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RESUMO 

Este trabalho demonstra o porquê da recente valoração da água no mundo, quais as 
principais preocupações com esse bem, disponibilidades, dados sobre o consumo, 
as soluções apresentadas em diversos países e os resultados obtidos. Ressalta 
quais as saídas que estão sendo utilizadas com o aumento do consumo, como por 
exemplo, a exploração das reservas de segurança (aqüíferos), e como a tecnologia 
tem trabalhado neste aspecto (dessalinização da água do mar). Também são feitas 
referências a problemas encontrados em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 
e quanto ao Brasil, apesar de ser um país bem posicionado e com uma das maiores 
reservas de água renovável do mundo, são apresentados alguns pontos críticos 
como o desperdício, o aumento do consumo para a agricultura e a falta de 
saneamento básico e esgoto, pontos estes que podem prejudicar esta posição 
privilegiada no futuro. 



INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe analisar a valoração de um bem, ainda considerado 

livre, mas cada vez mais escasso na natureza. Para tanto, tomar-se-á por base e 

como objetivo, o acompanhamento da evolução concernente ao uso e preservação 

da água, apresentando-se um panorama geral, de modo a espelhar a trajetória da 

sua valoração. 

Nota-se que este tema tem sido cada vez mais difundido e estudado, 

devendo-se isto ao fato de que o problema de escassez tem se agravado. O valor 

econômico da água tem se elevado de maneira exorbitante através dos anos, pois, o 

crescimento populacional, a expansão agrícola e a forte industrialização vêm 

trazendo conseqüências graves aos recursos hídricos, gerando escassez e 

degradação. 

Tais agravantes, serão especificados ao longo do trabalho, sendo que, no 

primeiro capítulo apresentar-se-á o referencial histórico onde caberá a diferenciação 

de duas correntes de pensamento: a economia ambiental neoclássica e a economia 

ecologia, bem como a apresentação global da água, fazendo-se menção a como os 

países tratam o bem, qual seu consumo médio diário e o que influencia o mesmo. 

Este capítulo dará embasamento teórico a todo o trabalho. 

Considerando o país que comporta 12% dos recursos renováveis de água do 

mundo, tem-se o Brasil como objeto de exposição no segundo capítulo, onde a 

problemática é desenvolvida através dos principais obstáculos que impedem que o 

país avance expressivamente na questão. 

Parte-se então no terceiro capítulo, à exemplificação de algumas políticas 

ambientais adotadas, seguida pelo quarto capítulo que apresenta programas 

recentes de gerenciamento dos recursos hídricos nas esferas federais no Brasil. 



Após estes : coloca-se a parte conclusiva do trabalho com relação ao Brasil, 

sobre as políticas adotadas na última década e o que já está sendo feito a nível 

mundial. As preocupações existentes e ações verificadas, tornam-se parâmetros a 

fim de identificar possíveis alternativas a serem aproveitadas pelo Brasil, tomando 

por análise experiências estrangeiras, espera-se demostrar a necessidade de 

adequar-se a falta da água o mais brevemente. 

Espera-se que os dados aqui apresentados, além de informativos e 

extensionistas do conhecimento, sensibilizem e alertem, pois sem a pretensão de 

aterrorizar, pode-se enfaticamente afirmar que: o uso consciente da água, é fator 

primordial para a continuidade da vida humana, e assim sendo, aconselha-se: 

preserve, cuide, e lute pelo controle, a fim de contribuir para o futuro próximo. 



1 REFERENCIAL TEÓRICO E PANORAMA GERAL 

1.1 PERSPECTIVA TEÓRICA 

No início da década de 1970, surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável, inicialmente com o nome de ecodesenvolvimento. Emergindo em um 

contexto de controvérsia sobre as relações entre desenvolvimento econômico1 e 

meio ambiente, principalmente evidenciado com a publicação do relatório do Clube 

de Roma o qual pregava o crescimento zero para que não houvesse a degradação 

ambiental. 

Considerando que o crescimento econômico é peça vital para a diminuição 

das disparidades sociais e a eliminação da pobreza, seria necessário que este 

crescimento caminhasse juntamente com o meio ambiente, mas respeitando os 

limites deste. 

Devido as inúmeras interpretações e definições do termo "desenvolvimento 

sustentável", dá-se iníco a duas correntes principais de interpretação: a economia 

ambiental neoclássica e a economia ecológica. 

1.1.1 Economia Ambiental Neoclássica 

Destaca-se por ser a principal corrente de pensamento econômico e 

considerava que os recursos naturais ( como fonte de insumos e como capacidade 

de assimilação de impactos dos ecossistemas ) não representam, no longo prazo, 

um limite absoluto à expansão da economia. Ao contrário, observa-se que 

inicialmente os recursos naturais nem apareciam nas apresentações analíticas 

econômicas que eram sempre determinadas pela relação capital/trabalho somente. 

A economia funcionava então, sem recursos naturais. Esta visão implícita de 

1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: crescimento econômico associado ao 
desenvolvimento social ( questão qualitativa ). 



infinitude dos recursos naturais foi criticada pioneiramente e sistematicamente por 

Nicolas Georgescu-Roegen. 2 

Com o tempo, os recursos naturais passaram a ser incluídos nas 

representações de função de produção, mas mantendo sua forma multiplicativa, 

significando então que eram substituíveis, ou seja, sua disponibilidade, que 

acarretava em danos ao avanço econômico, podia ser substituída por capital ou 

trabalho que evoluem com o progresso tecnológico. Este procedimento visava 

valorar os recursos naturais3, diminuindo sua utilização e assim, não comprometendo 

o desenvolvimento da economia. 

A economia neoclássica utiliza-se de fundamentos como o utilitarismo, 

individualismo metodológico e o equilíbrio em seus desenvolvimentos, embasando-

se em uma maximização das utilidades individuais que resultam em um uso eficiente 

dos recursos em equilíbrio. 

Duas abordagens distintas, dentro da economia neoclássica, são verificadas 

em seu tratamento para a questão ambiental, são elas: a economia da poluição e a 

economia dos recursos naturais. 

1.1.1.1 Economia da Poluição 

Tem sua análise dos recursos naturais principalmente no que se refere ao 

depósito de rejeitos que não são desejados no processo produtivo, focando sua 

análise na diferenciação de custos ou benefícios que a atividade econômica pode 

produzir. 

Essa abordagem teórica entende que o meio ambiente é um bem público, que 

deve ser utilizado por todos onde seus danos são definidos como externalidades 

2 Publicou em 1971 a obra seminal The Entropy Law and The Economy Process onde 
introduziu a idéia de irreversibilidade e de limites na teoria econômica. 

3 Na equação Y = f (K,L,R) verifica-se que a renda é uma função do capital, do trabalho e dos 
recursos naturais. Começa-se então a atribuir a importância dos recursos naturais no 
desenvolvimento p.r.nnnm\r.n 



negativas4. No caso da poluição, o agente privado torna-se um poluidor e então 

verifica-se a necessidade do Estado intervir utilizando instrumentos econômicos que 

internalizem os custos da degradação, como por exemplo, a taxação dos custos da 

poluição. 

Mesmo verificando-se a preocupação com a poluição, principalmente no 

processo produtivo, a economia da poluição não constitui-se numa base para a 

questão da sustentabilidade uma vez que, é uma abordagem fundamentalmente 

estática, isto é, não trata o problema interporalmente. 

1.1.1.2 Economia dos Recursos Naturais 

Esta abordagem centra-se nos aspectos de extração e exaustão dos recursos 

naturais ao longo do tempo. Parte do princípio que o estoque de recursos naturais 

pode ser extraído hoje, ou conservado para a extração futura. O ponto chave da 

questão é o de alcançar a maximização da utilização destes recursos criando um 

custo de oportunidade 5 e de um desconto dos valores ambientais futuros trazidos a 

valores presentes, chegando assim a um nível ótimo de extração. Considerando os 

recursos naturais renováveis, deve ser acrescentado um custo referente a reposição 

do recurso. Em suma a abordagem tem como objetivo a melhor utilização possível 

dos recursos naturais. 

4 Exíernaiidades negativas são definidas como violação de condições marginais em que os 
valores de algumas vaiáveis reais da utilidade ou produção de um indivíduo são escolhidos sem 
atenção sobre os efeitos do bem estar do primeiro. 

5 Renda líquida gerada pelo uso de um bem ou serviço no seu melhor uso alternativo. 



Esta abordagem, por ser uma análise intertemporal6, serve como base para a 

economia neoclássica no que se refere ao estudo da sustentabilidade econômica e 

ambiental. 

1.1.2 Economia Ecológica 

É a segunda corrente de interpretação do termo desenvolvimento sustentável 

e vê o sistema econômico como um subsistema de um sistema maior que o contém, 

o que impõe uma restrição absoluta a sua expansão. Vê também, o capital ( 

construído ) e o capital natural ( recursos naturais ) como essencialmente 

complementares. Nesta concepção, o processo científico tecnológico é visto como 

ponto fundamental para a maximização da utilização dos recursos naturais 

(renováveis ou não-renováveis ) relatando que é possível utilizar-se de instrumentos 

econômicos para aumentar a eficência. 

Difere principalmente da outra corrente pelo fato de que considera a 

existência dos limites dos recursos naturais, e estuda como a economia pode se 

desenvolver respeitando sempre seus limites. 

6 Esta análise leva em consideração a maximização da utilidade do bem e os custos de 
oportunidade, fazendo referência a valores ambientais presentes e futuros, chegando assim a uma 
taxa ótima de extração. 



1.2 CONTEXTO GLOBAL 

No âmbito global, o problema de escassez da água, tem ganhado cada vez 

mais evidência. Diversos países tem tratado este assunto como "primordial" e tem 

dedicado atenção redobrada no que diz respeito ao potencial de consumo da água 

no futuro. 

A água surge então, como palavra chave de um debate mundial, onde muitos 

países procuram a interação e trabalho conjunto em busca de resultados, na 

tentativa de gerar ganhos, não de comércio, mas de experiência e adequação 

relativa ao uso consciente da água. 

A Terra, é composta de aproximadamente 3/4 de água, desta, cerca de 97,6% 

é água do mar ( salinizada e imprópria para o consumo ), 2% são geleiras e apenas 

0,4% é de água doce. Verifica-se com o passar dos anos, que este percentual tem 

diminuído ainda mais, chegando a um ponto crítico. 

A problemática ambiental foi levantada pela primeira vez, na década de 60, 

com a questão sobre a degradação do meio ambiente e seu prejuízo aos seres 

vivos. Mas, só no ano de 1972 , em Estocolmo, foi realizada a primeira Conferência 

Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 

Desde as primeiras manifestações do problema, autores como Kenneth 

Boulding, Herman Daly e Nicholas Georgescu-Rogen lutaram para inserir aspectos 

ecológicos nos modelos econômicos, sendo assim, os precursores da "ecologização" 

da economia. 

Estima-se que o crescimento da população mundial nos próximos 25 anos, 

( 2000 - 2025 ) requererá 17% de aumento da disponibilidade da água para 

irrigação e 70% para abastecimento urbano, o que, associado aos demais usos, 

deverá representar um acréscimo de 40% da demanda total. 



Estima-se, também que, será necessário a duplicação dos investimentos 

relativos a água e saneamento básico, que hoje são de cerca de US$ 80 bilhões 

para US$ 180 bilhões, a fim de atender a demanda e reduzir o número de pessoas 

sem água limpa ( hoje 1 bilhão ) e saneamento básico ( hoje 3 bilhões ) em todo o 

mundo - para cerca de 330 milhões até 2025. 7 

Em alguns países, principalmente os da Europa Ocidental, já estão sendo 

desenvolvidos arranjos institucionais voltados para a gestão da água, destacando-a 

do sistema geral da gestão ambiental. Estes países tem encontrado progresso na 

união do sistema de recursos hídricos e no princípio poluidor- pagador ( ampliado 

para usuário-pagador ) o que tem permitido mais disciplina com relação ao uso da 

água. Também constata-se uma diminuição do desperdício nestes países, e a 

recuperação de corpos hídricos poluídos. 

Os países da União Européia aliam o uso de instrumentos econômicos -

cobrança pelo uso da água bruta - a políticas de recuperação integral de custos do 

setor de saneamento. Nesses países as tarifas cobradas pelos serviços de 

saneamento refletem não só os custos de suprimento de água potável, mas também 

de recolha e tratamento dos efluentes. 

Essa política levou países como França, Alemanha, Holanda e Reino Unido a 

apresentarem índices próximos de 100% de conexão à rede de água e 80% a 96% à 

rede de coleta de esgotos com 65% a 80% de tratamento secundário. De 1985 a 

1994, o preço do metro cúbico de água subiu 92%. No setor industrial observou-se 

uma redução de 12% no consumo total anual entre 1981 e 1990. O Rio Reno, divisa 

da Alemanha e da França, que há 30 anos estava fortemente poluído, apresenta 

hoje uma fauna comparável à observada há 100 anos. 

Em contrapartida, ainda restam no mundo aproximadamente 1 bilhão de 

pessoas sem água limpa e 3 bilhões sem saneamento básico, a maioria destas 

7 MAY, P.; LUSTOSA, M.; VINHA V.; Economia do meio ambiente - Teoria e prática. 
Editora Campus, 2003, p. 292 - 293. 



encontra-se em países subdesenvolvidos. Em partes do México, índia, iêmen e 

China, o nível de lençol freático vem diminuindo cerca de 1 metro por ano. A 

agricultura irrigada, sem controle, tem devastado partes da Ásia Central. O Mar de 

Arai apresenta hoje, apenas uma fração de seu tamanho original. 

Em tese, grande parte dos recursos hídricos superficiais que se localizam 

próximos a grandes centros de demanda, encontram-se comprometidos devido ao 

alto nível de poluição e dificuldade de acesso para o tratamento. Tem-se como 

exemplos claros disso os rios Nilo ( Egito ), Tietê ( São Paulo ) e Paraíba do Sul 

( que banha São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). 



1.3 PAÍSES DESENVOLVIDOS 

As preocupações com a escassez de água atingem, na mesma proporção, os 

países desenvolvidos, onde também são encontrados problemas com a 

disponibilidade de águas. 0 que os torna diferentes dos países em 

desenvolvimento ( ou subdesenvolvidos ) é que, nesse aspecto, dispõem de mais 

dinheiro para a reparação dos recursos hídricos e adotam leis mais severas quanto 

a poluição e degradação ambiental. Mas, os problemas não deixam de existir, 

principalmente no que se refere a irrigação para a agricultura. 

A maior reserva freática dos EUA, o aqüífero de Ogallala, está perdendo 12 

bilhões de metros cúbicos de água a cada ano. Suas águas, alimentam uma quinta 

parte das terras irrigadas do país e, as fontes estão ficando secas devido a extração 

do líquido feita pelos fazendeiros das pradarias altas do Texas, a qual vem 

superando o ritmo das chuvas. 

Pesquisas atestam que o fornecimento aos setores mais pobres poderia ser 

duplicado com a melhora de apenas 10% dos sistemas de irrigação do mundo. A 

irrigação artificial agrícola utiliza 70% dos recursos hídricos disponíveis no planeta e 

estima-se que 60% do líquido empregue nessa atividade é desperdiçado. 

Mas, os agricultores orientados por pesquisadores e com o aval do governo 

norte americano, têm passado da irrigação por sulcos ou por aspersão a sistemas 

entre 30% e 60% mais eficientes que reduzem o consumo da água, além de 

aumentarem os rendimentos por hectare. 

Agricultores americanos estão sofrendo as conseqüências de mais de meio 

século de desperdício e uso insustentável da água, e agora querem que o governo 

pague o preço para salvar suas colheitas. 



I ] 
Produtores de arroz do Estado de Arkansas estão solicitando mais de US$ 

200 milhões em verbas federais para desviar água do Rio White, já que o 

reservatório subterrâneo do Aqüífero Alluvial, do qual sempre se abasteceram, está 

secando em ritmo alarmante. 

As águas do Alluvial são bombeadas para irrigar cerca de mil fazendas em uma 

área de 250 mil hectares, que representa 5% da produção americana de arroz, e 

medições indicam que, até 2015, essa fonte vai secar. 

Na maioria dos países desenvolvidos já existe consenso a respeito da cobrança 

pelo uso da água bruta - aquela que é captada sem tratamento, diretamente de rios, 

lagos ou represas. 

O Japão cobra caro por toda a água tirada de seus reservatórios, tornando o 

reaproveitamento quase uma obrigação. Vale lembrar que na maioria dos países, 

inclusive no Brasil, paga-se pelo serviço de fornecimento da água, não pela água 

propriamente dita. 

Em função do desenvolvimento econômico do pós guerra, as águas francesas 

começaram a ter maior demanda localizada, o que obrigou o governo francês a 

dividir em 1964, as águas do país em 6 grandes bacias hidrográficas, e implementou 

uma política de recursos hídricos mais equilibrada e sustentável. 

Com a nova política de recursos hídricos a França implantou, há anos, a 

cobrança pela água bruta usada em irrigação, uso doméstico e industrial e, assim, 

tem minimizado seus problemas. 

A Inglaterra é a pioneira no ordenamento da legislação ambiental, 

principalmente no que diz respeito ao gerenciamento profissional de agências de 

bacias. Também foi o precursor nas privatizações, entre elas, a distribuição e o 

tratamento de água. 



Na Inglaterra, por exemplo, o Rio Tâmisa considerado "morto" em 1950. foi 

totalmente recuperado à custa de muito dinheiro e de boa vontade, o que indica que 

ainda podem ser recuperados boa parte dos recursos hídricos. Os investimentos 

para salvá-lo começaram em 1960 com melhorias nos serviços de tratamento do 

esgoto e diminuição de descargas industriais. Mas, a vida só voltou ao rio em 1970, 

e atualmente este rio pode ser considerado um dos mais limpos do mundo. 

Na Espanha ocorrem freqüentes eventos climáticos como inundações e 

escassez de água. Cabe salientar que a Espanha tem o mais antigo sistema de 

bacias hidrográficas, com mais de cem anos. 

A integração da Espanha à União Européia, obrigou o país a tomar diversas 

medidas necessárias para a regularização da qualidade e da oferta de água. 

Também foram desenvolvidas políticas próprias para a diminuição de inundações 

que assolaram o país nos últimos quinhentos anos. 

Os países da União Européia e Estados Unidos estão utilizando como reforço, a 

proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos rios e 

represas. Este procedimento garante a reutilização segura dessas águas. A água de 

esgoto tratado não é potável , mas serve para usos menos nobres. 



1.4 PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS 

A preocupação com a gestão dos recursos hídricos está intimamente ligada com 

o nível de desenvolvimento do país. Em um país, cuja população não tem acesso a 

saúde ( ou menos do que deveria ter ), onde também não há informação e 

saneamento básico, a população provavelmente não dará tanta importância a 

degradação de seus recursos naturais. 

A índia, que apesar do grande otimismo acerca do seu desenvolvimento 

econômico, tem sido alvo de importantes pesquisadores ( International Water 

Management Institute - IWMI ), que após estudos realizados com base na colheita 

de 2003, concluíram que existe o uso inadequado da água utilizada para a irrigação 

e advertem quanto a exaustão destes recursos naturais vitais, como por exemplo a 

água subterrânea. 

Prevê-se que nas próximas duas décadas, aproximadamente 25% da colheita 

de grãos da índia estará ameaçada devido à superexploração das águas 

subterrâneas, onde, atualmente são irrigados aproximadamente 35 milhões de 

hectares. Comenta-se hoje que, esta má gestão dos recursos hídricos poderá ser 

um sério empecilho para a passagem deste país para o disputado hall dos países 

desenvolvidos. 

Outro fator alarmante, refere-se a acumulação excessiva de flúor na água. 

Deve-se isso a extração excessiva de água subterrânea e ao declínio dos níveis dos 

lençóis freáticos, constituindo uma seríssima ameaça para a população mais 

necessitada e carente de saneamento básico. 

De acordo com o professor Tushaar Shah, especialista no tema de águas 

subterrâneas e destacado pesquisador do IWMI, "o flúor na água subterrânea é uma 

bomba de tempo para a saúde pública". A extração desenfreada de água, 

principalmente a subterrânea, significa que os pobres das áreas rurais da índia 



Ocidental precisam pagar até US$ 0.11 por dia, para ter acesso à água potável e 

poder conservar sua saúde em bom estado".8 

Carências de água potável e saneamento básico são encontradas com 

facilidade em povoados paquistaneses de Pulosa, na divisa com o Afeganistão. 

Devido a escassez de água e a precariedade dos serviços são determinadas 

crescentes incidências de doenças que afetam especialmente mulheres e crianças. 

A anemia e desnutrição são doenças comuns na maioria das mulheres e crianças. 

O consumo de água salobra causa alta incidência de hipertensão em toda a 

população. Outro problema encontrado é o fato de que carregar pesados recipientes 

de água sobre a cabeça, como é o caso da população carente no Paquistão, 

provoca graves hemorragias e como conseqüência, abortos nas mulheres grávidas 

da região. 

Apenas 30%, dos 150 milhões de habitantes, tem água tratada, e observa-se 

isso somente nas cidades. O restante da população depende de poços e 

reservatórios, e esta situação é piorada, ainda mais, devido a escassez das chuvas. 

A disponibilidade de água na região caiu de 5,3 m 3 por habitante nos anos 50 para 

apenas 1 m 3 na atualidade. Este é um fato que atinge não só os vilarejos do 

Paquistão, mas todo o país. 

8 ÁGUÁ ON LINE. As várias faces da água. Programa de Política da Água do International 
Water Management Institute (IWMI). 



1.5 CONSUMO DE ÁGUA 

Governos de diversos países, onde foram implantados programas de economia 

de água, investiram no estudo de caracterização do perfil do consumidor e o 

consumo por tipo de equipamento nas atividades diárias da família. A utilização da 

água dentro de casa varia de família para família e de acordo com os costumes 

locais. Outro fator importante é o preço da água e sua disponibilidade no local. O 

poder econômico também tem influência sobre o consumo. 

Dados de distribuição de água no consumo doméstico: 

SUÍÇA 

Bacia sanitária 40% 

Banhos 37% 

Cozinha 6% 

Bebidas 5% 

Lavagem de roupas 4% 

Limpeza de piso 3% 

Jardins 3% 

Lavagem de automóveis 1 % 

Outros 1 % 

Total 100% 

ESTADOS UNIDOS 

Bacia sanitária 40% 

Banhos 30% 

Maquina de lavar roupas/louças 15% 

Cozinha 10% 

Vazamentos 5% 

Total 100% 



REINO UNIDO 

Bacia Sanitária 37% 

Banhos 37% 

Lavagem louça/roupa 22% 

Preparo de comida/bebida 4% 

Total 100% 

COLÔMBIA 

Bacia Sanitária 40% 

Banhos 30% 

Limpeza 15% 

Lavagem de pratos 10% 

Cozinha 5% 

Total 100% 

BRASIL 

Bacia Sanitária 29% 

Banhos 28% 

Cozinha 17% 

Lavatório e tanque 12% 

Máquina de lavar roupas 9% 

Lavagem de pratos 5% 

Total 100% 



Dados de consumo per capita 

PAÍS CONSUMO/DIA/PESSOA/LITROS 

Austrália 270 

Canadá 300 

Escócia 410 

Estados Unidos 300 

Alemanha 165 

Inglaterra 

Suíça 158,9 

141 

Holanda 135 

Brasil 1609 

Com base nos dados relacionados, entende-se que uma melhor distribuição na 

renda, como é o caso de países como a Escócia, Estados Unidos e Canadá, 

influencia o consumo de água, seja esta para consumo direto ( banhos, piscina, 

ingestão ), ou indireto ( lavagem de roupas, carros, calçadas ). 

Cabe lembrar que segundo dados OMS - Organização Mundial da Saúde, uma 

pessoa necessita de 50 litros de água por dia para suas necessidades básicas. 

9 Dados retirados do site da SABESP e referentes ao ano de 2001. 



1.6 VISÃO MACROECONÔMICA DO PROBLEMA 

A resolução de problemas ambientais está inevitavelmente vinculada a 

questões de desenvolvimento econômico, particularmente nos países em 

desenvolvimento, e isso cria um imperativo global. A problemática tem sido tratada 

dentro da economia no âmbito da microeconomia. 

Os métodos de valoração estão sendo utilizados largamente no nível 

microeconômico como análise de projetos individualizados. MERICO ( 2002 ) afirma 

que é fundamental que a sua utilização seja efetuada num contexto mais amplo com 

uma visão macroeconômica. 

A sustentabilidade ambiental requer o completo replanejamento de 

organizações e estratégias. Começa-se, então, a buscar o redirecionamento da 

economia respeitando os limites da biosfera. Esta busca da inserção configura um 

novo paradigma sócio-econômico, possibilitando a construção de processos 

produtivos e econômicos sustentáveis, de acordo com o equilíbrio termodinâmico do 

Planeta. 

"As atividades de consumo e produção exercem grande impacto sobre o ambiente natural. 
São atividades intrinsecamente entrópicas e, como produção e consumo têm crescido 
através dos tempos, o transfluxo de baixa para alta entropia tem provocado enorme pressão 
e degradação no meio ambiente e nos recursos naturais. Décadas atrás, quando essa 
pressão era ainda pequena, talvez fosse justificável não se fazer referência ao papel do 
ambiente natural, tanto como fonte de recursos, quanto como receptor de resíduos do 
processo de produção e consumo. Hoje, porém, não há mais justificativa para se ignorar o 
capital natural e o fluxo energético". 1 0 

O crescimento econômico sustentável significa tornar as coisas permanentes 

ou duráveis, readequando então, o processo produtivo e mobilizando todos os 

setores da economia para que isso torne-se possível. Para tanto, contar com o apoio 

da sociedade tem dado bons resultados. Nesta busca pelo crescimento sustentável 

todos precisam agir como uma equipe, população, empresas e governo, pois, sem o 

apoio da sociedade em geral, não poderá ser alcançado o desenvolvimento que é 

10 MERICO, L. F. K. Introdução à economia ecológica, 2 a edição, Editora da FURB, SC, 
2002, p. 57. 



aspirado por todos, onde o crescimento econômico e preservação ambienta! 

caminham juntos e na mesma direção. 



2 O PROBLEMA DA ÁGUA NO BRASIL 

2.1 BRASIL 

No Brasil, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente -

SEMA (Decreto n° 73.030), vinculada ao Ministério do Interior. Esta estrutura do 

sistema de gestão ambiental toma como modelo a estrutura norte-americana, que 

demanda recursos humanos e técnicos para o controle. 

Só em 1981, através da Lei n° 6.938, é que se estabelecem objetivos, as 

ações e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, onde o objetivo não 

era só a preservação, melhoria e recuperação do ambiente, mas também tenta 

assegurar condições para o desenvolvimento sócio-econômico, como já previa a 

Constituição em vigor. Com isso, foi constituído o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama) e criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

Em 1988 a constituição prevê um Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Fica então, sob a competência da União, o estabelecimento dos 

padrões de qualidade das águas. No tocante as águas estaduais, ficam os governos 

dos estados responsáveis pela classificação da qualidade das mesmas, aplicando 

os padrões nacionais. No que diz respeito à emissão dos efluentes, o Estado tem 

poder de polícia, definindo os padrões de emissão em cojunto com os padrões de 

qualidade. Com relação aos agrotóxicos, especificamente, alguns estados tem 

legislação própria , além da legislação federal. 

Em 1996, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, e através da 

Lei n° 9.433 de 1997 é criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 



Em 1998, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente passam a 

sofrer sanções penais e administrativas estabelecidas pela Lei n° 9.605 - a Lei de 

Crimes Ambientais." 

Apesar destas políticas favorecerem o âmbito geral do meio ambiente, o uso 

da água, tema central da pesquisa, tem ganhado muita ênfase nos últimos anos, 

tornando-se o foco principal de muitos cientistas ambientais e economistas. Tenta-se 

a solução para o problema, o que tem ficado cada vez mais difícil devido às baixas 

estimativas de crescimento e disponibilidade do bem para os próximos anos. 

No aspecto jurídico a água passa de bem livre para bem natural limitado e de 

valor econômico , nos termos do artigo 1 o , incisos I e II da Lei 9.433, de 

08.01.19971 2, significando então que sua utilização deve ser paga. No Brasil, hoje. o 

que acontece é o pagamento pela captação e tratamento da água. 

É sabido também que, o Brasil é um dos países que mais tem leis para o 

controle ambiental. Levando em consideração que isto é um fator que não tem 

sortido muita influência na conservação do meio ambiente, atualmente o país tem 

apostado em ações e programas ambientais mais populares, os quais solicitam a 

ajuda da população na fiscalização e na divulgação destes programas, o que já tem 

significado alguns progressos na área, uma vez que a principal falha encontrada é a 

própria falta de monitoramento e fiscalização para o cumprimento das leis 

existentes. 

O Brasil é um país onde o total de água disponível para uso é elevado: média 

de 47.192 m 3 por habitante/ano. Número bem acima da do indicador de alerta de 

escassez, que é de 1700 m 3 habitante/ano.1 3 

11 MAY, P.; LUSTOSA, M.; VINHA V.; Economia do meio ambiente - Teoria e prática, 
Editora Campus, 2003, p. 147. 

12 FREITAS, VLADIM1R. Águas: Aspectos Jurídicos e Ambientais, 2 a edição, Juruá, 
Curitiba, 2002, p. 21 . 

13 PUBLICAÇÃO DA CÂMARA DE COMERCIO FRANÇA-BRASIL. Tesouro Líquido. 



A pricipal preocupação do Brasil, não é com relação a disponibilidade de 

água, uma vez que possui 12% da água potável do mundo, mas sim com problemas 

relacionados ao saneamento básico e tratamento de esgoto, que possuem uma 

escala considerável (cerca de 40 milhões de pessoas sem abastecimento de água e 

quase 90% do esgoto coletado não é tratado). 

Em regiões de muito calor, como o Nordeste brasileiro, ainda há um 

agravante, as perdas por evaporação, que podem parecer pequenas, mas 

adicionando o fator climático, como a escassez de chuvas nesta região, tem-se o 

agravamento da questão. 

Assim, o Brasil vem buscando, nos últimos 10 anos, a estruturação de um 

processo sustentável de reversão do atual quadro de degradação dos corpos 

hídricos nacionais, promovendo uma alocação mais racional da água. Vem 

buscando também, a conscientização das pessoas, alertando para o consumo 

desenfreado do bem e para os perigos da falta deste no futuro. 



2.2 O DESPERDÍCIO 

Existem falhas no sistema de abastecimento de água brasileiro, as quais 

ocasionam as chamadas "perdas de água", que ocorrem principalmente nas redes 

de distribuição, na adução, no tratamento, além das perdas domiciliares e de 

desperdícios. 

A perda é a diferença entre o volume de água produzido nas Estações de 

Tratamento de Água ( ETA s ), e o total dos volumes medidos nos hidrômetros em 

geral. No Brasil as perdas chegam a 30%, só da captação até a distribuição. 

As perdas podem ser de dois tipos: 

r Perdas físicas - são representadas pela água que não chega ao seu 

destino, o consumo. Pode ser devido a vazamentos no sistema ou à 

utilização na operação do sistema como: lavagem de filtros e 

reservatórios ou manutenção e reparos de tubulações. 

r Perdas não físicas - são representadas pela água consumida que não 

é medida e, como conseqüência, não é faturada. 

Para combater o desperdício doméstico, muitos países precisaram de leis 

rigorosas. Nos Estados Unidos, todas as casas construídas depois de 1995 são 

obrigadas a ter descargas com caixas de 6 litros, bem mais econômicas. No Japão, 

já existem programas de reciclagem dentro de casa. Além dos canos que trazem 

água potável, os prédios ganharam um segundo sistema hidráulico, que recolhe e 

trata a água para a sua reutilização. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, o desperdício total de água 

chega a 70%. Nas residências encontra-se o maior deles, até 78 % do consumo de 

água delas é gasto no banheiro. Isto pode ser mudado com algumas melhorias nos 

hábitos das pessoas, que pode ser proveniente de mais informação e programas 

educacionais específicos para este fim. O país carece e muito, deste tipo de 

programa direcionado. 



2.3 SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE ESGOTO 

Saneamento, nada mais é do que um conjunto de medidas que visam 

preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde. Saneamento básico se restringe ao abastecimento de 

água e disposição de esgotos. 

Qualquer atividade de saneamento visa os seguintes objetivos: controle e 

prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida da população, melhorar a 

produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

A água própria para o consumo humano é a água potável. Para ser 

considerada como tal ela deve obedecer a padrões de potabilidade. Se ela tem 

substâncias que modificam estes padrões ela é considerada poluída e necessita de 

tratamento. 

As redes de abastecimento funcionam sob o princípio dos vasos 

comunicantes. A água necessita de tratamento para se adequar ao consumo. Mas 

todos os métodos têm suas limitações, por isso não é possível tratar água de esgoto 

e torná-la potável novamente. 

Os métodos utilizados vão desde a simples fervura até correção de dureza e 

corrosão. As estações de tratamento se utilizam de várias fases de decantação e 

filtração, além de cloração. 

O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de contato de 

despejos, esgoto e dejetos humanos com a população, águas de abastecimento, 

vetores de doenças e alimentos. Este sistema ajuda a reduzir despesas com o 

tratamento tanto da água de abastecimento quanto na prevenção de doenças 

provocadas pelo contato humano com os dejetos, além de controlar a poluição das 

águas, principalmente as urbanas. 



O esgoto é também chamado de águas servidas e pode ser de vários tipos: 

r Sanitário: água usada para fins higiênicos e industriais; 

r- Sépticos: em fase de putrefação; 

^ Pluviais: águas pluviais; 

r Combinado: sanitário + pluvial; 

r Cru: sem tratamento, e 

r- Fresco: recente, ainda com oxigênio livre. 

Existem soluções para a retirada do esgoto e dos dejetos, havendo ou não 

água encanada. Existem três tipos de sistemas de esgotos : 

r Sistema unitário: é a coleta do esgotos pluviais, domésticos e 

industriais em um único coletor. Tem custo de implantação elevado, 

assim como o tratamento também é caro. 

r- Sistema separador. o esgoto doméstico e industrial ficam separados do 

esgoto pluvial. É o usado no Brasil. O custo de implantação é menor, 

pois as águas pluviais não são tão prejudiciais quanto o esgoto 

doméstico, que tem prioridade por necessitar tratamento. Assim como 

o esgoto industrial nem sempre pode se juntar ao esgoto sanitário sem 

tratamento especial prévio. 

r Sistema misto: a rede recebe o esgoto sanitário e uma parte de águas 

pluviais. 

A contribuição domiciliar para o esgoto está diretamente relacionada com o 

consumo de água. As diferenças entre água e esgoto é a quantidade de 

microorganismos no último, infinitamente maior. O esgoto não precisa ser tratado, 

dependendo das condições locais, desde que estas permitam a oxidação. Quando 

isso não é possível, ele é tratado em uma Estação de Tratamento. Também existe o 

processo das lagoas de oxidação. 
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O Brasil, trata só 10% dos esgotos que coleta, e o mais grave é que quase 

50%) da população brasileira não possui coleta de esgoto, segundo dados do IBGE. 

Na busca de soluções criativas e possíveis está sendo realizado pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) um estudo que já se encontra em fase de implantação em 

Campinas (SP) e em Volta Redonda (RJ), que é a compra do esgoto tratado em 

troca de construção de estações de saneamento básico. A cada real aplicado na 

recuperação do esgoto bruto, o diretor presidente da (ANA), promete depositar 

R$ 2,00 nas contas do empreendedor. Mas essa "indenização" terá obrigatoriamente 

de ser reaplicada em usinas de tratamento de esgoto. 

Outro ponto importante é a poluição industrial. Em São Paulo a SABESP, em 

parceria com algumas empresas, tem tratado esgotos domiciliares e vendido estas 

águas para algumas empresas. Os resultados tem sido positivos, pois, em dois 

anos, empresas recebem cerca de 70 metros cúbicos/hora de água, que seriam 

devolvidos ao rio, economizando um volume de água potável suficiente para 

abastecer mais de mil famílias. 

Estas e outras iniciativas estão nascendo em nosso País, mas a discussão é 

mais ampla, e envolve toda a sociedade na busca de soluções exigindo dos 

governantes um plano claro e objetivo quanto a esta questão, tornando-se evidente 

e necessária. 

Um outro problema encontrado é a definição de quem e como irá implantar o 

saneamento básico para as populações mais carentes, que por sua vez não 

possuem recursos para investir e nem mesmo para pagar pelos serviços prestados. 

São muitos os agravantes da falta de tratamento de água e esgotos. Doenças 

transmitidas através da água matam, a cada ano, 3,4 milhões de pessoas — o que 

as tornam mais letais do que a Aids, responsável por 3 milhões de mortes anuais —, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 



Em todo o mundo, cerca de 3 bilhões de indivíduos — aproximadamente 

50% da população — vivem sem saneamento básico adequado e pouco mais de 

1 bilhão não têm acesso à água potável. Estima-se que em 2025, cerca de 2,7 

bilhões de pessoas no mundo terão que enfrentar a falta de água se o mundo 

continuar a consumí-la no ritmo atual. 

Os governantes de todo o mundo, na sua maioria, ignoram o problema do 

saneamento básico entre os povos mais pobres do planeta ao traçar metas para a 

redução da pobreza. 

O acesso à água é o maior problema de saúde humana, e os que mais 

sofrem são os países em desenvolvimento, e especialmente as crianças. A 

estimativa é que na próxima década, 20 milhões de crianças dos países pobres irão 

morrer em conseqüência de doenças transmitidas pela água. 

Segundo estudos das Organizações da Nações Unidas - ONU - as vítimas de 

doenças transmitidas pela água ocupam a metade de todos os leitos de hospital 

disponíveis no mundo. 

A ONU também informa que a água será um bem precioso em 2025. Além do 

alto número de pessoas que não terão acesso a ela, outras 2,5 bilhões viverão em 

áreas onde será difícil encontrar água em quantidade suficiente para atender suas 

necessidades. A crise é atribuída ao mau gerenciamento dos recursos existentes, ao 

crescimento populacional e às mudanças nos padrões climáticos dado ao aumento 

da poluição. 

As regiões mais ameaçadas pela falta de água são a África sub-saariana e a 

Ásia. Mas, segundo os números da ONU, um em cada sete europeus ainda não tem 

acesso a água potável e saneamento. O relatório da ONU faz um apelo aos países 

desenvolvidos para que se empenhem mais em conservar e proteger as reservas de 

água. A agricultura, por exemplo, consome 70% de toda a água doce. 



Os países industrializado são responsáveis por 80 % a 90 % da poluição 

mundial. O processo de industrialização levou ao aumento de " doenças industriais " 

nos locais de trabalho e fez proliferarem gases como dióxido de enxofre e dióxido de 

carbono. 

É necessária uma rápida solução para estes problemas, uma vez que devido 

ao aumento da população e do consumo, mais vidas correm risco, e mais difícil fica 

o tratamento devido ao lançamento de maior quantidade de efluentes nos rios. 



2.4 A AGRICULTURA/IRRiGAÇÃO 

Fundamental para a agricultura, a água deve ser fornecida na medida correta, 

e é pela drenagem e a irrigação que se evitam sua falta ou seu excesso. 

Drenagem é a técnica que consiste em dar escoamento às águas por meio de 

canalização especial. Irrigação é a canalização da água de rios, lagos, poços e 

represas para regar terras destinadas à agricultura. Tanto uma técnica quanto a 

outra são usadas há milênios, como comprovam pinturas egípcias do tempo dos 

faraós e ruínas de canais e tanques encontradas em muitas civilizações antigas. 

Em sentido amplo, drenagem é qualquer processo, natural ou artificial, de 

remoção do excesso de água de um terreno, mediante valetas e canais, e de 

esgotamento de águas servidas, por meio de tubos e condutores. 

A drenagem pode ser: 

Externa: para escoamento de água na superfície, determinada pelas 

características do solo, declive e cobertura vegetal; 

r- Interna: quando se faz por infiltração no solo, se assim permitir seu 

grau de permeabilidade. É um método eficaz para manter a 

salubridade de regiões sujeitas a alagamentos e que podem converter-

se em lodaçais e alagadiços. 

No início, a drenagem era basicamente um complemento da irrigação; depois 

evoluiu para uma técnica com objetivos bem definidos, como recuperar grandes 

extensões de terrenos inundados, tais como charcos, mangues etc; regular a 

umidade do solo em pequenas áreas de cultivo agrícola; e desviar as águas do 

subsolo em terrenos destinados à construção. 



Os holandeses tornaram-se mestres na arte de resgatar grande parte das 

terras baixas do mar ou de lagos, por meio da utilização racional de técnicas de 

drenagem. Assim, uma área de mais de 180km 2 anteriormente coberta pelas águas 

do lago Haarlem, tornou-se arável. 

Em outras partes do mundo, e em épocas remotas, a drenagem também 

contribuiu para o aproveitamento de grandes extensões de terra, como ocorreu na 

civilização egípcia com o vale do Nilo. Obras de drenagem de grande porte foram 

realizadas também ao tempo do Império Romano, como as do vale do Pó, na Itália, 

e as do Fens, na Inglaterra. 

Na idade moderna, nos Estados Unidos, as terras pantanosas da costa do 

Atlântico, as terras baixas próximas ao Rio Sacramento, na Califórnia e os pântanos 

meridionais dos grandes lagos, são exemplos de regiões que se tornaram 

agricultáveis devido a obras de drenagem. 

O antigo sistema de drenagem consistia em abrir valas que atravessassem as 

terras, todas no sentido do lado mais alto para o mais baixo, e das menores para as 

maiores. Essa técnica apresentava alguns inconvenientes, como a ocupação, pelas 

valas, de áreas livres e valorizadas, a formação de focos de insetos, ou a obstrução 

do fluxo da água pelo mato que crescia nas valas. 

Com isso surge a idéia de construir dutos cobertos, inicialmente com argila 

cozida e depois com materiais isolantes. O diâmetro dos dutos, sua quantidade, e a 

distância entre um e outro, são ditados pelo tipo de terra e a espécie de cultura que 

se pretende desenvolver no local. 

As técnicas modernas de drenagem exigem projetos pormenorizados e 

dividem os drenos em primários, coletores e emissários, conforme sua função. O 

conjunto das tubulações que vão terminar em um ponto determinado, denominado 

canal de descarga, forma um sistema de drenagem. 



De acordo com a extensão da superfície a ser drenada, pode existir um ou 

mais sistemas, com número variado de bocas de saída. Os sistemas de drenagem 

são classificados em longitudinais e transversais, conforme a posição dos drenos em 

relação às curvas de nível do terreno. 

Há ainda o sistema vertical, em que se empregam poços ou se propicia o 

dissecamento do terreno por meio da plantação de certo tipo de árvores, como o 

eucalipto, que propicia a evaporação da água. A profundidade dos drenos varia de 

acordo com as condições do terreno; a velocidade de escoamento da água deve ser 

controlada para que não provoque a escavação do solo abaixo do duto. Esses 

índices são estabelecidos pela declividade dos tubos, e obedecem a tabelas 

próprias. Algumas vezes usam-se equipamentos de bombeamento e sucção mais ou 

menos sofisticados, de acordo com as especificações do projeto. 

Ta! como a drenagem, a irrigação foi aperfeiçoada ao longo de muitos 

séculos. Já Heródoto, no século V a.C, escreveu que "o Egito é uma dádiva do 

Nilo", para mostrar como toda uma civilização dependia do fornecimento de água de 

um rio para sua agricultura. Mecanismos primitivos de irrigação e canais de 

drenagem foram construídos e utilizados no vale do Nilo desde essa época. 

A experiência dos egípcios passou depois para a Mesopotâmia e foi 

aprimorada por fenícios, gregos e romanos. Encontram-se vestígios de sua 

utilização entre antigos habitantes da índia e da China, e também entre os astecas, 

no México, e incas, no Peru. Os mouros introduziram técnicas de irrigação na 

Espanha, de onde se irradiaram por toda a Europa. 

O emprego da irrigação permitiu a expansão da agricultura em amplas regiões 

cujas condições de clima e de solo não eram, de forma natural, próprias para tal 

atividade. Em algumas regiões, outrora totalmente impróprias para qualquer cultura 

agrícola, chegou-se mesmo à produção em grande escala, como por exemplo nas 

terras desérticas de Israel e da Arábia Saudita. 



No Brasil, certas áreas do cerrado, no planalto goiano, ou do sertão 

nordestino, próximas às margens do São Francisco, tornaram-se produtoras de 

frutas, como uva, melão e mamão, de cebola e legumes. 

A quantidade de água disponível para as plantas em um determinado lugar 

depende de múltiplos fatores, tais como clima, tipo de solo, topografia, estações, 

cursos d'água disponíveis etc. As condições climáticas e orográficas determinam 

basicamente a freqüência ou a intensidade das chuvas, e portanto, a maior ou 

menor umidade do ambiente. Já as características do solo, condicionam o poder de 

retenção da água e sua maior ou menor penetração no terreno. 

Nos solos arenosos a água penetra com facilidade, mas sua retenção é 

pequena, pois é drenada rapidamente. Nos terrenos argilosos, ocorre o contrário: a 

penetração é mais difícil e a retenção é grande, o que pode acarretar o 

apodrecimento das raízes e a morte da planta. Um trabalho de irrigação bem 

projetado elimina tais problemas e dá às plantações os volumes necessários de 

água, a que, em alguns casos, adicionam-se nutrientes. 

Os trabalhos de drenagem, indispensáveis nas obras de irrigação, integram o 

conjunto do qual fazem parte represas, açudes, comportas sifões, canais e todas as 

construções destinadas a captar e distribuir água aos terrenos, quando é preciso 

contrabalançar a insuficiência ou a irregularidade das chuvas. 

A utilização da máquina a vapor e mais tarde de motores elétricos permitiu a 

instalação de bombas capazes de trazer à superfície da terra o volume de água 

necessário, sem esforço do homem e sem emprego da tração animal. Com o tempo, 

a irrigação por bombeamento se tornou um modo complementar e eficaz de irrigação 

direta, com menores custos, pois evita a construção de depósitos para 

armazenamento. Os equipamentos variam segundo a necessidade e a extensão da 

área a irrigar. 



Nos processos de irrigação aproveita-se a água de fontes ou de um rio, que 

é derivada de um ponto mais alto para a área a ser irrigada. Quando as terras são 

mais altas que o leito do rio é necessário colocar o sangradouro a distância, o que 

exige a construção de longos canais. 

Uma solução mais apropriada em tais situações é elevar o nível do rio em um 

ponto mais próximo, por meio de uma barragem, nas chamadas represas de 

derivação. Como nem sempre se pode contar com a irrigação, já que muitas vezes 

não há disponibilidade de mananciais suficientes, é necessário procurar outros 

meios para armazenar água, como cisternas, tanques e açudes. 

A irrigação das terras de cultura pode ser feita de três formas: por inundação; 

por infiltração; e, mais modernamente, por aspersão. 

A inundação é a forma mais antiga até hoje em uso. O campo a ser lavrado é 

dividido em quadros, de extensão máxima permitida pelo declive do solo; a seguir 

levantam-se terraplenos em volta deles, formando reservatórios que são enchidos 

com água trazida por meio de canais secundários ou valas, e deixa-se que o líquido 

penetre durante semanas. 

No sistema de infiltração, a água é levada por canais secundários, valas e 

regos em sentido transversal ao declive da terra, que começam sempre pela parte 

mais alta do terreno e descem para as mais baixas. 

Na aspersão, a água é bombeada pelos tubos com furos espaçados, ou que 

terminam por pivôs que giram impelidos pelo fluxo do líquido e espalham a água em 

forma de gotas, como se fosse uma chuva. 

Um bom projeto de irrigação exige uma série de obras complementares e 

aparelhos de controle da distribuição de água. A passagem de canais, às vezes por 

lugares mais acidentados, obriga a construção de obras de arte, sumidouros, sifões 

e pontes. Também são necessários trabalhos de impermeabilização, para reduzir as 



perdas por filtração; os sangradouros funcionam como comportas, entre os canais 

e valas, e permitem controlar a quantidade e o fluxo de água; a medição é feita por 

meio de aparelhos especiais. 

No Brasil, o desenvolvimento da irrigação se processou em maior escala pelo 

sistema de inundação nas culturas de arroz, no Rio Grande do Sul e de alguns vales 

da região central do país. Em São Paulo e Minas Gerais optou-se pela infiltração, 

com resultados extremamente favoráveis na cultura do café, laranja, cana-de-

açúcar, hortaliças e frutas de modo geral. A irrigação por aspersão é muito usada na 

região central do país, nas culturas de milho, soja e feijão e em pastagens." 

Para a produção de alimentos agrícolas, atualmente são utilizados solos 

irrigados. No mundo, são cerca de 275 milhões de hectares que correspondem a 

18% de área de colheita total no planeta, sendo, entretanto, responsáveis por cerca 

de 42%o da produção total da agricultura. 

Uma vez que a agricultura irrigada e os derivados alimentares da pecuária 

requerem a passagem da maior parte da água captada dos mananciais, a segurança 

alimentar deve-se associar ao uso mais eficiente da água utilizada na produção de 

alimentos, sendo que esse processo fisiológico necessita de uma elevada 

quantidade de água para se efetivar, obtendo-se os alimentos, direta ou 

indiretamente. 

Nessa passagem da água pelos sistemas produtivos, onde há um processo 

natural de depuração dos recursos hídricos, seja pela evapotranspiração, seja pela 

infiltração, são necessárias cerca de 2 mil t de água para se produzir uma tonelada 

de arroz ou soja, e algo em torno de 1 mil t de água para obter 1 t de trigo ou milho. 

Na produção de alimentos de origem animal, o requerido é de maior montante: 7 mil 

t de água para obter 1 t de carne bovina; 4 mil t de água para 1 t de carne suína; 5 

mil t de água para 1 t de leite e 6.600 t de água para 1 t de queijo. 

14 Dados fornecidos pelo site do MAP - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. 



A segurança alimentar envolve a capacidade de acesso aos alimentos, a 

maneira como o alimento é produzido (se é ecologicamente sustentável), o sistema 

produtivo, a política agrícola, os insumos, os créditos, a distribuição, as tecnologias 

apropriadas e o teor nutricional dos alimentos. Assim, na agricultura irrigada, o trato 

criterioso da água é imprescindível para que haja segurança ambiental, 

perseguindo-se os critérios e as recomendações científicas, para que haja eficiência 

e segurança na irrigação. 

A superfície agrícola mundial, que apresentou colheita, no ano 2000, 

correspondeu a uma área da ordem de 1,5 bilhão de hectares, dos quais cerca de 

275 milhões sob domínio de sistemas de irrigação. Existem também cerca de 

190 milhões de hectares que possibilitam a prática da agricultura por estarem 

atendidos com sistemas de drenagem agrícola. 

A superfície produtiva agrícola sob sequeiro, em torno de 1,225 bilhão de 

hectares, é responsável por 58% do total colhido, enquanto a superfície agrícola 

irrigada, embora correspondendo a apenas 18% da área total sob produção agrícola, 

possibilita cerca de 42% do total colhido na agricultura. 

A água anualmente utilizada na produção agrícola sob irrigação 

correspondeu, em 2000, a um volume de cerca de 2.595 km 3, acarretando o índice 

médio específico mundial de 9.436 m3/ha/ano. Em dez anos, houve uma melhoria de 

eficiência nos sistemas de irrigação da ordem de 5% (em 1990, o indicador 

específico era de 9.958 m3/ha/ano). Estima-se que no ano 2025, o índice médio 

mundial de uso de água na irrigação esteja em 8.100 m3/ha/ano de água. 

O indicador mundial de superfície irrigada per capita, em 1975, apresentava-

se no patamar de 463 m3/hab./ano, reduzindo-se, no final do século 20, para 

453 m3/hab./ano. Atualmente, os índices mundiais mais elevados de área irrigada 

por habitante são do Paquistão (1.415), do Chile (1.221) e da Grécia (1.174 

m3/ha/ano), 



A evolução da superfície de solos incorporados à irrigação, no período 

1975-1999, em países, com áreas agrícolas irrigadas superiores a 1 milhão de 

hectares, indicou um crescimento de 189,2 para 274,2 milhões de hectares. 

Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil poderia incorrer na diminuição 

do uso da água para irrigação se utiliza-se alguns processos como. 

r A reconversão de áreas atualmente irrigadas ao nível parcelar (on-farm), a 

métodos e sistemas mais apropriados como a fruticultura irrigada, em 

especial na Região Nordeste, onde se estima possível incrementar o uso de 

uma área de 820 mil hectares em solos, que apresentam potencialidade para 

irrigação com a mesma água que atualmente é utilizada para irrigar 500 mil 

hectares, e 

" A expansão da produção agrícola sob irrigação, sob domínio de sistemas 

existentes, permite o aumento da área atual irrigada em 25%, ou seja, em 

cerca de 800 mil hectares, apenas com a melhoria de eficiência de condução, 

distribuição e aplicação de água. 

Dentre os pontos de grande representatividade no processo de transformação 

produtiva e modernização tecnológica, com uso de máquinas, tubulações, 

equipamentos e implementos adequados às áreas de irrigação, além de 

transformação, dentro do próprio setor industrial e comercial, alguns aspectos devem 

ser motivo de aprofundamento . 

Como parte da solução, citam-se as necessidades de substituição dos 

métodos de irrigação de baixa eficiência no uso da água que levam a uma dotação 

de água superior ao dobro do que a requerida pelos cultivos. Assim, uma ênfase na 

expansão das áreas irrigadas será em equipamentos e tecnologias que permitam 

melhor manejo e maior controle sobre o uso da água, e que levem ao aumento de 

produtividade e redução dos custos de operação e de manutenção, aumentando a 



competitividade dos produtos oriundos da agricultura irrigada, pela redução do 

consumo de energia e das perdas de água. 

Os custos de investimento da irrigação privada, dentro da parcela (on-farm), 

em geral, são inferiores e variam de US$ 650/ha para os sistemas tradicionais de 

Irrigação por superfície, até US$2.300/ha para a irrigação por gotejamento. Os 

custos das outras tecnologias são de aproximadamente US$ 1.450/ha para os 

sistemas de aspersão; US$1.600/ha para os sistemas de pivô central; e para 

sistemas autopropelidos. 

As melhorias nos projetos envolvidos com agricultura irrigada são de toda 

ordem. Há medidas estruturais e não-estruturais, além do instrumental, do ponto de 

vista físico-técnico, tecnológico, materialista. 

Há também os aspectos humanos, psicológicos, institucionais, 

organizacionais e legais. Alguns estão relacionados com as lavouras, com os solos, 

com o clima, com o ser humano e existem aqueles que tem relação com o meio 

ambiente e com a dinâmica de evolução humana. Isto é, uma série de aspectos que 

passarão a compor a agenda dos empreendimentos de irrigação e de agricultura 

que pretendam alcançar elevado padrão de sustentabilidade ambiental associados 

ao desenvolvimento humano. 

Salienta-se a constante preocupação com a inovação de técnicas para 

irrigação, uma vez que o desperdício de pode chegar a 50%, justificando assim, 

pesquisas periódicas para diminuir o problema. 



2.5 PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

O Brasil é um país dotado de uma vasta e densa rede hidrográfica, sendo que 

muitos de seus rios destacam-se pela extensão, largura e profundidade. Em 

decorrência da natureza do relevo, predominam os rios de planalto que apresentam 

em seu leito rupturas de declive, vales encaixados, entre outras características, que 

lhes conferem um alto potencial para a geração de energia elétrica. 

Quanto à navegabilidade, esses rios, dado o seu perfil não regularizado, ficam 

um tanto prejudicados quanto a este aspecto. Dentre os grandes rios nacionais, 

apenas o Amazonas e o Paraguai são predominantemente de planície e largamente 

utilizados para a navegação. Os Rios São Francisco e Paraná são os principais rios 

de planalto. 

De maneira geral, os rios têm origem em regiões não muito elevadas, exceto 

o Rio Amazonas e alguns de seus afluentes que nascem na cordilheira andina. 

Os rios e bacias tem grande relevância na economia como um todo. Estes 

fornecem água para irrigação, indústrias e geração de energia elétrica, são 

importantes vias de transporte para mercadorias e pessoas, são fontes de alimentos 

(pesca), são utilizados como limites por países e em suas proximidades 

desenvolvem-se cidades e centros comerciais, ocorrendo isto desde a antigüidade. 

Contudo, pode-se dividir a rede hidrográfica brasileira em sete principais 

bacias, a saber: a bacia do Rio Amazonas; a do Tocantins - Araguaia; a bacia do 

Atlântico Sul - trechos norte e nordeste; a do Rio São Francisco; a do Atlântico Sul -

trecho leste; a bacia Platina, composta pelas sub-bacias dos Rios Paraná e Uruguai; 

e a do Atlântico Sul - trechos sudeste e sul. 



2.5.1 Bacia do Rio Amazonas 

No ano de 1541, o explorador espanhol Francisco de Orellana percorreu, 

desde as suas nascentes nos Andes peruanos, distante cerca de 160 km do Oceano 

Pacífico, até atingir o Oceano Atlântico, o rio que batizou de Amazonas, em função 

da visão, ou imaginação da existência, de mulheres guerreiras, as Amazonas da 

mitologia grega. 

Este rio, com uma extensão de aproximadamente 6.500 km, ou superior 

conforme recentes descobertas, disputa com o Rio Nilo o título de mais extenso no 

planeta. Porém, em todas as possíveis outras avaliações, como em volume de água, 

por exemplo, ele é disparado o maior. 

Sua área de drenagem total, superior a 5,8 milhões de km 2, dos quais 

3,9 milhões no Brasil, representa a maior bacia hidrográfica mundial. O restante de 

sua área dividi-se entre o Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Venezuela. 

Tal área poderia abranger integralmente o continente europeu, a exceção da antiga 

União Soviética. 

O volume de água do Rio Amazonas é extremamente elevado, 

descarregando no Oceano Atlântico aproximadamente 20% do total que chega aos 

oceanos em todo o planeta. Sua vazão é superior a soma das vazões dos seis 

próximos maiores rios, sendo mais de quatro vezes maior que o Rio Congo ( África ), 

o segundo maior em volume, e dez vezes o Rio Mississipi ( Estados Unidos ). 

Por exemplo, em Óbidos ( Portugal ), distante 960 km da foz do Rio 

Amazonas, tem-se uma vazão média anual da ordem de 180.000 m3/s. Tal volume 

d'água é o resultado do clima tropical úmido característico da bacia, que alimenta a 

maior floresta tropical do mundo. 



Na Amazônia os canais mais difusos e de maior penetrabilidade são 

utilizados tradicionalmente como hidrovias. Navios oceânicos de grande porte 

podem navegar até Manaus, capital do estado do Amazonas, enquanto 

embarcações menores, de até 6 metros de calado, podem alcançar a cidade de 

Iquitos, no Peru, distante 3.700 km da sua foz. 

O Rio Amazonas se apresenta como um rio de planície, possuindo baixa 

declividade. Sua largura média é de 4 a 5 km, chegando em alguns trechos a mais 

de 50 km. Por ser atravessado pela linha do Equador, esse rio apresenta afluentes 

nos dois hemisférios do planeta. Entre seus principais afluentes, destacam-se os 

Rios Iça, Japurá, Negro e Trombetas, na margem esquerda, e os Rios Juruá, Purus, 

Madeira, Tapajós e Xingu, na margem direita. 

Apesar de aproveitamento hidroelétrico desta bacia ainda ser pequeno, 

estudos realizados apontam que o seu potencial de aproveitamento seja de 

aproximadamente 100 milhões de kilowatts, sendo assim, o maior do país. 

2.5.2 Bacia do Rio Tocantins - Araguaia 

A bacia do Rio Tocantins - Araguaia, com uma área superior a 800.000 km 2, 

constitui - se na maior bacia hidrográfica que encontra-se inteiramente situada em 

território brasileiro. Seu principal rio formador é o Tocantins, cuja nascente localiza-

se no estado de Goiás, ao norte da cidade de Brasília. Entre os principais afluentes 

da bacia Tocantins - Araguaia, destacam-se os Rios do Sono, Palma e Melo Alves, 

todos localizados na margem direita do Rio Araguaia. 

O Rio Tocantins desemboca no delta amazônico e embora possua, ao longo 

do seu curso, vários rápidos e cascatas, também permite alguma navegação fluvial 

no seu trecho desde a cidade de Belém, capital do estado do Pará, até a localidade 

de Peine, em Goiás, por cerca de 1.900 km, em épocas de vazões altas. Todavia, 

considerando-se os perigosos obstáculos oriundos das corredeiras e bancos de 



areia durante as secas, só pode ser considerado utilizável, por todo o ano, de 

Miracema do Norte (Tocantins) para jusante. 

O Rio Araguaia nasce na serra das Araras, no estado de Mato Grosso, possui 

cerca de 2,600 km, e desemboca no Rio Tocantins na localidade de São João do 

Araguaia, logo antes de Marabá. No extremo nordeste do estado de Mato Grosso, o 

rio dividi-se em dois braços, Rio Araguaia, pela margem esquerda, e Rio Javaés, 

pela margem direita, por aproximadamente 320 km, formando assim a ilha de 

Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. O Rio Araguaia, é navegável cerca de 1.160 

km, entre São João do Araguaia e Beleza, porém não possui neste trecho qualquer 

centro urbano de grande relevância. 

2.5.3 Bacia do Atlântico Sul - trechos norte e nordeste 

Vários rios de grande porte e significado regional podem ser citados como 

componentes dessa bacia, a saber: Rios Acaraú, Jaguaribe, Piranhas, Potengi, 

Capibaribe, Una, Pajeú, Turiaçu, Pindaré, Grajaú, Itapecuru, Mearim e Parnaíba. 

Em especial, o Rio Parnaíba é o formador da fronteira dos estados do Piauí e 

Maranhão, por seus 970 km de extensão, desde suas nascentes na serra da 

Tabatinga até o oceano Atlântico, além de representar uma importante hidrovia para 

o transporte dos produtos agrícolas da região, salientando a importância deste 

comércio para a economia regional. 

2.5.4 Bacia do Rio São Francisco 

A bacia do Rio São Francisco, nasce em Minas Gerais, na serra da Canastra, 

e atravessa os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O Rio São 

Francisco possui uma área de drenagem superior a 630.000 km 2 e uma extensão de 

3.160 km, tendo como principais afluentes os Rios Paracatu, Carinhanha e Grande, 

pela margem esquerda, e os Rios Salitre, das Velhas e Verde Grande, pela margem 

direita. 



De grande importância política, econômica e social, principalmente para a 

região nordeste do país, é navegável por cerca de 1.800 km, desde Pirapora, em 

Minas Gerais, até a cachoeira de Paulo Afonso, em função da construção de 

hidrelétricas com grandes lagos e eclusas, como é o caso de Sobradinho e Itaparica. 

Cabe salientar que, no passado, o Rio São Francisco foi o principal elo de 

ligação entre o nordeste e o sul do país, sendo por isso chamado de rio de 

integração nacional. 

2.5.5 Bacia do Atlântico Sul - trecho leste 

Da mesma forma que no seu trecho norte e nordeste, a bacia do Atlântico Sul 

no seu trecho leste possui diversos cursos d'água de grande porte e importância 

regional. Podem ser citados, entre outros, os Rios Pardo, Jequitinhonha, Paraíba do 

Sul, Vaza-Barris, Itapicuru, das Contas e Paraguaçu. 

Por exemplo, o Rio Paraíba do Sul está localizado entre os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os de maior significado econômico no país, 

possui ao longo do seu curso diversos aproveitamentos hidrelétricos, cidades 

ribeirinhas de porte, como Campos, Volta Redonda e São José dos Campos, bem 

com indústrias importantes como a Companhia Siderúrgica Nacional. 

2.5.6 Bacia Platina 

A bacia platina, ou do Rio da Prata, é constituída pelas sub-bacias dos Rios 

Paraná, Paraguai e Uruguai, drenando áreas do Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina 

e Uruguai. 

O Rio Paraná possui cerca de 4.900 km de extensão, sendo o segundo em 

comprimento da América do Sul. É formado pela junção dos Rios Grande e 

Paranaíba. Possui como principais tributários os Rios Paraguai, Tietê. 

Paranapanema e Iguaçu. Representa trecho da fronteira entre Brasil e Paraguai. 



onde foi implantado o aproveitamento hidrelétrico binacional de Itaipu, com 12.700 

MW, maior usina hidrelétrica em operação do mundo. Posteriormente, faz fronteira 

entre o Paraguai e a Argentina. Em função das suas diversas quedas, o Rio Paraná 

somente possui navegação de porte até a cidade argentina de Rosário. 

O Rio Paraguai, por sua vez, possui um comprimento total de 2.550 km, ao 

iongo dos territórios brasileiro e paraguaio e tem como principais afluentes os Rios 

Miranda, Taquari, Apa e São Lourenço. Nasce próximo à cidade de Diamantino, no 

estado de Mato Grosso, e drena áreas de importância como o Pantanal mato-

grossense. No seu trecho de jusante banha a cidade de Assunción, capital do 

Paraguai, e forma a fronteira entre este país e a Argentina, até desembocar no Rio 

Paraná, ao norte da cidade de Corrientes. 

O Rio Uruguai, por fim, possui uma extensão da ordem de 1.600 km. 

drenando uma área em torno de 307.000 km 2 . Possui dois principais formadores, os 

Rios Pelotas e Canoas, nascendo a cerca de 65 km a oeste da costa do Atlântico. 

Fazem parte da sua bacia os Rios Peixe, Chapecó, Peperiguaçu, Ibicuí, Turvo, Ijuí e 

Piratini. 

O Rio Uruguai forma a fronteira entre a Argentina e Brasil e, mais ao sul, a 

fronteira entre Argentina e Uruguai, sendo navegável desde sua foz até a cidade de 

Salto, cerca de 305 km a montante. 

2.5.7 Bacia do Atlântico Sul - trechos sudeste e sul 

A bacia do Atlântico Sul, nos seus trechos sudeste e sul, é composta por Rios 

da importância do Jacuí, Itajaí e Ribeira do Iguape, entre outros. Os mesmos 

possuem importância regional, pela participação em atividades como transporte 

hidroviário, abastecimento d'água e geração de energia elétrica. 



3 POLÍTICAS AMBIENTÃiS 

3.1 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL E ASPECTOS 
JURÍDICOS 

Juridicamente, por intermédio da Lei 9.433 de 19971 5 ( no caso brasileiro ), a 

água passa a ter valor econômico. As águas superficiais passam a pertencer à 

União quando os rios ou lagos banham mais de um Estado ou são internacionais. As 

demais águas são de domínio dos Estados, não havendo então, água particulares, 

cabendo a União e aos Estados conceder a outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos, referindo simplesmente ao seu uso e não a sua alienação. 

Quanto as águas subterrâneas, são atualmente a fonte preferida. São mais 

facilmente exploradas, tem baixo custo e boa qualidade. Mas, ainda não ganharam 

visão direcionada no Código de Águas, pertencendo então ao proprietário do 

terreno, que pode utilizá-la contanto que não prejudique o aproveitamento existente. 

Com relação a gestão ambiental pública, para que esta passe a exister, faz-

se necessária a presença de três elementos: arcabouço jurídico legal, a nível 

federal, estadual ou municipal, que permita que ações sejam desenvolvidas a fim de 

que a sustentabilidade seja alcançada; depende da existência de uma estrutura 

administrativa que seja capaz de conscientizar e motivar ações no sentido de 

estruturar melhor uma sociedade com uma melhor base de sustentabilidade em seu 

comportamento. 

Também faz-se necessária a existência de programas e projetos que visem a 

constituição e a implementação de políticas ambientais auxiliando a obtenção de 

resultados positivos. 

15 Ver Lei 9.433 em anexo. 
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Os intrumentos mais utilizados no auxílio as políticas ambientais são: os 

intrumentos de comando e controle, instrumentos voluntários, instrumentos fiscais 

como os gastos governamentais, e instrumentos econômicos. 

Os Instrumentos de Comando e Controle são os instrumentos mais 

tradicionais para a implementação de política ambiental. São também chamados de 

instrumentos de regulação direta, pois implicam o controle direto sobre os locais que 

estão emitindo poluentes. Consiste basicamente da aplicação da legislação 

ambiental vigente ( comando ), e na fiscalização e monitoramento ( controle ) desta, 

visando a qualidade ambiental. São incluídos nesta categoria os procedimentos de 

licenciamento ambiental e seu controle. 

A política do meio ambiente é instituída através de Leis específicas, que 

podem prever a criação de conselhos e fundos para o meio ambiente; toda a 

estrutura para a fiscalização, monitoramento e controle das políticas implementadas; 

a aplicação de multas e notificações quando do desrespeito a política ambiental; 

implantação de unidades de conservação; criação e implantação de projetos e 

programas que visem a educação da sociedade quanto a preservação ambiental; 

concessão de licenças ambientais; avaliação de impactos causados; certificação a 

entidades, entre outras. Estas atividades de comando e controle devem estar 

articuladas com o Ministério Público, sendo dele a responsabilidade pela sua 

fiscalização.1 6 

Os Instrumentos Voluntários são artifícios utilizados pelo Poder Público para 

direcionar os processos de transformação da sociedade, modificando o seu 

comportamento, inclusive o comportamento mercadológico, objetivando o 

fortalecimento da sociedade civil e as mudanças na produção. Faz-se necessário 

que o Poder Público já tenha pré-definida uma meta de alcance para uma sociedade 

mais sustentável, auxiliando assim, a coordenação deste instrumento. 

16 MAY. P.: LUSTOSA, M.; VINHA V.; Economia do meio ambiente - Teoria e prática. Editora 
Campus, 2003, p. 142. 



A educação ambiental enquadra-se neste aspecto, sendo um instrumento 

de política ambiental muito importante, pois tem como maior colaborador a educação 

por intermédio da informação. Incentivos a programas educacionais demonstram 

retornos rápidos e duradouros. 

Outro mecanismo é a certificação ambiental, onde os programas devem 

avançar para os setores de comércio, prestação de serviços, pequenas indústrias, 

silvicultura e agricultura orgânica. Com a certificação as empresas priorizam a 

preservação ambiental, modificam seu sistema de produção ( quando necessário ), e 

investem na educação e orientação de seus funcionários, tudo para conservarem 

seu certificado que as coloca numa posição "responsável" perante a sociedade, 

valorizando assim, seus produtos e aumentando sua lucratividade. 

Os Gastos Governamentais, tem como base o governo, que neste caso, 

aumenta seus gastos direcionando-os para o setor ambiental. Pode, por exemplo, 

subsidiar a compra de produtos biodegradáveis para determinado setor ou aumentar 

impostos sobre produtos que danifiquem o meio ambiente; criar unidades de 

conservação, visando a proteção dos recursos hídricos ou da biodiversidade; ou 

ainda, dar incentivos fiscais a sustentabilidade de recursos florestais, controlando o 

corte e subsidiando novas plantações. 

Os Instrumentos Econômicos são as possibilidades de aplicação de 

mecanismos econômicos na gestão ambiental, como investimentos concedidos para 

a preservação, financiamento para empresas ecologicamente responsáveis, fundos 

para pesquisas de novos produtos que não agridam o ecossistema, alterações na 

estrutura dos tributos, etc. Este tipo de instrumento é de grande ajuda, pois, tem 

como prioridade incentivar todos os setores de uma economia no que tange a 

preservação e, diferente dos outros instrumentos, tem resposta já no curto prazo. 

São também denominados instrumentos de mercado e visam à internalização 

das extemalidades ou de custos que não seriam normalmente incorridos pelo 

poluidor ou usuário. 
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As principais vantagens da utilização dos instrumentos econômicos em 

relação aos de comando e controle são: 

r- Permitir a geração de receitas fiscais e tarifárias - por meio de 

cobrança de taxas, tarifas ou emissão de certificados - para garantir os 

recursos para o pagamento dos incentivos e prêmios, ou capacitar os 

órgãos ambientais. É considerado um duplo dividendo, pois além da 

melhoria ambiental gera receitas para os órgão reguladores; 

r Considerar as diferenças de custo de controle entre os agentes e, 

portanto, alocar de forma mais eficiente os recursos econômicos à 

disposição da sociedade, permitindo que aqueles, com custos menores 

tenham incentivos para expandir as ações de controle; 

r Possibilitar que tecnologias menos intensivas em bens e serviços 

ambientais sejam estimuladas pela redução da despesa fiscal que será 

obtida em função da redução da carga poluente ou taxa de extração; 

> Atuar no início do processo de uso dos bens e serviços ambientais; 

r Evitar os dispêndios em pendências judiciais para aplicação das 

penalidades, e 

r Implementar um sistema de taxação progressiva ou de alocação inicial 

de certificados segundo critérios distributivos em que a capacidade de 

pagamento de cada agente econômico seja considerada. 

Instrumentos de comunicação: são utilizados para conscientizar e informar 

os agentes poluidores e as populações atingidas sobre diversos temas 

ambientais, como os danos ambientais causados, atitudes preventivas e 

corretivas, mercados de produtos ambientais, tecnologias menos agressivas ao 



meio ambiente, facilitando assim, a cooperação dos agentes poluidores a sanar 

os danos ambientais. São exemplos de instrumentos de comunicação: a 

educação ambiental, distribuição de selos ambientais e divulgação de empresas 

que respeitam o meio ambiente. 



3.2 A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 

A água serve de incubadora e transportadora de agentes e vetores 

patogênicos. Mundialmente, milhões de pessoas sofrem doenças e morrem por ano 

devido à água de má qualidade. Doenças como a diarréia e parasíticas de intestinos 

são as mais comuns. O número de pessoas infectadas chega a 1,5 bilhões. Outras 

doenças como a malária, a dengue, a esquistossomose (causada por parasitas), a 

tripanossomíase (doença de sono), a elefantíase, a cegueira de rio e a leptospirose 

também são encontradas. 

As causas envolvem dois aspectos: natural e humano. A maioria dos casos 

de doenças ocorre nos países subdesenvolvidos das regiões tropicais, como a África 

Central, Ásia Sul e América Latina, onde há diversos vetores indígenas. A maioria da 

população vive em condições primitivas, tendo contato direto com a água 

contaminada nos seus trabalhos como agricultura e pesca e usando tal água para 

suas necessidades. 

Além disso o saneamento básico não existe para a maioria, sendo as fontes 

de água contaminadas pelo esgoto. Além da falta de tratamento de água e 

prevenção de doenças, os atendimentos médicos também são precários na maioria 

dos casos. Isto é, desenvolvimentos econômico, social e tecnológico são 

necessários para melhorar as condições de vida e evitar as doenças e mortes. 

Os países industrializados já passaram por esta etapa de desenvolvimento há 

muitas décadas ou até séculos, mas, alguns países ainda não a alcançaram. Uma 

das causas básicas é o aumento contínuo da população, que pode ser controlada 

através do desenvolvimento social. Apesar das preocupações e dos esforços por 

parte dos governos e organizações internacionais, as situações nestas regiões 

necessitam de mais investimento e atenção por parte de órgãos competentes.17 

17 órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 



A qualidade de água para uso humano é determinada por diversas 

impurezas que entram na água ao longo do ciclo hidrológico. A água evaporada na 

superfície dos oceanos é pura, mas logo absorve partículas de poeira, átomos, 

moléculas de metais e compostos químicos existentes no ar como óxidos de 

nitrogênio e enxofre. 

A chuva que cai na terra, absorve sais, areia, sedimentos, minerais de rochas 

dissolvidas, materiais orgânicos decompostos, diversos compostos químicos como 

fertilizantes e inseticidas, rejeitos municipais e industriais, diversos organismos vivos 

como vírus, bactérias e larvas de insetos. 

Alguns destes materiais fazem parte do ciclo de água e são essenciais para o 

funcionamento da natureza, por exemplo, materiais orgânicos e sedimentos 

utilizados como fertilizantes e também na reposição de terra perdida nas regiões 

baixas de bacias hidrográficas. Bactérias, larvas de insetos e outros seres aquáticos 

também são partes que formam a biosfera. Alguns materiais de origem natural como 

sais, arsênio e metais pesados são prejudiciais à saúde humana. 

Atividades humanas introduzem diversos materiais na água, como esgotos e 

rejeitos dos centros urbanos. A quantidade e concentração deles, aumenta à medida 

que crescimento populacional e a urbanização também aumentam. Materiais fecais 

no esgoto municipal de grandes cidades são de quantidade superior à capacidade 

de processamento da natureza. 

Em regiões rurais e nas favelas, existentes em sua maioria nos países 

subdesenvolvidos, o saneamento básico é precário e os materiais orgânicos no 

esgoto entram nas fontes de água. O desmatamento e a conversão de áreas 

naturais em cidades, estradas, outras infra-estruturas e áreas cultivadas aumentam 

a erosão de terra e sedimentação nos rios. 
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Diversos materiais artificiais entram diariamente no meio ambiente c 

contaminam a água em grande escala. Óxidos de nitrogênio e enxofre são emitidos 

à partir da combustão de combustíveis fósseis e causam chuvas ácidas que matam 

os organismos aquáticos e prejudicam as florestas. 

Fertilizantes químicos estão sendo usados no mundo inteiro e é inevitável que 

algumas partes deles entrem no ciclo de água. Talvez as maiores ameaças às fontes 

de água e à saúde humana sejam os diversos compostos orgânicos artificiais 

usados principalmente na agricultura e indústria como inseticida, herbicida, fungicida 

e reagentes, coletivamente denominados POPs (poluentes orgânicos persistentes), 

incluindo os mais conhecidos DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane), dioxina e PCB. 

Os sistemas de água potável encanada e de esgoto, que a maioria da 

população nos países industrializados e dos moradores de grandes cidades 

brasileiras considera como condições quase naturais de vida e usa sem prestar 

muita atenção, não estão disponíveis para uma grande parcela da população nos 

países subdesenvolvidos. 

Pelo menos um quinto da população mundial não tem acesso a água segura 

para tomar, e falta saneamento básico adequado para mais da metade da 

humanidade. Uma das conseqüências é o sofrimento e a morte de milhões de 

pessoas anualmente por doenças transmitidas pela água, conforme citado 

anteriormente. 

Há solução para o problema, mas é preciso grande investimento e em muitos 

países subdesenvolvidos faltam capacidades financeiras ou competência política 

que direcionem seus esforços para esta área. Com o crescimento populacional, o 

aumento do segmento marginalizado e a concentração de riqueza e prioridade 

política, espera-se a piora da situação. 



A contaminação da água por POPs e outros materiais tóxicos é um 

problema mais global e de difícil solução. As fontes deles são relacionadas às 

atividades e necessidades fundamentais de indivíduos e sociedades, tais como 

agricultura, indústria, saúde, transporte e energia. 

O primeiro inseticida orgânico utilizado foi o DDT. Foi sintetizado em 1873 

mas foi notada somente em 1939 a sua eficácia como inseticida, especialmente 

contra o mosquito transmissor de malária e o piolho que transmite febre tifóide. 

Estima-se que durante a segunda guerra mundial 25 milhões de vidas foram 

salvas pelo DDT. Problemas relacionados ao uso do DDT começaram ser notados 

no final da década de 40. Muitas espécies de insetos desenvolveram resistência ao 

DDT, necessitando aplicações mais intensivas e novos inseticidas. Desde então 

foram criados inúmeros novos compostos (mais de 85.000 em uso comercial). 

Devido em parte ao fato de que o DDT aplicado na forma de pó não mostra 

alta toxicidade para o homem, os novos compostos foram usados em grande escala 

como inseticidas e para outros propósitos. Mas, quando ingeridos através de 

comidas contaminadas, estes compostos são altamente tóxicos e o seu uso 

indiscriminado foi devastador para a biosfera. Os efeitos destes compostos 

acumulados na cadeia de alimentação são descritos no livro Silent Spring por Rachel 

Carson, publicado em 1962, que deu origem ao movimento ambiental. 

Hoje, no corpo humano, podem ser detectados mais de 300 compostos 

químicos que não existiam 50 anos atrás. Doze deles são considerados 

especialmente tóxicos para homem e à biosfera em geral, sendo oito pesticidas 

(aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, heptachlor, mirex e toxaphene), dois químicos 

industriais (PCBs e HCB) e dois compostos produzidos, sem ser produtos 

intencionados, em processos industriais e de combustão (dioxinas e furans). Os 

problemas com estes compostos, além de serem tóxicos, são a sua persistência no 

meio ambiente, facilidade de serem transportados por longas distâncias e dificuldade 

de contê-los ou removê-los uma vez liberados. 



Agrotóxicos e compostos químicos industriais e domésticos são dissolvidos 

na água e transportados de plantações para florestas e reservatórios, de fábricas 

para fontes de água de centros urbanos, de cidades para regiões rurais e de 

superfícies para aqüíferos. Os compostos evaporam em regiões quentes, são 

transportados por vento e depositados em regiões distantes. Foram detectados em 

certas regiões a milhares de quilômetros de distância de centros urbanos e 

plantações, como ilhas do Oceano Pacífico e regiões árticas. 

Os POPs não são convertidos ou eliminados rapidamente por processos 

biológicos de animais e acumulam-se nas gorduras do corpo; por exemplo, o tempo 

necessário para processar a metade do DDT no corpo é da ordem de oito anos. Em 

conseqüência animais de altos níveis na cadeia de alimentação acumulam os POPs 

no corpo até altas concentrações. Os efeitos dos POPs nos animais selvagens 

incluem síndromes de desgaste, diminuição de população, defeitos de nascença, 

mudança de comportamento e perda de desejo sexual. 

Para os seres humanos, os POPs causam câncer ou aumentam a 

probabilidades de sua ocorrência. Uma grande preocupação refere-se aos fetos e 

recém-nascidos, expostos aos POPs no útero ou na amamentação, com efeitos no 

desenvolvimento neurológico e redução de taxa de nascimento de bebês 

masculinos. As conseqüências de exposição no útero incluem baixa inteligência, 

nascimento antecipado, menor peso e defeitos congênitos. 

Os POPs estão sendo detectados em número crescente de produtos 

alimentícios, expondo milhões de pessoas a níveis potencialmente perigosos. 

Estudos de água nos aqüíferos e reservatórios na região centro-oeste, conhecida 

como cinturão de milho, dos Estados Unidos mostraram a contaminação por POPs. 

O cinturão de milho é a região de cultivo mais intensa dos Estados Unidos, 

com 65% da área total cultivada e aplicando 60% dos herbicidas usados no País. 



Em 1992 um total de 285 mil toneladas de herbicidas foram usadas nos 

Estados Unidos. No estudo sobre a água nos aqüíferos, examinando 13 tipos de 

herbicidas, concentração total maior que 0,05 ug/L (micro grama por litro, 

equivalente a ppb, partes por bilhão) foi detectada em mais de 40% dos 303 poços 

em 12 estados, sendo a maior 4,3 ug/L, acima do nível máximo permitido para água 

potável. Em 60% das amostras, foram detectados dois ou mais compostos. No 

estudo de água de reservatórios, as concentrações medidas foram baixas, em geral, 

mas em alguns casos foi detectado o nível máximo para água potável.1 8 

18 iNSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS - 1EAV. Água Doce. 



3.3 POLÍTICAS BEM SUCEDIDAS 

3.3.1 Cobrança pelo uso da água 

Este recurso vem sendo utilizado em âmbito mundial, e tem levado diversos 

países a conquistar bons resultados, não só no sentido de evitar o desperdício via 

econômica, mas também aumentando o nível de conscientização das pessoas que 

começam a ver a água como um bem escasso. 

Mas, por que cobrar pela água? Esta é uma pergunta que talvez muitas 

pessoas acostumadas a ver a água como um bem abundante não consigam 

entender. 

A água dos rios, lagos e também a subterrânea, sempre foi, na maioria dos 

países, um bem de utilização fácil e livre, pelo menos para os usuários que moravam 

próximos às suas margens. Estes podiam fazer captações, lançar efluentes, utilizá-la 

na geração de energia, sem se preocupar em pagar por isso. 

Com o crescimento populacional, a chegada de novas indústrias, o aumento 

da produtividade na agricultura, a utilização da água começa a aumentar, sem 

aumentar, no entanto, o número de rios e lagos para o abastecimento. A poluição 

aumenta, devido ao aumento de efluentes lançados, e faz-se necessário gastar mais 

com o tratamento da água. Este aumento nos custos recai sobre o usuário-captador. 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP -

que é a empresa responsável pelo tratamento abastecimento da região 

metropolitana de São Paulo - tem informado que, enquanto os volumes de água 

tratada aumentaram em 8% nos últimos 4 anos, o consumo de produtos químicos, 

utilizados no tratamento das águas, aumentou cerca de 40% devido a poluição dos 

mananciais. 



A estação de tratamento de água Guandu - ETA - Guandu - responsável 

pelo tratamento da água utilizada no abastecimento de mais de 8.000.000 ( oito 

milhões ) de habitantes na região metropolitana do Rio de Janeiro, relata que em 

dias de chuva forte, devido ao aumento da poluição, a quantidade de água tratada 

cai drasticamente, e a utilização de produtos químicos chega a triplicar. 

Os aumentos destes custos recaem sobre toda a população abastecida, mas 

os custos referentes aos danos ambientais e a saúde pública, recaem sobre toda a 

sociedade. 

O uso da água pelos usuários é limitado pelo uso intensivo dos corpos 

hídricos, seja pela captação, lançamento de efluentes ou geração de energia. 

Quanto mais intensivo é este uso, mais serão os problemas com a poluição, 

degradação ambiental e maior será o comprometimento destes recursos hídricos. 

Trata-se, então, de deseconomias ou externalidades geradas por usuários do 

recurso não-internalizados em seus respectivos custos de produção, que serão 

arcadas pela sociedade como um todo, comprometendo também, a utilização deste 

bem pelas gerações futuras. A internalização destes custos sociais - externalidades 

- é o objetivo principal da cobrança pelo uso da água. 

A cobrança deve incidir sobre cada metro cúbico de água reservada no corpo 

hídrico para atender à demanda de um único usuário, seja esta para captação, 

consumo ou diluição de efluentes. Devem ser levados em consideração, também, os 

outros fins aparentemente inofensivos, como geração de energia e navegação. 

Como um exemplo tem-se o sistema de cobrança do estado de São Paulo, 

que baseado na experiência francesa, considera alguns fatores para a cobrança 

como: 
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r Cobrança por captação: em R$/m 3 de água captada: 

r- Cobrança por consumo: em R$/m 3 de água captada e não-retornada ao 

corpo hídrico, e 

r- Cobrança pela carga poluente remanescente lançada: em R$/kg de 

poluente lançada no corpo hídrico. 

Sendo os fatores de poluição considerados: 

'r- Demanda bioquímica de oxigênio; 

> Demanda química de oxigênio; 

r Resíduo Sedimentável, e 

'r Carga inorgânica, correspondente a metais, cianetos e fluoretos.'9 

Este sistema de cobrança tem como principal objetivo adotar coeficientes 

multiplicadores dos fatores da cobrança, visando com isso diminuir o uso do recurso 

e ao mesmo tempo alertar sobre a sua escassez. Outro objetivo é encarecer a água 

para os usuários situados próximos a nascente, volorizando o recurso, e refletindo o 

custo marginal de provisão deste. 

Abordando o parâmetro custo-benefício, o valor da cobrança deveria fixar-se 

de forma a compensar o dano ambiental causado pelo seu uso. Este valor pode ser 

calculado através dos métodos de valoração ambiental que tomam como base os 

gastos utilizados ou aumentados para a reposição ambiental. Por exemplo, os 

gastos governamentais e privados com o tratamento da água, gastos na área da 

saúde devido ao aumentos de doenças trazidas pela poluição, perdas relativas a 

flora e a fauna, perdas relativas a área de lazer, desvalorização ambiental, entre 

outras. 

19 MAY, P.; LUSTOSA, M.; VINHA V.: Economia do meio ambiente - Teoria e prática. 
Editora Campus, 2003, p, 295-296. 
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E necessário salientar que a cobrança pelo uso da água não é um imposto, 

pois, os valores arrecadados são reinvestidos na própria bacia hidrográfica em que 

foram gerados, A qualidade ambiental toma, como objetivo, não só a racionalização 

por parte do usuário, mas também as intervenções estruturais que vão desde a 

construção de estações para tratamento de efluentes, introdução de novas técnicas 

para a irrigação, etc. 

Outros aspectos considerados importantes aliados, são a melhoria na 

fiscalização e também no monitoramento, que são financiados com os recursos 

advindos da cobrança. 

O que verifica-se, a partir de diversos estudos, é que a cobrança pelo uso da 

água, como instrumento econômico, traz um retorno mais rápido, satisfatório e 

econômico se comparada a outros intrumentos como, por exemplo, o instrumento de 

comando e controle, cujo custo social torna-se mais caro. 

Atualmente, tem-se uma combinação de instrumentos, que compõe-se de 

diversas maneiras, de acordo com a capacidade institucional do país, dos objetivos 

ambientais, da necessidade de preservação, do nível poluição, e dos direitos de uso 

da água já adquiridos. 

3.3.1.1 Valores relativos a cobrança no Brasil 

Os valores referentes a cobrança pelo uso da água no Brasil, com base nas 

suas principais experiências, são retratados na tabela 1. Os valores referem-se aos 

estados discrimindados visando, principalmente, a diferença entre o custo pela 

captação da água e o custo pela cobrança do consumo. 



TABELA 1 - TARIFAS E COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO BRÁS! 

ESTADO/BACIA 

Estado de São 

Paulo 

Bacia do Paraíba 

do Sul 

S E T O R 

USUÁRIO 

Doméstico 

Industrial 

Doméstico 

Industrial 

CAPTAÇÃO 

POR M 3 

CONSUMO 

POR M 3 

R$0,01 a 0,015 i R$0,02 a 0,03 

(US$ 0,003 a 

0,005) 

R$ 0,008 (US$ 

0,003) 

(US$ 0,006 a 

0,01) 

R$ 0,02 (US$ 

0,006) 

DEMANDA 

QUÍMICA DE 

OXIGÊNIO 

R$ 0,07 a 0,25 

por Kg(US$ 

0,02 a 0,08) 

R$ 0,02/m 3 não-

tratado (US$ 

0,006/m) 

METAIS POR 

Kg 

R$ 1,00 a 2.00 

(US$ 0,3 a 0,6) 

Estado do Ceará i Industrial • R$ 0,67 (US$ 0,22) 

Estado do Ceará ] Doméstico R$ 0,0121 (US$ 0,0004) 

Taxa de câmbio utilizada: US$ 1 = RS 3 
Valores referentes ao ano de 2000. 

Com base nos valores relacionados na tabela, pode-se concluir que o estado 

do Ceará tem, dos casos expostos, a cobrança mais cara por captação e pelo 

consumo. Uma das razões é a menor intensidade de chuvas, e com isso a 

dificuldade de disponibilidade de água. 

Cabe salientar que, no Estado de São Paulo são encontrados incidências de 

metais na água, sugerindo maior poluição e contaminação da água, presume-se que 

seja devido a maior industrialização deste estado com relação aos outros e também 

relativo ao aumento ao número populacional. 



3.3.1.2 A cobrança pelo uso da água em outros países 

A cobrança pelo uso da água é utilizada em diversos países, inclusive os de 

primeiro mundo como a França onde, a cobrança proporciona grande parte dos 

recursos investidos pelas agências destinadas a administração das bacias e pela 

gestão de recursos hídricos. Estes recursos visam, principalmente, no caso da 

França, o controle da poluição. 

Em países como a Alemanha e os Estados Unidos, que possuem uma forte 

capacidade institucional de fazer cumprir sua legislação, a cobrança fica sendo 

apenas um incentivo suplementar, como é, por exemplo, a taxa de esgoto na 

Alemanha. 

A Inglaterra e o País de Gales utilizam a cobrança só para cobrir os custos 

administrativos do sistema de gestão dos recursos hídricos e o monitoramento 

destes incorridos pela agência estatal de água. 

3.3.1.3 Valores relativos a cobrança em outros países 

Conforme verifica-se na tabela 2 e 3, estas apresentam valores relativos a 

cobrança pela água em alguns países europeus. 

A tabela 2 refere-se a valores de cobrança por captação e consumo, a tabela 

3 é referente a cobrança por poluição. 
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TABELA 2 - COBRANÇA POR CAPTAÇÃO E CONSUMO EM ALGUNS PAÍSES EUROPEUS 

PAÍS 
TIPO DE 

COBRANÇA 
FONTE u s o 

PREÇO MÉDIO 

US$/M 3 
O B S . 

Alemanha Captação 

Água superficial 

Doméstico 0,015 a 0,06 

Varia por estado Alemanha Captação 

Água superficial Industrial 0,02 a 0,05 

Varia por estado Alemanha Captação 

Água superficial 

Agrícola 0,00014 a 0,015 
Varia por estado Alemanha Captação 

Água 

subterrânea 

Doméstico 0,015 a 0,18 
Varia por estado Alemanha Captação 

Água 

subterrânea 
Industrial 0,02 a 0,09 

Varia por estado Alemanha Captação 

Água 

subterrânea 

Agrícola 0,002 a 0,08 

Varia por estado 

França 
Captação e 

consumo 

Água superficial 
Doméstico 0,01 a 0,05 

Varia por bacia e 

por trecho da 

bacia 

França 
Captação e 

consumo 

Água superficial 
Industrial 0,005 a 0,02 Varia por bacia e 

por trecho da 

bacia 

França 
Captação e 

consumo 
Água 

subterrânea 

Doméstico 0,025 a 0,05 

Varia por bacia e 

por trecho da 

bacia 

França 
Captação e 

consumo 
Água 

subterrânea Industrial 0,01 a 0,03 

Varia por bacia e 

por trecho da 

bacia 

Holanda 
Captação e 

consumo 

Água 

subterrânea 

Doméstico 

0,14 a 0,17 

(federal) 

0,005 a 0,14 

(provincial) 

Cobrada 

duplamente 
Holanda 

Captação e 

consumo 

Água 

subterrânea 

Industrial e 

agrícola 

0,05 a 0,08 

(federal) 

Cobrada 

duplamente 

Reino Unido 
Captação e 

consumo 
Industrial 0,08 a 0,03 -

Valores deduzidos por Ramos (2002) referentes ao início da década de 1990. 

Nos países europeus, a cobrança por captação varia entre US$ 0,01 e 

US$ 0,05/m3. Este valor pode atingir US$ 0,18/m 3 no caso de captação de fontes 

subterrâneas, o que acontece na Alemanha e Holanda. Esses valores representam 

entre 1 % e 10% das tarifas de água cobrada nestes países. 

Já no setor doméstico dos países ricos, oberva-se uma diminuição de 

consumo apenas quando as tarifas aumentam substancialmente. 



TABELA 3 - COBRANÇA POR POLUIÇÃO EM ALGUNS PAÍSES EUROPEUS 

PARÂMETRO 
COBRANÇA POR EMISSÃO US$/KG DE P O L U E N T E 

PARÂMETRO 
Holanda Alemanha França Custos por remoção 

US$/KG Mínimo Máximo - Mínimo Máximo 

US$ 0,06 A U S $ 2 , 8 / K g -

DQO 0,5 1,4 0,6 0,14 1,28 
Remoção de até 80% 

Até US$ 4,7/Kg - Remoção de 

95% 

N 2,2 6,23 1,3 0,10 0,3 

P - - 10,5 0,15 0,9 

Metais 

As 236,2 674,9 - 3,8 18,3 

Cd 236,2 674,9 316,0 19,0 91,6 

Cr 

Cu 

Hg 

23,6 

236,2 

67,5 

674,9 

63,2 

31,6 

1580,0 

0,4 

1,8 

19,0 

1,8 

9,2 

91,6 

US$ 35/Kg a US$ 175/Kg -

Remoção de até 80% 

US$ 339/Kg a US$ 699/Kg -

Remoção de até 95% 

Ni 23,6 67,5 63,2 1,8 9,2 

Pb - - 63,2 3,8 18,3 

Zn 23,6 67,5 - 0,4 1,8 

Valores deduzidos por Ramos (2002) 
* DQO - Demanda Química de Oxigênio 
* N - Nitrogênio * P - Fósforo * As - Arsênio * Cd - Cádmio * Cr - Crômio * Cu - Cobre 
* Hg - Mercúrio * Ni - Níquel * P b - C h u m b o * Zn - Zinco 

A cobrança pela emissão de poluentes é rigorosa nos países europeus, e é 

também uma importante aliada na diminuição da poluição das águas. Com base nos 

dados da tabela, percebe-se que a Holanda e a Alemanha tem tarifas mais altas que 

a França. 



3.3.1.4 Análise comparativa Brasil X Exterior - Tarifas e arrecadação 

A tabela 4 refere-se a tarifas pelo fornecimento de água tratada em diversos 

países. 

TABELA 4 - TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E PELA REMOÇÃO 

/TRATAMENTO DE ESGOTOS 

L O C A L ÁGUA - US$/M 3 E S G O T O - US$/M 3 

ÁGUA + E S G O T O 

US$/M 3 

Alemanha 1,69 2,20 3,89 

França 1,58 1,53 3,11 

Holanda 1,41 1,75 3,16 

Reino Unido 1,43 1,68 3,11 

São Paulo - - 0,82 

Ceará - - 0,44 

Bacia do Paraíba do Sul - - 1,18 

Fonte de valores das tarifas: OCDE, 1999. 

Percebe-se que a cobrança nos países europeus pelo fornecimento da água e 

o tratamento de esgotos é muito mais onerosa do que no Brasil. Este sistema de 

altas cobranças, como já citado anteriormente, reflete não só na menor 

disponibilidade de água, mas também na tentativa de diminuição no consumo que 

traduz-se em redução no nível de degradação ambiental. 

Os valores relacionados na tabela 5, referem-se a arrecadação do sistema de 

cobrança pelo uso da água em países europeus. 



TABELA 5 - ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - EXPERIÊNCIAS 

EUROPÉIAS 

PAÍS 
POPULAÇÃO -

MILHÕES 

RENDA P E R 

CAPITA - US$/ANO 

ARRECADAÇÃO 

TOTAL 

COBRANÇA MÉDIA 

POR HABITANTE 

Alemanha 62,5 26.200 
US$ 215 

milhões/ano 
US$ 3,4/ano 

França 56,8 24.000 
US$ 1,5 

bilhões/ano 
US$ 27,0/ano 

Holanda 15,1 25.000 
US$ 650 

milhões/ano 
US$ 43,0/ano 

Reino Unido 52,0 23.800 
US$ 100 

milhões/ano 
US$ 1,5/ano 

Valores deduzidos por Ramos (2002) 
Apenas cobrança por poluição 

A Holanda tem a cobrança mais cara com relação a média por habitante, de 

acordo com os dados acima. Uma vez observado que o país possui a menor 

população dos países relacionados, percebe-se então, o alto nível de preocupação 

dos governantes tanto com o consumo quanto com a poluição das suas águas. 

A tabela 6 tem seus valores referentes a arrecadação pelo sistema de 

cobrança do uso da água no Brasil. 

TABELA 6 - Tarifas e cobrança pelo uso da água no Brasil - principais experiências 

ESTADO/BACIA 
POPULAÇÃO -

MILHÕES 

RENDA P E R 

CAPITA 

ARRECADAÇÃO 

TOTAL 

COBRANÇA MÉDIA 

P E R CAPITA 

Estado de São Paulo 33,0 R$ 9.210 
US$ 138 

milhões/ano 
USS 4,2/hab/ano 

Bacia do Paraíba do 

Sul 
5,0 R$ 7.465 US$ 4,6 milhões/ano USS 0,9/hab/ano 

Estado do Ceará 6,8 R$ 2.631 US$ 3,2 milhões/ano 

Brasil 157 R$ 5.740 
USS 300 a 600 

milhões/ano 
-

Fonte: Ramos (2002) 
Taxa de câmbio adotada US$ 1 = R$ 2,5 
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A cobrança pelo uso da água é o instrumento econômico que melhor se 

adequa às particularidades da gestão de recursos hídricos de uma bacia, ainda que 

a cobrança seja feita apenas para cobrir os custos administrativos e de 

monitoramento, esta tem a função de atribuir algum valor a água, promovendo este 

conhecimento aos usuários. 

A cobrança é encarada também, como um instrumento fiscal transparente, 

onde os custos incorridos pelo poder público para fazer funcionar o sistema, podem 

ser quantificados e arcados diretamente pelos usuários, sem se diluir na massa dos 

recursos fiscais. 

No Brasil, cabe salientar que, segue-se a mesma tendência. Apesar da 

captação da água ser mais barata, em relação a outros países, devido a uma melhor 

posição geográfica e uma maior quantidade de água renovável, é preciso começar a 

gastar menos água para que a mesma tenha um melhor aproveitamento no futuro. 

Atingir esta meta, com base no sistema de cobrança pelo uso da água, só 

seria possível se as tarifas fossem elevadas a um patamar que realmente 

representasse perigo aos usuários, como é o caso da França. 

3.3.2 Captação de águas pluviais 

O aproveitamento de águas advindas das chuvas não é uma invenção nova. 

A história nos revela que as civilizações antigas, bem como os homens da Pré-

história, já construíam pequenos reservatórios para armazenar a água da chuva para 

o uso posterior. 

No nordeste semi-árido, nas ilhas como Fernando de Noronha e em todos os 

lugares onde não existe uma rede de abastecimento ou esta ainda não supre a 

demanda integralmente, usou-se e continua-se usando a água da chuva. 



A água da chuva, devidamente filtrada pode ser utilizada em algumas 

aplicações substituindo a água potável e contribuindo para a amenização de alguns 

problemas. 

A proposta é simples, um sistema de captação de águas pluviais pode ser 

realizado com o armazenamento das águas provenientes das chuvas em 

reservatórios ou cisternas. Essa água armazenada pode ser utilizada em tarefas 

domésticas como: limpeza de pisos, lavagem de carros e roupas, para molhar 

plantas e jardins e na descarga de vasos sanitários. Como conseqüência, a água 

tratada que é proveniente das Estações de Tratamento de Águas (ETAs) teria seu 

consumo reduzido, sendo usada apenas no preparo de alimentos, para ingestão e 

higiene corporal. 

Um sistema de captação pluvial requer baixo investimento e além de dispor 

de água para fins não potáveis, alivia as galerias pluviais reduzindo o risco de 

enchentes e acidentes, diminuindo, também, doenças como a leptospirose. Além de 

diminuir a carga nas estações de tratamento de esgoto e aliviando também os 

sistemas de tratamento e distribuição de água. 

Estações de tratamento e sistemas de drenagem são obras grandes e caras 

para o poder público, bem diferente dos pequenos sistemas individuais de captação 

pluvial que se forem devidamente esclarecidos à população e subsidiados pelo 

poder público, através de financiamentos e apoio técnico para as obras, trará 

benefícios mútuos e contribuirá para a diminuição da degradação do meio. 

3.3.2.1 Principais Vantagens do Sistema de Captação Pluvial 

Veja-se as vantagens que, um sistema de captação pluvial para condomínios 

verticais apresenta: 



Águas pluviais captadas e retidas, não aumentam o volume nas 

galerias pluviais e canais, contribuindo assim para que estes não 

transbordem. 

A adequada filtragem mecânica faz com que se obtenha uma água em 

boas condições de estocagem, que serve para regar os canteiros, para 

quaisquer serviços de limpeza, lavar carros, repor a perda por 

evaporação na piscina, para o reservatório de incêndio, etc. 

Num condomínio existente, não há necessidade de grandes 

intervenções. Basta escolher uma área ao lado do prédio ou na 

garagem, onde se possa facilmente acessar o(s) tubo(s) de descida da 

água da cobertura. Ali se faz então um desvio para o filtro e um ou 

mais tanques de armazenamento. Na saída, instala-se uma bomba 

provendo uma água adicional que serve para usos não-potáveis, 

aliviando a conta d'água, se o abastecimento for regular e o gasto com 

carros-pipa. 

Em vez de deixar a água que chega bater na superfície, usa-se um 

joelho e um tubo para conduzir a água até o "freio d'água", uma 

"panela" que faz com que a água se acalme e brote dela sem força. 

Assim, evita-se que a sedimentação no fundo da cisterna seja 

remexida, e quanto mais parada ficar o conteúdo da cisterna, melhor 

funciona a sedimentação das partes suspensas na água. 

A bomba, que normalmente capta a água no fundo da cisterna, 

aspirando assim toda sorte de sujeira ali depositada, será alimentada 

pelo "conjunto captador flutuante", que consiste numa mangueira 

flexível acoplada à bomba e que tem na outra ponta uma válvula anti-

retorno, um pequeno filtro e uma bóia. Assim fica garantido que a 

bomba, qualquer que seja o nível d'água na cisterna, aspire sempre a 

água mais limpa, que é a dos primeiros 15 centímetros abaixo da 



superfície. Isto aumenta a vida útil da bomba e garante caixas d'água 

bem mais limpas. 

r- O terceiro componente é o "sifão-ladrão duplo" (lançamento) que retira 

da superfície da cisterna cheia as impurezas como poeira etc, funciona 

como selo hidráulico contra o mau-cheiro que possa vir da canalização, 

e não deixa ratos e ratazanas entrarem na cisterna, o que infelizmente 

é um problema muito comum que compromete a qualidade da água. 

Dependendo do perfil de consumo do cliente, da área de contribuição 

(telhado) e do índice pluviométrico podem se alcançar economias de 25 a 50 % da 

água encanada. Então a água disponível dará para mais clientes e a expansão do 

sistema de captação sofrerá menos pressão. Quem tiver piscina e/ou sistemas de 

irrigação poderá se beneficiar muito da captação da água de chuva. 

Áreas de captação de porte médio como: instituições educacionais, 

aeroportos, indústrias, quartéis, etc, podem ser utilizadas com sucesso para 

desenvolver esquemas individuais e a água coletada usada para fins não-potáveis. 

Esses sistemas menores devem, preferencialmente, ser integrados com os 

sistemas convencionais existentes de suprimento de água. O aproveitamento da 

água nas megacidades e nas áreas urbanas vizinhas pelo uso apropriado de 

sistemas de captação de água de chuva deve atenuar, até certo ponto, as futuras 

demandas por água. 

Esta tecnologia, de fácil manuseio, tem sido utilizada para a construção de 

mais de 2.000 cisternas aproveitando a mão-de-obra local da comunidade. Trata-se 

de uma cisterna de 6 tubos (anéis) com capacidade para 15.000 L d'água potável, 

captada das telhadas de construções rurais, usando uma calha. Essa quantidade é 

suficiente para fornecer uma família de 8 pessoas para 250 dias, usando 

7,5 L d'água por pessoa por dia. 
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A vantagem dessa tecnologia é que a força d'água é igual na parede, ao 

contrário de uma cisterna retangular, onde a força d'água é maior nos cantos das 

paredes, muitas vezes, causando rachaduras na cisterna. A construção de uma 

cisterna utiliza um jogo de formas de metal desmontáveis, com uma altura de 50 cm, 

diâmetro de 2,5 m e deixa uma espessura para a parede de 8 cm. O período de 

construção é de sete dias. O custo de material é de aproximadamente R$ 300,00 

( valores de hoje ), que pode ser fornecido inteiramente pela família ou ser 

parcialmente subsidiado. 

A mão-de-obra é da própria família usando o sistema de mutirão onde 

2 ou 3 famílias constróem a cisterna de uma família, e posteriormente a da próxima 

família, utilizando a mesma forma, que é passada de residência a residência. O 

resultado é que a família sente um maior grau de posse e responsabilidade pela 

uiciv/i I i a . 

A coleta de água da chuva dos telhados, seu armazenamento e uso 

subsequente é um método simples de reduzir a demanda de suprimentos públicos 

de água e de instalações de tratamentos de resíduos. A capacidade do reservatório 

de água de chuva é importante porque ela afeta os custos do sistema e de sua 

instalação. 



3.4 POLÍTICAS ATUAIS E INOVADORAS 

3.4.1 Dessalinização da água do mar 

Considera-se que 50 litros de água doce por dia, por pessoa, são necessários 

para cobrir os requisitos básicos de água para uso pessoal, beber, preparar 

comidas, tomar banho e fazer saneamento básico. Uma família de 4 pessoas 

precisaria de 6 m 3 por mês e o requisito per capita anual é de 18 m 3. No Brasil as 

famílias que moram nas cidades consomem algumas dezenas de m 3 por mês, várias 

vezes maiores que o mínimo necessário. 

Atualmente cerca de 3.800 km 3 de água doce estão sendo retirados 

anualmente de lagoas, rios e aqüíferos. A agricultura consome a maior parte (67%), 

seguido por usos industriais (19%) e usos municipais e domésticos (9%). A 

quantidade extraída pode parecer pequena comparada à quantidade de água 

renovável (cerca de 43.000 km 3) e o requisito mínimo para uso pessoal citado acima 

corresponde a 110 km 3 por ano para a população de seis bilhões, menos de 3% da 

quantidade total extraída e menos de 0,3% do recurso renovável. 

Pode parecer fácil suprir a quantidade mínima para toda a população, mas a 

distribuição varia entre regiões, com a estação em evidência e de um ano para outro. 

Além disso a água é necessária para a biosfera, a evaporação não pode ser 

desprezada, especialmente em regiões quentes e secas, e o funcionamento da 

natureza precisa de fluxo de água. 

Países ou regiões com a taxa de extração de água maior que 25% do recurso 

renovável são considerados estressados. Diversos países estão com médio ou alto 

grau de estresse. Em casos extremos incluem-se a Arábia Saudita que extrai mais 

de 160%) do recurso renovável, inclusive utilizando a dessalinização da água do mar, 

lémem (140%) e Egito (100%). Outros países estressados são: Israel (63%), Coréia 

(42%o), Iraque, Espanha, Alemanha e África do Sul. 



Alguns países recebem parcelas significativas da água renovável, os quais 

podem ser considerados favorecidos. São eles: a Rússia (11%), o Canadá (7%), a 

China (7%) e índia (5%). Mas o recurso per capita nestes países, exceto o Canadá, 

é bem menor que no Brasil que é na ordem de 17%. Para países como a China e a 

índia, por exemplo, o recurso per capita é da ordem de 5% do brasileiro. 

A taxa média de extração anual per capita varia de mais de 1000 m 3 nos 

países industrializados, a 500-600 m 3 na América Latina, Caribe e Ásia Sul e a cerca 

de 140 m 3 na região Sub Saara na África. Estes valores são os médios nas grandes 

regiões e, apesar das grandes diferenças, ainda não mostram a escassez real em 

diversos locais, como a situação do Nordeste brasileiro bem conhecida por 

reportagens na televisão e outras formas de mídia. 

Estima-se que, com o aumento da população e do consumo mundiais, até 

2050 haverá 3,5 bilhões de pessoas vivendo em países com estresse de água. 

A dessalinização de água salobra e da água do mar talvez seja a única 

maneira, praticamente possível, para aumentar a quantidade disponível de água 

doce. Este sistema já está sendo realizado e desenvolvido em muitos países. As 

tecnologias desenvolvidas são usadas também para a purificação de água usada ou 

contaminada. 

No final do ano 2001, o número total mundial de unidades com capacidade 

maior que 100 m 3 por dia (m 3/d), instaladas ou contratadas, era 15.223 com a 

capacidade total maior que 32 milhões de m 3/d (Mm 3/d), sendo mais de 19 Mm 3/d 

para a água do mar e 13 Mm 3/d para outras fontes de água. A maioria da 

capacidade está no Oriente Médio, Norte da África e nos Estados Unidos. 

Atualmente a maior aplicação é para suprir água potável, mas a aplicação para 

tratamento e reutilização de água de esgoto municipal e rejeitos industriais está 

aumentando. 



A maioria das usinas atuais de dessalinização usa uma das duas 

tecnologias básicas: processos térmicos ou processos por membrana. Há outros 

processos como congelamento mas atualmente são usados em pequena escala ou 

em aplicações especiais devido ao seu alto custo. 

Os processos térmicos são basicamente a destilação por calor suprido, mas, 

as usinas usam diversos métodos para aumentar a eficiência e reduzir o custo como, 

por exemplo, evacuação para reduzir a temperatura de ebulição. Três classes de 

sistemas são usadas comercialmente: destilação por ebulição ( em multi-estágios ), 

destilação de múltiplos efeitos e destilação por compressão de vapor. 

Nos primeiros dois sistemas o calor é suprido na forma de vapor de água para 

aquecer a água salgada ou salobra e no terceiro a energia mecânica é usada. O 

vapor é condensado para formar o produto da usina. A água doce produzida é de 

alta pureza. 

Processos por membrana usam membranas que separam as moléculas de 

água dos sais e outros materiais dissolvidos. Há dois processos diferentes: eletro-

diálise e osmose reversa. No sistema eletro-diálise a tensão elétrica é aplicada para 

remover íons de materiais dissolvidos através das membranas, deixando a água 

limpa. No sistema osmose reversa a água fonte é pressurizada contra a membrana 

que deixa passar somente moléculas de água, deixando a água fonte concentrada 

com os sais e outros materiais. Em ambos os sistemas a água doce produzida não é 

totalmente pura, contendo uma baixa concentração de sais. Atualmente cerca de 

86% da capacidade total são de destilação por ebulição em multi-estágios ou de 

osmose reversa.2 0 

A capacidade total mundial em 1996 era 17 Mm 3/d, distribuída em mais de 

cem países. Mais de 75% estão em dez países: Arábia Saudita (5 Mm 3/d em 1996), 

Estados Unidos (2,8), Emirados Árabes Unidos (2,1), Kuwait (1,3), Líbia (0,64), 

20 INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS - IEAV - CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL. Água 
Doce. 
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Japão (0,64), Qatar (0,56), Espanha (0,49), Itália (0,48) e Irã (0,42). Cerca de 

metade da capacidade é usada para dessalinização da água do mar no Oriente 

Médio e no Norte da África. Nos Estados Unidos uma grande parte da capacidade é 

usada para a dessalinização de água salobra para produzir água potável. 

O custo de dessalinização varia entre países, com a capacidade de usina e 

outros fatores. O custo de água por dessalinização da água do mar é 3-5 vezes 

maior que o da água produzida a partir de água salobra. O custo total de produção a 

partir de água salobra em sistemas de capacidade entre 4.000 e 40.000 m3/d é 

tipicamente entre US$0,25 e 0,60 por m 3 Para a produção a partir da água do mar 

em sistemas com capacidade entre 4.000 e 100.000 m 3 por dia, o custo varia entre 

US$0,75 e 3 por m 3 

Atualmente as fontes de energia da maioria das usinas são combustíveis 

fósseis ou energia elétrica, mas pesquisas continuam para desenvolver sistemas 

baseados na energia solar e energia nuclear. A temperatura necessária para a 

dessalinização é baixa (<115 °C) e diversas fontes podem ser aproveitadas, tais com 

gás que sai de turbinas a gás e vapor do sistema de turbina de usinas nucleares, em 

sistemas denominados co-geração. 

Na Rússia a usina elétrica com o reator rápido BN-350 está sendo operada 

desde a década de 1970 em modo co-geração, produzindo 135 MW de energia 

elétrica e 80.000 m3/d de água potável. No Japão cerca de dez usinas elétricas com 

o reator PWR incluem instalação de dessalinização, cada uma produzindo 

1000-3000 m 3/d de água potável. Outros países que realizam pesquisas sobre 

dessalinização nuclear incluem a índia, China, Paquistão, Tunísia, Marrocos, Egito. 

Argélia, Coréia do Sul e Argentina. 



3 . 5 A UTILIZAÇÃO DOS AQÜÍFEROS COMO SAÍDA 

Aqüíferos são as reservas de água, também chamadas de reservas de 

segurança do mundo, ou seja, a água subterrânea. A necessidade de manter-se 

intacta esta reserva diz respeito diretamente a sobrevivência e consumo futuros. 

Com o problema da escassez hídrica, que antes era uma questão local, hoje 

atravessa fronteiras internacionais através do comércio internacional de grãos. Por 

exigir mil toneladas de água, aproximadamente, para produzir uma tonelada de 

grãos, a importação dos grãos torna-se a forma mais eficiente de importar água. 

Os países que encontram-se pressionados quanto ao limite de sua 

disponibilidade hídrica, tem satisfeito a demanda crescente das suas cidades e 

indústrias, poupando a água destinada a irrigação e importando os grãos para 

alimentação. Com a intensificação do déficit dos recursos hídricos, percebe-se uma 

aumento na competição pelos grãos nos mercados mundiais. De certa forma, a 

negociação nos mercados futuros de grãos traduz-se em negociação, no futuro, da 

água. 

A demanda hídrica triplicou durante o último meio século, suplantando a 

produção sustentável de aqüíferos em dezenas de países, provocando a queda de 

lençóis freáticos. Na verdade, os governos estão atendendo à demanda crescente 

de alimentos com a extração excessiva de água subterrânea, uma ação que, 

praticamente, garante a queda de produção de alimentos quando o aqüífero estiver 

exaurido. Conscientemente ou não, os governos estão criando uma economia de 

"bolha alimentar."21 

21 EPi-EARTH POLICY INSTITUTE. O mundo está criando uma economia de bolha alimentar 
baseada no uso insustentável da água. 



À medida que o consumo da água aumenta, o mundo acaba sendo exposto 

a um déficit hídrico cada vez maior. Mas, o problema se agrava porque a queda no 

nível de lençóis freáticos não é facilmente visível ( só é descoberto quando os poços 

secam ou via estudos específicos ). 

Se a demanda pela água é maior que a produção sustentável de um aqüífero, 

a diferença entre os dois aumenta a cada ano. No primeiro ano ela pode ser 

pequena, talvez quase imperceptível, mas com o passar do tempo ela chegará ao 

ponto de exaurir totalmente o aqüífero. 

As bombas a diesel ou elétricas utilizadas na a extração da água nos 

aqüíferos, foram disponibilizadas mundialmente e aproximadamente ao mesmo 

tempo. A exaustão simultânea de muitos aqüíferos em lugares distintos, significa que 

as reduções nas colheitas de grãos ocorrerão em muitos países e mais ou menos na 

mesma época. Torna-se importante salientar que a população mundial cresce em 

aproximadamente cerca de 70 milhões de pessoas todo ano. 

Os aqüíferos estão se exaurindo em dezenas de países, incluindo China, 

índia e Estados Unidos que, juntos colhem aproximadamente metade dos grãos 

mundiais. Sob a planície norte da China, que produz mais da metade do trigo e um 

terço do milho chinês destinado ao consumo, a queda anual do lençol freático 

aumentou de uma média de 1,5 metros há uma década, para 3 metros atualmente. 

O bombeamento excessivo já exauriu, quase todo o aqüífero raso, restando asssim, 

como única recarga a este, as águas pluviais. Com base nesta restrição, 

perfurações de aqüíferos profundos da região estão sendo utilizadas, mas, este não 

é recarregável, agravando assim o problema. 

Nos Estados Unidos, os lençóis subterrâneos caíram mais de 30 metros em 

partes do Texas, Oklahoma e Kansas - três dos principais estados produtores de 

grãos. Conseqüentemente, os poços estão secando em milhares de fazendas no sul 

de Great Plains. A exportação de grãos tem sido a saída provisória mais apropriada 

no momento. 
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No Paquistão, uma nação com 140 milhões de habitantes que ainda cresce a 

um ritmo de 4 milhões por ano ( quase 3% ), também está exaurindo seus aqüíferos. 

Na parte paquistanesa da planície fértil do Punjab, a queda do lençol freático é 

aparentemente semelhante à da índia. Na província de Baiuchistan, uma região 

mais árida, o lençol freático em torno da capital, Quetta, está se reduzindo a um 

ritmo de 3,5 metros anuais, o que poderá a província sem água em 15 anos, 

aproximadamente. 

O México que hoje tem uma população de 104 milhões, e espera que o 

mesmo atinja os 150 milhões até 2050 ( segundo projeção com base na taxa de 

crescimento ), encontra-se também com sua demanda pela água excedendo a sua 

oferta. No estado agrícola de Guanajuato por exemplo, o lençol freático está caindo 

no mínimo 2 metros todo ano. Em nível nacional, 52% de toda a água extraída do 

subsolo vêm de aqüíferos bombeados excessivamente. 

Na China, país que está crescendo a uma taxa alta, uma combinação na 

exaustão de aqüíferos, no desvio de água destinada a irrigação para as cidades e 

menores preços para os grãos comercializados, está resultando no encolhimento da 

safra. Após atingir o pico de 392 milhões de toneladas em 1998, a colheita caiu para 

346 milhões de toneladas em 2002. 

Embora alguns países já tenham obtido ganhos significativos no aumento da 

eficiência de irrigação e reciclagem da água servida urbana, a resposta costumeira à 

escassez hídrica tem sido construir mais barragens ou perfurar mais poços. Mas 

hoje, ampliar a oferta está cada vez mais difícil. Uma opção é reduzir a demanda 

através da estabilização populacional, ou elevar o nível de produtividade hídrica, que 

como já mencionado, não trata-se de coisa fácil. 



Com as 3 bilhões de pessoas que serão adicionadas à população mundial 

até 2050, nascendo nos países em desenvolvimento, onde a água já é escassa, 

atingir um equilíbrio aceitável entre água e população poderá, agora, depender mais 

da estabilização populacional do que de qualquer outra ação. 

O segundo passo na estabilização da situação da água seria a elevação da 

produtividade hídrica, do mesmo modo que se elevou a produtividade agrícola. Após 

a II Guerra Mundial, com a população então projetada a dobrar até 2000, e com 

pouca terra nova para ser cultivada, o mundo lançou-se num gigantesco esforço 

para elevar a produtividade das terras cultivadas. Como resultado, esta 

produtividade quase triplicou entre 1950 e 2000. Chegou a hora de ver o que pode-

se fazer a respeito da água. 

Os aqüíferos são tidos como reserva de segurança, e sua ameaça eminente é 

também uma ameaça a sobrevivência humana e das gerações futuras. O problema 

referente a escassez da água tem ficado cada vez mais sério e as saídas para o 

"reverter" deste processo cada vez procuradas. 



4 PRINCIPAIS POLÍTICAS ADOTADAS NO BRASIL NA ÚLTIMA 
DÉCADA 

4.1 A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

A ação do homem sobre a natureza deve ser analisada a partir da sua 

necessidade de sobrevivência, não apenas como a de um ser social ou que vive 

somente em certas condições imediatistas, sem consideração das mesmas a médio 

e longo prazos. 

Tendo como prioridade a educação das pessoas, os programas ambientais, 

hoje já bastante utilizados por dar bons frutos, contam com a mídia em geral 

( internet, televisão, rádio, empresas ), e transformaram-se em um importantíssimo 

meio para se chegar ao objetivo de conscientizar a sociedade. 

Escolas investem desde cedo na formação social das crianças, o que está 

produzindo uma novas geração de ecologistas, ou seja, cidadão mais responsáveis 

no que diz respeito ao meio ambiente. 

Todo o projeto deve apresentar uma visão integrada e global, na qual ficarão 

evidenciados os impactos que causará ao meio ambiente, os esclarecimentos sobre 

a necessidade de sua execução e a manifestação da opinião pública. 

A Educação Ambiental representa um instrumento essencial para superar os 

atuais impasses da nossa sociedade. A relação entre meio ambiente e educação 

para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a 

emergência de novos saberes para distinguir processos sociais que se tornam cada 

vez mais complexos e riscos ambientais que se intensificam. 



As políticas ambientais e os programas educacionais relacionados à 

conscientização sobre a crise ambiental demandam cada vez mais novos enfoques 

integradores de uma realidade contraditória e geradora de desigualdades que 

transcendem a mera aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos 

disponíveis. 

Assim, a educação ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado 

para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação 

que relaciona o homem, a natureza e o universo, tomando como referência que os 

recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o 

homem. 

A educação ambiental deve ser vista como um processo de permanente 

aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos 

com consciência local e planetária. Ela tem sido desenvolvida no país é muito 

diversificada e é ainda muito restrita à presença dos órgãos governamentais, como 

articuladores, coordenadores e promotores de ações ambientais. 

O grande salto de qualidade tem sido dado pelas ONG's ( Organizações -

não - Governamentais ) e organizações comunitárias, que têm desenvolvido ações 

não-formais centradas principalmente em ações com a população infantil e juvenil. 

A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e 

sensibilizar as pessoas para que transformem as diversas formas de participação em 

potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma 

proposta de sociabilidade, baseada na educação para a participação. 

O complexo processo de construção da cidadania no Brasil, num contexto de 

diminuição das desigualdades, passa por um conjunto de questões que 

necessariamente implicam a superação das bases constitutivas das formas de 

dominação e de uma cultura política baseada na tutela. 



O desafio da construção de uma cidadania ativa se configura como 

elemento determinante para constituir e fortalecer sujeitos cidadãos que, portadores 

de direitos e deveres, assumam a importante missão de abrir novos espaços de 

participação. 

A administração dos riscos socio-ambientais coloca cada vez mais a 

necessidade de ampliar o envolvimento público através de iniciativas que 

possibilitem um aumento do nível de consciência ambiental dos moradores, 

garantindo a informação e a consolidação institucional de canais abertos para a 

participação numa perspectiva pluralista. 

Uma vez que se observa que é cada vez mais difícil manter a qualidade de 

vida nas cidades, é preciso fortalecer a importância de garantir padrões ambientais 

adequados e estimular uma crescente consciência ambiental, centrada no exercício 

da cidadania e na reformulação de valores éticos e morais, individuais e coletivos, 

numa perspectiva orientada para o desenvolvimento sustentável. 

A educação ambiental, como componente de uma cidadania abrangente, está 

relacionada com uma nova forma da relação homem/natureza. 

Nesse sentido, a dimensão cotidiana da educação ambiental leva a pensá-la 

como somatório de práticas e, conseqüentemente, a entendê-la na dimensão de sua 

potencial generalização para o conjunto da sociedade. 

Entende-se que generalização de práticas ambientais só será possível se 

estiver inserida no contexto de valores sociais, mesmo que se refira a mudanças de 

hábitos cotidianos. 

A problemática socio-ambiental, ao questionar ideologias teóricas e práticas, 

propõe a participação democrática da sociedade na gestão dos seus recursos atuais 

e potenciais, assim como no processo de tomada de decisões para a escolha de 



novos estilos de vida e a construção de futuros possíveis, da ótica da 

sustentabilidade ecológica e da eqüidade social. 

Torna-se cada vez mais necessário consolidar novos paradigmas 

educacionais para iluminar a realidade desde outros ângulos, e isso supõe a 

formulação de novos objetos de referência conceituais e, principalmente, a 

transformação de atitudes. 



4.2 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - PROGRAMAS* 
ESTADUAIS 

4.2.1 Programa de avaliação de recursos hídricos-bacia do alto São 
Francisco - Minas Gerais (2001) 

Em Minas Gerais, como na maioria dos Estados brasileiros, ainda não há uma 

centralização das informações que são levantadas pelas diversas entidades 

operadoras de rede hidrometeorológica, pelas instituições de pesquisa e ensino, e 

qualquer outra que atue no setor de recursos hídricos. Com o intuito de reunir estas 

informações e consolidá-las, criou-se o Programa de Avaliação de Recursos 

Hídricos. 

Este é um programa institucional que consiste na caracterização climatológica 

e de disponibilidades hídricas das bacias hidrográficas. Como produtos finais serão 

produzidos mapas temáticos acompanhados de relatórios contendo o detalhamento 

dos estudos realizados. A primeira região escolhida para estudo foi a bacia do Alto 

São Francisco, especificamente a Sub-Bacia 40, conforme divisão da Agência 

Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, bacia esta escolhida devido a sua grande 

importância no desenvolvimento das regiões situadas em sua proximidade. 

4.2.2 PROÁGUA - Projeto Águas Vermelhas - Nordeste ( 1996) 

O semi-árido brasileiro está delimitado pela projeção das chuvas da chamada 

Zona de Convergência Intertropical, que abrange parte dos Estados da Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e 

Minas Gerais. Nesse território vivem cerca de de 26,2 milhões de habitantes. 

A Zona de Convergência Intertropical é um sistema formador de chuvas que 

provoca precipitações anuais raramente superiores a 600 mm, fenômeno que, em 

combinação com os elevados índices de insolação, faz da semi-aridez - e mesmo 

aridez, em alguns casos - o traço fisiográfico predominante na região. 



O desenvolvimento sócio-econômico da região semi-árida tem sido 

negativamente influenciado por essas condições climáticas, que tem gerado, com 

freqüência, episódios de seca de média e longa durações. 

Ressalta-se a inexistência de uma política eficiente e continuada de gestão 

dos recursos hídricos da região. Esses aspectos tem contribuído sensivelmente para 

aumentar a vulnerabilidade do semi-árido brasileiro, com graves conseqüências para 

a população, trazendo prejuízos econômicos e sociais de incalculável montante. 

No que se refere ao princípio dos usos múltiplos, afigura-se, no contexto do 

semi-árido brasileiro, um compromisso prioritário com o abastecimento humano, fato 

que, no entanto, não retira da agricultura irrigada e da geração de energia elétrica a 

importância que estas atividades detêm na base produtiva da região. 

O reconhecimento do valor econômico da água, encontra no semi-árido 

brasileiro o seu terreno de eleição. As condições de escassez desse recurso 

explicam a importância do seu valor econômico. Em verdade, a assimilação 

generalizada desse princípio não pode ser tão óbvia quanto o é no semi-árido. 

Destaca-se em primeiro lugar, a flagrante dicotomia entre procura e oferta de água 

observada na região. 

Aliado a esse fator, a experiência do governo brasileiro, através da execução 

de grandes obras e empreendimentos no semi-árido, faz com que a apropriação dos 

custos para a obtenção da água, associada ao próprio confronto entre demandas e 

disponibilidades, sirvam de elementos balizadores do mecanismo de formação do 

preço pelo uso da água em cada bacia hidrográfica, base do sistema de cobranças. 

O princípio segundo o qual a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e participativa constitui quase uma imposição dos dias atuais, 

incluindo todos os atores presentes ou interessados no uso dos recursos da bacia 

hidrográfica que devem se fazer presentes, diretamente por meio de representação, 

no processo de decisão. Nesse sentido, no que se concerne à decisão sobre o uso 



dos recursos naturais da região, se deve atribuir responsabilidades não apenas a 

governos. Também os usuários e a sociedade civil organizada devem ser ouvidos e 

devem tomar parte nas discussões que darão balizamento às decisões das 

autoridades encarregadas do planejamento e da gestão dos recursos hídricos. 

É com essa visão que é colocada a proposta de um novo projeto denominado 

Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-

Árido Brasileiro - PROÁGUA, o qual se insere no âmbito da política nacional de 

recursos hídricos, que tem por objetivo promover uma ampla reorganização do setor, 

abrangendo os aspectos institucionais, financeiros, estruturais, administrativos e 

operacionais. Esse Subprograma visa assegurar à região semi-árida brasileira novos 

caminhos de desenvolvimento, com base na eliminação de fatores que a expõem a 

vulnerabilidades, criando, assim, as bases para uma consistente política de 

desenvolvimento regional. 

O programa é operacionalizado através de Convênio estabelecido entre o 

Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal, através da 

Secretaria de Recursos Hídricos, e o Governo do Estado de Minas Gerais, por 

intermédio do IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Esse Convênio efetiva 

as negociações entre a UNIÃO e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento - Banco Mundial, com a celebração de um contrato de empréstimo 

e um acordo de projeto. 

O objetivo geral do PROÁGUA é garantir a ampliação da oferta de água de 

boa qualidade para o Semi-Árido Brasileiro, com promoção do uso racional desse 

recurso, de tal modo que a escassez relativa de água não continue a se constituir 

em um impedimento ao desenvolvimento sustentável da região. 



4.2.3 Programa Rio Limpo - Paraná (2003) 

O Programa Rio Limpo foi concebido com o objetivo de conservar e resgatar a 

qualidade dos recursos hídricos do Estado do Paraná, através da conscientização 

da população do Estado acerca da importância dos recursos hídricos para a garantia 

de manutenção e melhoria da qualidade de vida e de ações físicas pela realização 

de obras destinadas à despoluição e descontaminação dos recursos hídricos e pela 

criação, estruturação e administração de áreas naturais destinadas à conservação 

ambiental, à pesquisa científica, à educação ambiental e ao lazer da população. 

Buscando dar continuidade e sustentabilidade às realizações feitas 

anteriormente e àquelas que virão, como as do programa de saneamento ambiental, 

que iniciou com o PROSAM - Programa de Saneamento da Região Metropolitana de 

Curitiba e que está sendo complementado pelo Paranasan, o Estado do Paraná 

criou e implementou mecanismos institucionais de gestão compartilhada dos 

recursos hídricos através da lei 12.248/98, que instituiu o sistema integrado de 

proteção dos mananciais e da lei 12.726/99, que definiu a Política e criou o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A participação da sociedade nas grandes decisões relativas às questões 

ambientais a partir da instalação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dos 

Comitês de Bacias hidrográficas e UED's (Unidades Executivas descentralizadas), 

as Agências de Bacias, e transformação do Conselho Estadual de Meio Ambiente 

em órgão deliberativo foi assegurada e ampliada. 

O programa Rio Limpo investe em novas ações de recuperação e 

conservação ambiental, reunindo governo e sociedade e envolvendo ampla 

campanha de sensibilização da população, atividades de educação ambiental, 

parcerias com municípios para limpeza e despoluição de rios e a criação de quatro 

novos parques e duas lagoas de equilíbrio no Alto Iguaçu (Região Metropolitana da 

Curitiba). 



No âmbito do "Rio Limpo" realiza-se o maior programa de educação 

ambiental da história do Paraná voltado às questões relativas à água e à 

conservação dos rios paranaenses, envolvendo os diferentes setores da sociedade 

e atingindo 50.000 professores e 2,2 milhões de alunos da rede pública estadual e 

municipal de ensino de todo o Estado, complementando os programas já 

desenvolvidos pelo governo do Estado como o da Rede da Biodiversidade, 

Recuperação de Matas Ciliares, Implantação de Aterros Sanitários, Criação e 

Implementação de Unidades Estaduais de Conservação, entre outros. 

4.2.4 Programa Bacia Alto Iguaçu - Curitiba e Região Metropolitana (2002) 

O objetivo deste programa, elaborado em 2002, foi aumentar a qualidade de 

vida melhorando os serviços públicos. A proposta foi elaborada em dois níveis 

institucionais, o público e o privado, visando não só o apoio de instituições e da 

população, mas esperando uma melhora nas leis que fiscalizam os recursos hídricos 

do município. 

As principais etapas do programa: 

r Recuperação e manutenção das sub-bacias componentes das áreas 

mananciais do Alto Iguaçú, visando mantê-las como fonte de abastecimento 

da região metropolitana de Curitiba; 

r Reorganização dos espaços urbanizados situados aos arredores de lagos e 

canais, para evitar a poluição; 

Elaborar estudos para o aproveitamento de mananciais futuros; 

V Maior monitoramento dos recursos hídricos, e 

r Programas de educação ambiental a nível municipal e estadual. 



4.2.5 Programa de Incentivo à Redução de Consumo de Água - São Paulo 
(2004) 

Com o intuito de beneficiar a economia de água a SABESP começou a 

implantar, a partir do dia 15 de março de 2004, um sitema de bônus para os os 

clientes que reduzirem o consumo de água em 20%. Estes ganhariam um bônus 

também de 20% no valor do fornecimento de água e da coleta de esgotos. O 

programa tem duração de 6 meses na sua fase experimental. 

Para o cálculo do prêmio, a Sabesp vai considerar os volumes consumidos 

entre 15 de março e 15 de setembro de 2003. A meta mensal do consumo será 

80% da média aritmética dos volumes destes 6 meses. 

O objetivo é incentivar o uso racional da água principalmente nos meses mais 

secos e minimizar os problemas do abastecimento de água na Região Metropolitana 

de São Paulo. 

4.2.6 Programa de despoluição do Rio Tietê - São Paulo ( 1994) 

A execução do programa dividiu-se em duas etapas. A primeira etapa foi 

concluída em 1995 e consistiu nos seguintes itens: 

r Ampliação do serviço de coleta de esgotos a 250 mil famílias (com benefícios 

diretos para cerca de 1 milhão de pessoas); 

r Melhora sensível na qualidade da água em 120 km do rio; 

r- Aumento do índice de esgoto coletado na Região Metropolitana de São Paulo 

de 70% para 80%>; 

r Aumento do índice de esgoto tratado na Região Metropolitana de São Paulo 

de 24%para 65%, e 



r Ampliação da capacidade de tratamento de esgotos na rede da Região 

Metropolitana de São Paulo de 9,5 mil litros por segundo para 18 mil litros por 

segundo. 

A segunda etapa começou a ser executada em 2001 ( ainda em execução ) e 

consiste nos seguintes procedimentos: 

r Ampliação do serviço de coleta de esgotos a 400 mil famílias com benefícios 

diretos para cerca de 1,2 milhão de pessoas; 

r Melhora sensível na qualidade da água em 40 km do rio; 

r O Rio Pinheiros já não terá mau cheiro; 

r Aumento do índice de esgoto coletado na Região Metropolitana de São Paulo 

de 80% para 82%, e 

r Aumento do índice de esgoto tratado na Região Metropolitana. 
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5 CONCLUSÕES SOBRE AS POLÍTICAS ADOTADAS NO BRASIL 

Como o Brasil é um país privilegiado no sentido de ainda não sofrer estresse 

com a falta de água, percebe-se algum descaso com este problema se, comparado 

a outros países que encontram-se em uma posição mais prejudicada. O fato de 

possuir cerca de 12% dos recursos de água renovável não significará muita coisa 

dentro de alguns anos. 

Verifica-se um posicionamento reservado por parte dos governantes, no que 

diz respeito ao saneamento básico. Presume-se que seja devido a cobrança por 

parte da população e também por causa da proliferação de doenças. Mas, a 

preocupação com o desperdício ou com a possível escassez do bem para daqui a 

algum tempo quase inexiste. 

Existe também, alguma preocupação com o aumento da poluição das águas, 

caso este que pode ser amenizado com os intrumentos de informação e controle, 

sem deixar de lado a colaboração de toda a sociedade. 

Observa-se, no entanto, grande preocupação por parte de ambientalistas e 

ecologistas que, se mostram incansáveis na divulgação da realidade e no anseio por 

soluções. 

Com a repercussão do tema, e talvez uma maior cobrança da população 

advinda da informação, o país tem conseguido alguma melhora nos últimos dez 

anos, principalmente com o aumento na gravidade da degradação aqui no Brasil e 

em todo o mundo. Mas, o avanço ainda é pouco expressivo se comparado a 

importância que os países da europa dão ao problema. 

Um sinal de mudança foi a implantação do sistema de cobrança pelo uso da 

água ( sistema copiado da França ), mas, este não tem dado o mesmo resultado que 

nos países desenvolvidos onde a política foi implementada primeiro e conseguiu a 



redução considerável dos níveis de poluição e também do consumo e desperdício 

de água (tanto industrial quanto domiciliar). 

Outro ponto de falha no Brasil solidifica-se através do não cumprimento das 

!©js, elas existem mas a fiscalização não é eficaz. Faz-se necessária então a 

reavalição destas, bem como, seu melhor monitoramento. Espera-se com isso que 

haja um maior respeito a elas, se não pela conscientização, então, pela severidade 

das sanções. 

Faz-se necessário também, um maior comprometimento das autoridades no 

auxílio a inovação e implementação de políticas para a consevação dos recursos 

hídricos, e na regulação do consumo, fato este que enquadra-se como prevenção 

para o futuro. 

O aumento na participação da população nas questões relativas ao meio 

ambiente e que envolvem a qualidade de vida no planeta, torna-se cada vez mais 

necessária e evidente, uma vez que, só com a união de todos conseguiremos 

resultados melhores e de maneira mais rápida e eficiente. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje sabemos que a água é um bem de valor econômico, escasso, e que com 

o passar do tempo será cada vez mais caro e requisitado. Seja para consumo, para 

produção de alimentos, geração de energia ou outro fim qualquer, é sabido que sem 

ela não haverá vida no planeta. 

A principal indagação é que com o aumento da polulação mundial, prevê-se 

também o aumento do consumo da água, seja pela ingestão, irrigação ou aumento 

de produtividade na agricultura e empresas. Mas, se o consumo aumenta e as 

reservas hídricas não, como solucionaremos este paradoxo? 

As reservas de segurança do mundo, os aqüíferos, em alguns países já 

chegam a exaustão. Deve-se isto a utilização desenfreada destes na produção de 

alimentos, como é o caso da China. 

Para minimizar danos como estes em países com estresse d'água, existe 

uma tendência a importar alimentos como forma de importar água. Leva-se isto a 

uma solução temporária somente para os países que estão importando. 

Outra questão que agrava o problemática é a poluição do rios e lagos. 

Atualmente esta tem sido tratada de maneira mais severa pelas autoridades, 

entretanto, ainda falta fiscalização e monitoramento das políticas implementadas, 

dificultando, assim, a minimização dos danos. 

Algumas armas estão sendo utilizadas para amenizar o problema, uma delas 

é a cobrança pelo uso da água que se constitui em uma das ricas ferramentas 

indutoras do uso racional da água. O princípio poluidor-pagador implementado no 

Brasil a exemplo dos países da Europa ainda está em fase de adaptação, uma vez 

que nos países de origem a cobrança é feita de maneira muito mais rígida. Levando 

em consideração que a água é elemento de enorme relevância para um crecimento 



sustentável, pois melhora a equidade social, o país carece de maior atenção 

voltada especificamente para esta área. 

Embora hajam ações tímidas referentes ao problema, a conscientização da 

sociedade, parece ser a arma mais poderosa do planeta, mas aparentemente, difícil 

de alcançar. Programas de educação ambiental tentam isso, começando logo na 

infância, para com isso garantir uma geração mais responsável e informada. 

Outras políticas têm sido utilizadas, inclusive com algumas experiências 

mundiais bem sucedidas, mais ainda não chegou-se a um consenso do que seria 

mais apropriado para o momento. 

Na verdade, este consenso existe, mas é o de que a situação se agrava a 

cada dia que passa, ficando cada vez mais difícil retroceder o tempo e a degradação 

que há anos tem prevalecido sobre a preservação. 

Uma pergunta que hoje tem sido muito feita: Será que consegue-se retardar 

este processo? 

Ainda não há uma resposta comprovadamente verídica, mas com a 

associação de políticas ambientais, programas educacionais e leis mais abrangentes 

e severas, espera-se a melhora do quadro, nem que seja através de uma maior 

conscientização das pessoas, sendo bastante útil, visto que o ecossistema encontra-

se desta maneira devido a intervenção do homem. 

A informação é uma grande aliada no processo, mas sozinha não é capaz de 

ultrapassar grandes obstáculos. Deve estar associada a outras políticas e 

principalmente àquelas que ataquem o mal pela raiz, como por exemplo, políticas de 

despoluição dos recursos hídricos e de re-utilização da água. 



Uma vez que a má administração dos recursos hídricos pode comprometer 

o crescimento econômico, a água deve então ser evidenciada como grande motor 

do desenvolvimento. Deve ser também tratada com seriedade por parte de todos 

nós, haja vista sua importância. 

A relevância da participação da sociedade deve ser ressaltada e evidenciada. 

É necessário a conscientização de todos para que o esperado progresso seja 

alcançado. 

Contudo, conclui-se que um cidadão mais consciente e eficaz na cobrança 

pela responsabilidade ambiental seja a chave para o sucesso de toda e qualquer 

política de preservação e conservação. 



GLOSSÁRIO 

CONCEITOS 

VALOR DE USO DA ÁGUA: é o valor da utilização do bem pela sociedade, ou seja o 

consumo. 

VALOR ECONÔMICO: é o valor do trabalho gasto para produzir a água. Vai desde a 

captação, tratamento, distribuição até o usuário final que a consome. 

CRESCIMENTO ECONÔMICO: consiste no crescimento da economia ( produção, 

renda ). 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: crescimento econômico associado ao 

desenvolvimento social ( questão qualitativa ). 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: crescimento constante e de longo prazo 

onde, as questões econômicas, sociais e ambientais interagem-se de maneira 

sustentável e promissora. 
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LEI N° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1 o da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989 

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS 

Art. 1 o A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 

1 - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; 

IX - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas; 

IV - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2 o São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 



III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 
ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 

Art. 3 o Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional 
de Recurso Hídricos: 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e 
com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos 
e zonas costeiras. 

Art. 4 o A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos 
recursos hídricos de interesse comum. 

CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 5 o São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água, 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 



SEÇÃO í 

DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 6 o Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a 
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
0 gerenciamento dos recursos hídricos. 

Art. 7 o Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de 
planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e 
projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo: 

1 - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 

II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em 
quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis; 

V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das metas previstas; 

VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; 

IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 
proteção dos recursos hídricos. 

Art. 8 o Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por 
Estado e para o País. 

SEÇÃO II 

DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES, SEGUNDO OS 
USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA 

Art. 9 o O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água, visa a: 

I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 
forem destinadas; 

II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 
permanentes. 
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Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 
ambiental. 

SEÇÃO III 

DA OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como 
objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 
exercício dos direitos de acesso à água. 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos 
de recursos hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 
consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 
processo produtivo; 

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água. 

§ 1 o Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento. 

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 

§ 2 o A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na 
forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da 
legislação setorial específica. 

Art. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos 
Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água 
estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte 
aquaviário, quando for o caso. 

Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso 
múltiplo destes. 

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder 
Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. 
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§ 1 o O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal 
competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio 
da União. 

§ 2 o (VETADO) 

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial 
ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

II - ausência de uso por três anos consecutivos; 

II! - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os 
quais não se disponha de fontes alternativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo 
de água. 

Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não 
excedente a trinta e cinco anos, renovável. 

Art. 17. (VETADO) 

Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, 
mas o simples direito de seu uso. 

SEÇÃO IV 

DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 
real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos. 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos termos 
do art. 12 desta Lei. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos 
devem ser observados, dentre outros: 



I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu 
regime de variação, 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume 
lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e 
de toxidade do afluente. 

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão 
aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão 
utilizados: 

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos 
de Recursos Hídricos; 

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

§ 1 o A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e 
meio por cento do total arrecadado. 

§ 2 o Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo 
perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à 
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água. 

§ 3 o (VETADO) 

Art. 23. (VETADO) 

SEÇÃO V 

DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS 

Art. 24. (VETADO) 

SEÇÃO VI 

DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, 
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos 
e fatores intervenientes em sua gestão. 

Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos. 

Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações 
sobre Recursos Hídricos: 

I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

II - coordenação unificada do sistema; 



III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade. 

Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 
qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de 
recursos hídricos em todo o território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

CAPÍTULO V 

DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO MÚLTIPLO, DE INTERESSE 
COMUM OU COLETIVO 

Art. 28. (VETADO) 

CAPÍTULO VI 

DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO 

Art. 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao 
Poder Executivo Federal: 

I - tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do 
Sistema de Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

I! - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os 
usos, na sua esfera de competência; 

III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito 
nacional; 

IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade 
responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sob 
domínio da União. 

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos 
Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência: 

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os 
seus usos; 

II - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica; 

III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em âmbito 
estadual e do Distrito Federal; 

IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. 



Art. 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes 
Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das 
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e 
de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. 

TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO 

Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
com os seguintes objetivos: 

I - coordenar a gestão integrada das águas; 

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, 

III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos 
hídricos; 

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 

Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 

I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 

V - as Agências de Água. 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: 

I - representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República com 
atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; 

II - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 

IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos. 



Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não 
poderá ceder à metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos: 

I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 
planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários; 

II - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 
repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; 

IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à 
Política Nacional de Recursos Hídricos; 

VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e 
estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; 

VIII - (VETADO) 

IX - acompanhar a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar 
as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos 
e para a cobrança por seu uso. 

Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por: 

I - um Presidente, que será o Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 

II - um Secretário Executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 
responsável pela gestão dos recursos hídricos. 

CAPÍTULO III 

DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: 

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; 
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!l - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de 
tributário desse tributário; ou 

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de domínio 
da União será efetivada por ato do Presidente da República. 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de 
atuação: 

I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 
atuação das entidades intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hídricos; 

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 
providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 
as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir 
os valores a serem cobrados; 

VII - (VETADO) 

VIII - (VETADO) 

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo. 

Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao 
Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo 
com sua esfera de competência. 

Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: 

I - da União; 

II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; 

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; 

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 



§ 1 o O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem 
como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos 
comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros. 

§ 2 o Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e 
transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir 
um representante do Ministério das Relações Exteriores. 

§ 3 o Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras 
indígenas devem ser incluídos representantes: 

I - da Fundação Nacional do índio - FUNAI, como parte da representação da União; 

ii - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. 

§ 4 o A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de 
atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma 
estabelecida nos respectivos regimentos. 

Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um Presidente e um 
Secretário, eleitos dentre seus membros. 

CAPÍTULO IV 

DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA 

Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do 
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais 
Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 
mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Art. 43. A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento dos 
seguintes requisitos. 

I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em 
sua área de atuação. 

Art. 44. Compete às Agências de Água no âmbito de sua área de atuação: 

I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de 
atuação; 

II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 



III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos; 

IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com 
recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à 
instituição financeira responsável pela administração desses recursos; 

V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação; 

VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de 
atuação; 

VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de 
suas competências; 

VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo 
ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua 
área de atuação; 

X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de 
Bacia Hidrográfica; 

XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento 
ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de 
acordo com o domínio destes; 

b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; 

c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos; 

d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será 
exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos recursos 
hídricos. 

Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 

I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos; 



II - coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e 
encaminhá-lo à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

III - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 

V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e 
submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

CAPÍTULO VI 

DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de recursos 
hídricos. 

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 
recursos hídricos; 

IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 
difusos e coletivos da sociedade; 

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos. 

Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações 
civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. 

TÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais 
ou subterrâneos: 

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva 
outorga de direito de uso; 

II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação 
ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique 
alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos 
órgãos ou entidades competentes; 

Iii - (VETADO) 

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com 
os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 



V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida 
autorização; 

VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores 
diferentes dos medidos; 

VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos 
administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou 
entidades competentes; 

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no 
exercício de suas funções. 

Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à 
execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos 
hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento das 
solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito as 
seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração: 

I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das 
irregularidades; 

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$100,00 (cem 
reais) a R$10.000,00 (dez mil reais); 

Mi - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras 
necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o 
cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos 
recursos hídricos; 

IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor 
incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos 
dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extração de água 
subterrânea. 

§ 1 o Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de 
abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, 
ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será 
inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato. 

§ 2 o No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão 
cobradas do infrator as despesas em que incorrer a Administração para tornar 
efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 
do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que 
der causa. 

§ 3 o Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autoridade 
administrativa competente, nos termos do regulamento. 

§ 4 o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 



TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 51. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas 
mencionados no art. 47 poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, por prazo determinado, para o exercício 
de funções de competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos. 

Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de 
energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica. 

Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a partir da publicação 
desta Lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a 
criação das Agências de Água. 

Art. 54. O art. 1 o da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1 o  

iii - quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de Recursos Hídricos do 
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 

IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e Energia; 

V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

§ 4 o A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede hidrometeorológica 
nacional. 

§ 5 o A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e expansão de sua 
rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços 
relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica." 

Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em 
vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de publicação desta 
Lei. 

Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta Lei no prazo de cento e 
oitenta dias, contados da data de sua publicação. 
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Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 


