursos hídricos e as alternativas 
para a sua preservação, controle e gestão no Brasil. Essa análise serve de referência a outros países que 
estão em vias de implementar políticas de controle dos recursos naturais, e fornece subsídios para uma 
discussão sobre o gerenciamento da água.  
 
 2. A Demanda de Água Potável no Brasil 

No Brasil, a demanda de água, por pessoa, ao ano chega em torno de 33.680 m3. As extrações atingem 22 
% para consumo doméstico, 19% para a Indústria e 59% para a Agricultura (CEPAL, 1995). 

De acordo com a nova Constituição de 1988, os municípios administram as políticas urbanas de 
desenvolvimento, sob a orientação do governo federal, o que de certa forma permitiu, via legislação, 
complementar a municipalização dos serviços de fornecimento de água em várias regiões, que vinham até 
então sendo feitos pelos Estados. Independente disto, em muitos casos, os Estados não se retiraram do 
setor, tendo inclusive poder para fixar tarifas. 

Ao Ministério da Agricultura cabe as políticas de irrigação. Há o Cadastro Nacional de Irrigantes que é 
utilizado para controlar as concessões de água. O Cadastro está sob a supervisão da Coordenadoria de 
Gestão dos Recursos Hídricos(CARHI). No caso de rios estaduais, a outorga fica a cargo do Estado, bem 
como a fiscalização. A área irrigada em 1995 era de 3.800.000 ha. O trabalho de campo para a constatação 
de áreas irrigáveis e irrigadas fica a cargo dos Estados, bem como a outorga em águas estaduais. 
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Quanto a demanda de água para a geração de hidroeletricidade, em dezembro de 1996 foi criada a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, cuja função é 
gerenciar a concessão e geração de energia elétrica, o que lhe dá certa jurisdição sobre a estrutura de 
represamento d’água em hidroelétricas.  

A ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a distribuição, comercialização e produção de energia elétrica. 
Ela tem amplos poderes para regular o setor, outorgando licenças, concessões, analisando e aprovando 
planos de expansão, fiscalizando as estruturas de fornecimento e tarifas cobradas, segundo as diretrizes 
estipuladas pelo Estado.  

Além disso, cabe à Agência articular com os Estados federados e o Distrito Federal um melhor 
aproveitamento energético dos cursos de água. Essas ações irão compor a Política Nacional de Recursos 
Hídricos. O governo Federal pode outorgar concessões a cooperativas, empresas estatais ou mistas, para a 
geração e distribuição.  

De acordo com Lima (1999), apesar do governo Federal possuir o direito exclusivo sobre a maioria das 
instalações geradoras de energia elétrica, atualmente verifica-se as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
sob controle de cooperativas de energia, de governos estaduais ou instituições de interesse público. A 
capacidade hidroelétrica instalada no Brasil, em 1996, era de 61.089 MW. De acordo com Perrone (1997), 
para o ano 2006, é previsto uma geração de energia elétrica na ordem de 94.766MW. 

De acordo com a CEPAL(1990), quanto à utilização dos corpos d’água para eliminação, transporte e diluição 
de dejetos, a indústria de celulose e papel despeja em torno de 27m3/s de resíduos nos rios, além de 
produzir uma média de 200m3 de efluentes por tonelada de celulose e 110m3 por tonelada de papel. Já a 
siderurgia produz em torno de 25m3 de efluentes por tonelada produzida e as refinarias de metais ferrosos 
em torno de 20m3/s. A refinação de petróleo produz em média 380 litros de efluentes por barril de óleo cru 
com um despejo de resíduos na ordem de 24m3/s. 

3. A Política Brasileira de Recursos Hídricos 

A escassez da água em algumas regiões e da fartura em outras, coloca o Brasil numa situação sui generis 
em relação ao potencial dos seus recursos hídricos. Por isso, foi elaborada a lei n 9433, de 08 de janeiro de 
1997, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos, visando servir de instrumento para as ações 
voltadas a assegurar o aproveitamento nacional dos corpos d’água.  

O principal elemento da lei é a gestão descentralizada das águas, cujo domínio privado foi abolido na 
Constituição Federal de 1988, passando para o governo federal. Além disso , criou o Conselho Nacional dos 
Recursos Hídricos (CNRH), tendo a Secretaria de Recursos Hídricos, órgão vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, a função executiva. Dentre os princípios que norteiam a lei e, consequentemente, a forma de 
gestão dos recursos hídricos no Brasil, pode-se citar: 

a) A adoção da Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento: com isso, os limites geográficos das 
Bacias formam a área de planejamento e definição das políticas. De certa forma, a delimitação de um espaço 
específico de planejamento facilita a tomada de decisões referente ao controle da demanda de água, frente 
as disponibilidades dos aqüíferos. No entanto, nas Bacias internacionais, como é o caso do Rio Paraná, Rio 
Paraguai, Rio Uruguai e Solimões, dentre outros, o estabelecimento de acordos entre os países banhados 
pelas águas deverá nortear o gerenciamento dos seus recursos. 

Por outro lado, conforme Carrera-Fernandes & Lima (1999), a utilização dos recursos hídricos gera, no 
âmbito das bacias hidrográficas, via de regra, efeitos externos sobre os demais usuários, que não são 
contabilizados pelo mercado através do mecanismo de preços. Estes efeitos externos podem ser coibidos 
com instrumentos eficazes de gerenciamento. Pela lei 9433, o gerenciamento dos recursos hídricos nas 
bacias será efetuado pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, promovendo o debate, arbitrando demandas e 
acompanhando o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, cuja aprovação e execução será a seu cargo. Como as 
Bacias internacionais são de domínio federal, o ato de instituição dos seus comitês compete ao Presidente da 
República. 
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b) O uso múltiplo de mananciais: pela lei 9433, todos os setores têm acesso ao uso dos recursos hídricos, 
desde que de forma racional. Para o controle qualitativo e quantitativo do uso de água ficou estabelecido o 
regime de outorga, que envolve desde a demanda para consumo humano ou como insumo, até o uso para 
lançamento de dejetos e geração de energia.  

A outorga serve de parâmetro para a cobrança pelo uso da água tendo como elemento os volumes captados 
e os volumes de resíduos lançados nos mananciais. Somente ficam independente de outorga o uso da água 
nas pequenas comunidades rurais e as acumulações, captações e lançamentos considerados insignificantes. 

c) Gestão descentralizada e participativa: Com a gestão participativa, os órgãos da sociedade civil e os 
próprios usuários podem influir nas decisões referentes ao uso dos mananciais. Isso fica garantido pela 
composição dos representantes nos Comitês de Bacia Hidrográfica, nos conselhos estaduais e no conselho 
nacional.  
 
4. Alternativas para o Controle dos Recursos Hídricos 

Como a água potável torna-se um bem cada vez mais escasso, e o seu aproveitamento define as linhas de 
uma política de desenvolvimento sustentado, dentre as alternativas para o seu controle gestão e 
preservação, está a efetivação do gerenciamento eficaz dos recursos hídricos, a implementação de um 
mercado de águas, a mobilização da sociedade civil no controle destes recursos e a adoção da agricultura 
ecológica. 

 4.1 O Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

Com a Política Nacional de Recursos Hídricos e a de combate à poluição, estabelecidas com as leis 9433 e 
9605, o Brasil deu um grande passo na efetivação do controle e preservação dos seus recursos naturais. No 
entanto, para um gerenciamento eficaz dos recursos hídricos, em princípio, é necessário conhecer a 
caracterização hidrológica da região a ser gerenciada. Para isso é preciso saber o volume pluviométrico, o 
regime dos rios, os períodos de seca e de cheias, a ocorrência de águas superficiais e a ocorrência de águas 
subterrâneas.  

Deve-se ressaltar que as águas subterrâneas, apesar de baixo custo de captação, possuem a desvantagem 
de rápida exaustão. Esse fato fica mais grave com demora na sua recarga, que depende do clima e das 
características topográficas e geológicas, além, é claro, das grandes dificuldades em recuperá-la quando 
contaminada. 

Com essas informações, fica mais claro em que ponto é necessário a intervenção do Estado, para garantir o 
fornecimento de água às populações. Por exemplo, no caso de um regime intermitente de águas superficiais, 
exige-se a regularização interanual das mesmas, o que é feito através de açudes em áreas altamente 
necessitadas e que atendam o maior número de pessoas possível. Junto a isso, uma política de controle 
destes recursos garante o atendimento das necessidades da região que dela faz uso. 

Em todo caso, os instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos estão assentados numa estrutura 
jurídica, administrativa e econômica, garantindo os direitos do cidadão, a viabilidade das obras de infra-
estrutura e de conservação dos mananciais, além de regularizar a demanda pela água de forma racional. 

A lei 9.433 definiu cinco instrumentos de gerenciamento: 

a. Plano Nacional de Recursos Hídricos: Estabelece as diretrizes gerais sobre o aproveitamento da água, 
programando e consolidando os planos diretores de recursos hídricos e, de certa forma, ajustando-os 
com o passar do tempo às realidades e necessidades regionais; 

b. Outorga de direito pelo uso da água: Que é a autorização para o uso e exploração de um manancial. 
A possibilidade de concessão decorre do Código de Águas de 1934. Na atualidade, a outorga é 
vinculada à jurisdição das águas. No caso dos rios federais, a Secretaria Nacional dos Recursos 
Hídricos (SNRH) é o órgão responsável por sua concessão. Em relação a isto, o grande desafio seria 
a agilização das concessões. Como uma boa parte do gerenciamento das bacias se dá em nível local, 
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seria adequado pensar na possibilidade de se transferir a responsabilidade de concessão de outorga 
pelo uso da água em rios federais, cabendo à SNRH a fiscalização. Alternativas como a criação de 
comitês binacionais no caso dos rios internacionais seria o mais adequado, principalmente porque o 
Brasil mantêm boas relações com os países fronteiriços; 

c. Cobrança pelo uso da água: O princípio que rege a cobrança é o equilíbrio entre a oferta e a 
demanda d’água. Frente a isso, em termos de uso, pretende-se que seja um instrumento que evite o 
desperdício e induza ao aproveitamento racional dos mananciais. Os estudos técnicos para o 
estabelecimento do preço da água deverão levar em consideração seus vários usos, a possibilidade 
de poluição e a deterioração dos mananciais e a viabilidade da cobrança sobre determinadas 
populações e até mesmo atividades produtivas.  

Deve-se ressaltar, que o elemento de maior impacto na implementação da legislação de recursos 
hídricos no Brasil, provavelmente, é o estabelecimento dos mecanismos para cobrança pelo uso das 
águas dos mananciais. A própria viabilidade desta cobrança assegurará a manutenção das Agências 
de Água, que exercerão a função de secretaria executiva dos Comitês, controlando, assim, o uso, as 
outorgas, o balanço hídrico, as obras e demais serviços promovidos no âmbito da bacia hidrográfica, 
principalmente aqueles necessários à preservação dos recursos. 

Para Beekman (1997), a existência dos Comitês e das Agências viabilizarão o sistema de informações 
sobre recursos hídricos, sob a competência do Governo Federal, através do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, o que possibilitará o planejamento e o acompanhamento do plano nacional de 
recursos hídricos. 

d. Enquadramento dos corpos de água por classes de uso: Pela legislação em vigor, o objetivo deste 
instrumento seria monitorar o uso da água com sua qualidade, considerando assim a possibilidade do 
impacto ambiental na utilização dos recursos. Esse elemento recebe grande amparo da lei 9605 que 
pune severamente os agentes poluidores; 

e. Sistema Nacional de Informações sobre recursos hídricos: O objetivo do sistema é coletar, organizar 
e promover a difusão dos dados relativos ao aproveitamento, gerenciamento e potencial dos recursos 
hídricos do Brasil. Evidentemente a quantidade e a qualidade dos dados do sistema dependerá em 
muito do estabelecimento do gerenciamento dos recursos hídricos em nível regional.  

Além desses instrumentos, a adoção de tarifas de esgoto, a compensação financeira para a exploração dos 
recursos naturais, isenções e incentivos fiscais para a preservação de áreas de mananciais e mata nativa e a 
cobrança de taxas para reflorestamento, podem ser utilizados como forma de coibir abusos, estimular a 
preservação e racionalizar a utilização de recursos naturais.  
De acordo com Mota & Mendes (1997), esses instrumentos devem ser estabelecidos com base nos níveis de 
poluição, exploração ou degradação dos recursos definidos pela legislação, possibilitando ao mercado 
funcionar de forma que não ultrapasse os limites legais. 
  
4.2 Mercado de Águas e o Desenvolvimento Sustentable 
 
Como a água é um bem finito e vulnerável, neste final de século ela assumiu a característica marcante de 
bem econômico e estratégico para muitos países, , e urge que se pensem formas mais adequadas de 
manejo, cuja racionalidade traçará as linhas de desenvolvimento que o Brasil atravessará, principalmente 
quando áreas altamente produtivas sofrem pela sua falta. 
Como a água é um elemento de bem estar humano, para Clark et. all. (1997), a regulação dos limites físicos 
do seu uso é estipulada em função de fatores tecnológicos, políticos, econômicos, sociais e éticos. Esses 
elementos devem ser norteadores da política de preservação e gerenciamento dos mananciais, de forma a 
garantir o direito de uso dos agentes e a sustentabilidade do processo de crescimento e desenvolvimento 
econômico a longo prazo. Em relação à água, este processo será possível com a efetivação de mecanismos 
capazes de coibir o mau uso e racionar a sua utilização, principalmente naquelas regiões que sofrem mais 
com a sua escassez. Nesse aspecto, um dos mecanismos adequados a regulação de curto-prazo do consumo 
dos recursos hídrico é o mecanismo de mercado. 
 
A experiência desta proposta reside na tentativa de usar o mecanismo de mercado como "um instrumento 
adicional para melhorar a eficiência no uso de recursos hídricos e a eficiência econômica, elevando a 
produtividade e propiciando seu uso racional" (Millar et. all, 1994). A partir dessa idéia, realizou-se em 1993, 
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na sede do Banco Mundial, o seminário sobre políticas das águas e suas implicações legais. Dentre as 
conclusões deste seminário, a necessidade de estabelecer a implementação legal e a definição de normas 
técnicas e administrativas para reger o processo de outorga pelo uso dos mananciais tornou-se prioridade, 
frente ao uso desordenado e irracional dos recursos hídricos. 
 
Com isso, o estabelecimento de um mercado de direitos, junto a uma política de conscientização dos 
usuários da necessidade de preservação, tornam-se condições para o uso mais produtivo dos recursos 
hídricos. A estrutura de um mercado de águas deve ser norteada pela idéia de modificar o comportamento 
dos usuários quanto à utilidade dos mananciais, buscando eficiência, eqüidade e a valorização do 
ecossistema. Por isso o aspecto legal e administrativo deve ser claro e objetivo quanto aos princípios a se 
atingir, mesmo porque os preços de fornecimento devem garantir os investimentos hidráulicos necessários à 
preservação dos corpos da água e as próprias decisões de investimento do usuário. 
 
A cobrança pelo uso e poluição da água é algo recente no Brasil, suas discussões tem ganho um grande 
espaço na atualidade, mesmo porque de nada adianta a nação ser dotada de um grande potencial hídrico, se 
eles são depredados a cada dia. Por isso, um dos aspectos da viabilidade da cobrança é gerar recursos que 
sejam utilizados na fiscalização e na criação de uma infra-estrutura para a preservação dos corpos d’água. 
 
Deve-se ressaltar que o uso dos mecanismos de mercado podem ter contradições a busca do 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos. O mercado atua via 
sistema de preços, o que serve de marco regulatório para o nivelamento da demanda de recursos escassos 
em relação a sua oferta, mas a curto-prazo. A longo-prazo, esse mecanismo pode não ser eficaz em relação 
ao alcance da meta principal de uma politica de desenvolvimento sustentável, que é a garantia de carga dos 
recursos sem comprometer a demanda e o bem-estar das geração futuras. 
 
Por outro lado, uma politica de desenvolvimento sustentável deve ser capaz de integrar os prismas 
ambiental, social e econômico. O uso do sistema de preços ou mecanismo de mercado, como regulador da 
oferta e demanda dos recursos naturais, atende apenas ao aspecto econômico da problemática ligada a 
escassez e degradação desses recursos. Assim, o efeito regulatório do mercado de águas não é compativel 
com uma política de desenvolvimento sustentável a longo-prazo. (Lima, 2002)  
 
Entretanto, o uso do sistema de mercado, principalmente pelo uso e poluição dos recursos naturais tem se 
mostrado eficaz na prática. O uso desse sistema nos estados da Bahia, Ceará e Paraná, tem contribuido para 
minorar os efeitos do uso indiscriminado da água. Mas, independente disso, os governos e órgãos 
regulatórios devem estar atentos ao uso das populações urbanas mais carentes e pelos pequenos produtores 
rurais. O sistema de preços não faz distinção de usuários, por isso, devem ser executadas políticas públicas 
de proteção ao consumo de alguns grupos sociais. 
  
4.3 A Enfatização da Água como Bem Social 
 
A questão da água como bem econômico e passivel de regulação via sistema de preços, encobre a visão da 
água como um bem social. Mais do que uma mercadoria, a água é um elemento de cidadania. O acesso a 
água tratada é tão importante quanto o acesso a nutrição. A água é um elemento de cidadania. Por isso, a 
temática ligado ao seu consumo e manuseio deve estar inserida nos programas de educação fundamental, 
nas campanhas publicitárias e nas políticas públicas. 
 
Atualmente, nos indicadores de desenvolvimento, o acesso a água tratada e a saneamento básico, tem 
destaque na mensuração do grau de desenvolvimento humano dos países periféricos. No entanto, há muito a 
se fazer, principalmente nas áreas rurais, onde não existem maiores cuidados com a água consumida. 
 
Isso se deve a falta de importância que as populações dão a sua qualidade de vida, principalmente da 
qualidade de vida ligada ao consumo de água. Mais do que falta de informação, também é falta de 
conscientização, o que urge uma mudança de valores. 
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4.4 Mudança de Valores 
 
De certa forma, o consumismo e o uso inadequado do ecossistema faz parte dos valores da sociedade 
moderna. Tanto que a idéia dominante na sociedade industrial é o controle da natureza e a sua exploração, 
calçado num paradigma de crescimento econômico ilimitado, defendido inclusive nos modelos teóricos de 
desenvolvimento. 
Com isso, a defesa do ecossistema e dos recursos interage com a mudança de valores, alterando o 
comportamento dos indivíduos frente ao meio natural. O que significa a educação ambiental na mais tenra 
idade e a utilização da mídia na conscientização do cidadão frente a crise das águas e dos danos a natureza. 
Além disso, a inclusão nos projetos de urbanização do "verde" e o incentivo à manutenção da flora nos 
grandes centros fazem parte de políticas públicas que melhorarão a qualidade de vida e consequentemente o 
uso dos recursos naturais. 
  
4.5 Criação de Incentivos para a Agricultura Ecológica 
 
O principal demandante de água e também um dos principais causadores da poluição dos mananciais 
continua sendo a agropecuária. A poluição dos mananciais se dá com os dejetos de animais, a utilização de 
agrotóxicos, desmatamentos e mau uso do solo.  
Por isso, urge medidas imediatas de fiscalização e controle tanto da atividade criatória quanto da produção 
de grãos.  
 
Além disso, uma mudança de valores, priorizando a tecnologia " verde" que cause menos danos ao 
ecossistema e adotando métodos ecológicos de produção viriam de encontro a necessidade de preservação 
do meio ambiente. Tanto que atualmente a fonte energética da agricultura brasileira é 80% fóssil e 20% 
biológico (Zamberlam e Froncheti, 1994). 
Para ocorrer essa mudança deve-se mudar e promover novas formas de tratar a conservação e recuperação 
do solo, a estrutura de produção de sementes, o controle de pragas e doenças, a forma de alimentação 
animal, promover a diversificação de culturas e a criação e adaptação da infra-estrutura necessária junto a 
própria comunidade ou propriedade. 
  
4.6 Redimensionamento da Infra-Estrutura 
 
Os projetos de infra-estrutura na área de recursos hídricos deve atender as possibilidades de demandas 
futuras e também de recuperação da estrutura atualmente existente, além, é claro, de evitar danos 
ambientais mais sérios. Esse elemento é essencial nas grandes cidades que sofrem com o desperdício da 
água acarretado pela idade da rede de distribuição e também nos projetos de irrigação. 
 
Quanto à irrigação, Santos (1998) chama a atenção para a prioridade nas obras de reabilitação, 
complementação e modernização, além das obras de suporte para os projetos hidro-agrícolas. 
Evidentemente, esses elementos devem ser levados em consideração na elaboração de novos projetos e na 
identificação de áreas que sofreram irrigação e drenagem. 
 
No que toca à distribuição de água potável, com a tendência à privatização das atuais companhias de água 
que pertencem ao poder público, deve-se levar em consideração no contrato de venda metas de tratamento 
de efluentes urbanos, recuperação do esgotamento sanitário e das redes de distribuição.  
 
Atualmente, no Brasil, as companhias de água estão entre as maiores poluidoras dos mananciais, já que em 
muitas cidades, os mecanismos de tratamento dos resíduos residenciais não atendem toda a população. Com 
isso, urge investimentos diretos em saneamento básico e formas racionais de aproveitamento dos recursos 
hídricos, tais como: construção de cisternas, o uso múltiplo e a adequação dos equipamentos e utensílios 
sanitários visando um uso mais eficiente da água. 
  
5. Considerações finais 
 
Os tópicos apresentados ilustram a necessidade de se intensificar o controle sobre a poluição e a utilização 
dos recursos hídricos no Brasil e, mais ainda, de fazer da compatibilização do seu uso um instrumento de 
racionalização e conscientização da sociedade sobre a sua responsabilidade frente ao meio ambiente. O 
resultado disso, em relação ao uso dos recursos naturais, será a tendência a superação do uso inadequado 
dos recursos hídricos por parte dos agentes econômicos.  
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Evidentemente, apenas cuidar do meio ambiente não acarretará a solução automática dos inúmeros 
problemas que hoje se apresentam, no entanto, junto a soluções que preservem o meio físico natural, 
estarão soluções que aumentarão a qualidade de vida da população e garantirão o desenvolvimento 
sustentable 
 
Para finalizar, a preservação dos mananciais e do próprio ecossistema passa pelo estabelecimento de 
políticas setoriais e pela inclusão das Bacias Hidrográficas como elemento de planejamento urbano e 
regional, onde as potencialidades do desenvolvimento sejam integradas e adequadas ao meio ambiente, 
objetivando a melhoria e a manutenção da qualidade de vida. 
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