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Foto do rio Paraíba do Sul na região de Jacareí (interior de São Paulo) 
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Granite Reef Underground Storage 
Project Recharge Basins 



BACIAS DE RECARGA – TUCSON - ARIZONA 
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Art. 9 da Lei de Resíduos Sólidos 

“ Na gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos” 
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Favelização das Encostas 



Ocupação Ordenada e Recuperação das APP’s 





Medidas de Enfrentamento mais 
urgentes para a crise hídrica no  RJ 

●  Implementar o reflorestamento da bacia hidrográfica dos 
mananciais hídricos do Estado do Rio de Janeiro, 
priorizando os topos de morro, áreas com declividade 
acima de 45 graus e faixas marginais de proteção dos 
rios (solução de médio e longo prazo);  

● Implantação de obras emergenciais de recarga da água 
subterrânea, incluindo valas de terraceamento, bacias de 
recarga, e similares (solução de curto-prazo), visando 
recuperar artificialmente a capacidade de produção de 
água doce da bacia hidrográfica dos mananciais hídricos 
do Estado do Rio de Janeiro; 



Medidas de enfrentamento mais 
urgentes para a crise hídrica no  RJ 

 

●  Implantação de intervenções e obras de controle 
de voçorocas e demais tipos de erosão do solo; 

● Implementar programas de conscientização da 
população para redução do consumo de água e 
energia elétrica, incluindo a previsão de multas para 
desperdícios de água (como a “vassoura hidráulica”) e 
consumo elevado, visando reduzir um possível risco de 
racionamento de água e energia elétrica; 

●  Combater todo o tipo de perdas e desperdícios de 
água potável; 

 



Medidas de enfrentamento para a 
crise hídrica no Estado do RJ 

●  Implantar Políticas Públicas de controle do crescimento 
da favelização nas cidades, retirando as populações 
prioritariamente das áreas de topos de morro, encostas 
com inclinação acima de 45 graus e FMPs dos rios, que 
são áreas de risco, transferindo-as para habitações de 
baixa renda em área segura e com toda infra-estrutura 
sanitária e urbana; 

● Ampliar o programa de monitoramento hidrométrico e de 
qualidade da água dos mananciais hídricos do Estado do 
Rio de Janeiro, para aumentar a sua representatividade 
que deve ser permanente, de forma a melhor embasar os 
estudos hidrológicos de controle de enchentes e combate 
à escassez de água; 

 



Medidas de enfrentamento para a 
crise hídrica no Estado do RJ 

●  Implantar políticas públicas para ampliar a 
captação de águas de telhado, com incentivos do 
Governo; 

●  Implantar políticas públicas para ampliar a 
captação de energia solar nas cidades, com 
incentivos do Governo; 

●  Implantar políticas públicas para ampliar a 
captação das demais fontes de energia sustentáveis 
(como a eólica, de biomassa, etc.), com incentivos 
do Governo; 

  



Medidas de enfrentamento para a 
crise hídrica no Estado do RJ 

●  Fazer cumprir a “Lei de Resíduos Sólidos”, com a 
criação de Políticas Públicas para a não geração, 
redução, reciclagem e reutilização antes do destino 
final em aterros sanitários, com o cumprimento de 
metas; 

●  Fazer cumprir a “Lei de Resíduos Sólidos”, com a 
criação de Políticas Públicas para a compostagem do 
lixo úmido proveniente da coleta seletiva; 

●  Implantar Políticas Públicas Sustentáveis para reúso 
dos esgotos urbanos, incluindo o reaproveitamento do 
lodo dos esgotos como biogás e composto orgânico; 


