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Solução apresentada
Introdução
Segundo Ormond (2006), açude é a construção destinada a represar águas.
O uso das águas acumuladas é, no entanto, muito diferenciado. Alguns açudes servem
basicamente para abastecer cidades e outros centros populacionais; outros para a geração
de energia elétrica, perenização de cursos d'água, irrigação de cultura à montante e à
jusante, fins industriais, etc. (CHACON, 1988).
São formados com a construção de um talude que fecha um vale, permitindo armazenar
água das chuvas ou mesmo a água de nascentes (CAMPOS et al., 2011).
Marcação dos açudes
Antes de iniciar a marcação é necessário limpar a área onde a piscicultura será construída.
A limpeza é a operação de remoção de todo o material vegetal (árvores, raízes, capim etc.),
pedras ou outros materiais que se encontram no terreno onde serão construídos os açudes
ou os tanques. O material vegetal não deve ser usado na construção dos taludes, pois ao se
decompor poderá comprometer a estabilidade dos mesmos (CAMPOS et al., 2011).
Após a limpeza da área, a marcação (também chamada de locação) dos taludes pode
iniciar. O projeto desenhado no papel deverá ser transferido para o terreno (FIG.1). A partir
dos pontos de referência, seguindo as distâncias e ângulos previstos no projeto, pode ser
feita a marcação dos tanques e dos taludes no campo colocando estacas no terreno
(estaqueamento da área). O estaqueamento deve ser feito para orientar as máquinas que
trabalharão na área, indicando as áreas onde o material cortado deve ser depositado para
levantar os taludes. Estacas indicando o centro dos taludes e a largura das saias devem ser
colocadas no campo para orientar a construção (CAMPOS et al., 2011).

Figura 1 – Marcação: como o projeto desenhado no papel deve ser transferido para o terreno
Fonte: (CAMPOS et al., 2011)

Também devem ser marcados no campo os alinhamentos dos canais ou tubulação de
abastecimento, bem como dos canais e tubos de drenagem. Após a marcação desses
pontos que delimitam os locais de corte e aterro, pode-se iniciar o trabalho de terraplanagem
(CAMPOS et al., 2011).
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Conclusões e recomendações
A escolha do local para a construção de um açude ou um tanque deve levar em
consideração as restrições ambientais. As áreas ao longo dos rios e igarapés (30 metros),
além das áreas 50 metros ao redor de nascentes são consideradas áreas de preservação
permanente (APP) e não devem ser usadas para a construção da piscicultura. Respeitar
estas restrições reduz o risco da obra de construção ser embargada ou multada (CAMPOS
et al., 2011).
Antes de iniciar a construção do açude, deve-se obter uma licença do órgão ambiental
estadual para a implantação do projeto. De preferência, o produtor deve consultar um
técnico para lhe auxiliar com o projeto da piscicultura (CAMPOS et al., 2011).
Recomenda-se a leitura do material abaixo:
MOLLE, F.; CADIER, E. Manual do pequeno açude. Recife: SUDENE, 1992. Disponível
em: <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers/36063.pdf>. Acesso em:
08 nov. 2017.
O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) informa que já existem no banco de
informação, Respostas Técnicas que abordam o assunto de seu interesse. Sugere-se
acessar o site <http://www.respostatecnica.org.br> e realizar a busca no Banco de
Respostas, utilizando os números 19698; 19844 e 22779 para encontrar os arquivos
disponíveis. Também está disponível o Dossiê Técnico número 5711.
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