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RESUMO

O presente trabalho visa traçar reflexões sobre os desafios para reutilização da água de chuva, a partir das determinantes da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e a percepção de que a água doce é um recurso finito e vulnerável. Partindo-se da premissa que a vida e os ecossistemas 
terrestres estão ameaçados, a não ser que os recursos hídricos sejam gerenciados de forma mais efetiva no presente e no futuro. A Política 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, descreve  que  a  água  da  chuva  pode  ser  captada  de  telhados, do  
chão e  do  solo, armazenada  e/ou  infiltrada  de  forma  segura,  sendo tratada conforme requerido  pelo  uso  final  e utilizada  no  seu  potencial  
pleno, substituindo ou suplementando outras  fontes  atualmente usadas, antes de ser finalmente dispensada. As experiências nos conduzem à 
captação e ao manejo da água de chuva para fins humano e agrícola. No momento, diferentes e bem sucedidas experiências estão sendo 
implementadas em vários países desenvolvidos. Na região semiárida brasileira esta também já é uma realidade, a exemplo do Programa de um 
Milhão de Cisternas (P1MC) e do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2). (ABCMAC, 2016). Nesse sentido, quer seja para o armazenamento e o 
consumo, quer seja para redução dos impactos negativos, da não reutilização da água, a adoção de práticas e tecnologias de manejo de água de 
chuvas nas zonas urbanas, tais como a instalação de sistemas de captação nas edificações e o aumento da cobertura vegetal, deve ser 
intensificada. Inicialmente busquei realizar um levantamento da existência de estudos sobre a temática, na Universidade Federal do Amapá e no 
Instituto de Estudos e Pesquisa do Amapá – IEPA. A percepção desta tentativa é que poucos estudos ainda existem neste sentido, o que reflete 
uns dos primeiros desafios a serem superados para implantação de uma política consistente de aproveitamento da água de chuva, que é o 
conhecimento e a conscientização para os benefícios no reuso de água de chuva. Para construir um marco contextual do Amapá, foi realizada 
uma visita com entrevista a partir de perguntas fechadas, ao Núcleo de Hidrometerologia do IEPA–NHMET. Com os dados coletados , verificou-se 
que a Região do extremo norte compreendendo os municípios de Amapá, Calçoene e Oiapoque formam a região que mais chove na América 
Latina, apresentando uma média anual de 3.000 mm de precipitação, o que se apresenta como características favoráveis a captação de água de 
chuva. Em Macapá, a reutilização da água de chuva,ainda não é pauta de discussões dos órgãos gerenciadores da Política Nacional de Recursos 
Hídricos. A população apresenta o pouco conhecimento sobre o assunto, o que se justifica pela inexistência de pesquisas ou estudos acadêmicos 
a respeito. Em uma análise reflexiva e não conclusiva, o Estado do Amapá, por nele existir uma malha hídrica que supre as necessidades essenciais 
da população e caracterizada por cidades cercadas ou próxima a rios,tem capacidade hídrica muito grande, com muitos rios a partir de sua fonte 
mátria de água potável, o que acaba por suprir as necessidades essenciais hídricas do Estado, e ainda não se desenvolveu uma conscientização no 
sentido da sustentabilidade da água, do seu reaproveitamento e da diminuição ou economia no uso de água potável no Estado do Amapá.
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