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Ao longo da história, o homem foi formalizando conhecimentos a respeito do mundo, que foram sendo
transformados em tecnologia  para garantir a realização de seus objetivos.

Provavelmente, tudo começou quando o homem da caverna rejeitou parte de um alimento que considerou
dura demais para ser mastigada e digerida. Passado algum tempo, ao verificar que a parte jogada fora
poderia dar origem a um novo exemplar, que também poderia ser comido, o homem primitivo descobriu a
forma de cultivar vegetais para usá-los como alimento. Assim teria surgido a agricultura, responsável pela
fixação do homem à terra e pelo posterior desenvolvimento de civilizações em todo o mundo.

No decorrer do processo histórico de desenvolvimento das civilizações, foram sendo formados aglomerados
urbanos cada vez maiores e mais numerosos, cujas populações muitas vezes eram dizimadas por terríveis
epidemias. Para enfrentar esse problema, agravado posteriormente pelo processo de industrialização que
“inchou” as cidades e metrópoles, foram sendo formalizados conhecimentos que levaram à institucionalização
do que se tornaria conhecido como “saneamento básico”. Essa disciplina da engenharia moderna baseia-
se no princípio de “afastar do local de moradia das pessoas” os dejetos por elas produzidos, como forma
de garantir a eliminação de focos de contaminação e as doenças deles decorrentes. Como conseqüência
das ações de saneamento básico, a média de vida das pessoas aumentou significativamente e a população
mundial cresceu de uma forma jamais vista. Entre o início do século 20 e o ano 2000, por exemplo, passou
de 900 milhões de pessoas para cerca de 6 bilhões.

O chamado saneamento básico levou em consideração, pela primeira vez, o conceito ambiental, ao
estabelecer como tendo “causas externas” as doenças a que estavam sujeitas as populações, sobretudo
as populações mais pobres; ao afirmar que “as grandes medidas preventivas, como drenagem, limpeza
das ruas e das casas, por meio do suprimento de água e de um adequado sistema de esgoto e, em
especial, a introdução de modos mais baratos e mais eficientes de remover da cidade todos os refugos
nocivos são operações para as quais devemos buscar ajuda na ciência da engenharia civil, e não na
medicina” (CHADWICK, 1842, in: Rosen, 1994).

Como resultado de um conjunto de sucessivos eventos, entre os quais merece destaque a epidemia que
varreu a Europa em 1848, iniciou-se a instalação de sistemas de coleta de esgotos e de abastecimento de
água nas cidades (ROSEN, 1994). Foi também o início do estabelecimento do médico de saúde pública,
de novos métodos de abastecimento de água e de critérios de salubridade, a fim de definir as normas para
a construção de edificações que, com as instalações sanitárias de distribuição de água potável e de
afastamento de efluentes domésticos, pudessem garantir condições mínimas de sobrevivência para a
população, impondo limites às formas de ocupação do solo.

Nessa evolução do uso da água no plano mundial, várias conquistas constituem importantes marcos que
resultaram na mudança do conceito de “saneamento básico”, fundamentado nas necessidades do modelo
inglês do século 19, para o atual conceito de “saneamento ambiental”, muito mais abrangente e que
incorpora novas variáveis da realidade. Entre essas conquistas, podemos destacar:

• Conferência de Alma-Ata (ABES, 1979), com o estabelecimento do conceito da atenção primária na
saúde, a partir da constatação de que 95% dos casos de doenças registrados nos sistemas públicos
de saúde tinham origem na veiculação hídrica, impondo aos serviços de saneamento uma abrangência
ambiental jamais imaginada anteriormente;

• Relatório Técnico 807 (OMS, 1991), que tornou evidente a necessidade de participação dos mais
diversos segmentos da sociedade nas decisões tomadas pelos sistemas de serviços públicos,
estabelecendo a necessidade de definir parâmetros de avaliação dos serviços prestados à população
nas questões ambientais e na gestão da água e da saúde.

• Redefinição de parâmetros utilizados na análise de projetos financiados pelo Banco Mundial referentes
a serviços de saneamento, passando a considerar o arranjo institucional, além dos aspectos
tecnológicos e gerenciais envolvidos na prestação dos serviços (SERAGELDIN, 1994).

Dessa forma, a preocupação mundial com os temas ambientais e com os recursos hídricos, surgida ao
longo do século 20, levou, dentre tantas informações, estudos e pesquisas, à identificação dos usos e da
disponibilidade da água mundial e por países, revelando a situação extremamente privilegiada do Brasil,
em especial em comparação com as grandes potências econômicas mundiais.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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Disponibilidade e usos da água no Brasil e em grandes potências mundiais

Água renovável UsosPAÍS PIB Pop.

Dispon. Dem. Compr. Total Dom. Ind. Irrig. Dom Ind. Irrig.
(US$ bi) (mi) (km3/ano) (km3/ano) (%) (m3/p.ano) (%)

Brasil 787.36 169.2 8233 54.87 0.67 324 68 58 198 21 18 61

EUA 8210.60 277.83 2478 469.00 18.93 1688 203 777 709 12 46 42

França 1432.90 59.06 198 34.88 17.62 591 94 407 89 16 69 15

Itália 1171.04 57.19 167 56.20 33.65 983 138 265 580 14 27 59

Alemanha 2142.02 82.69 182 58.85 32.34 712 100 484 128 14 68 18

Japão 3783.14 126.43 430 91.40 21.26 723 137 123 463 19 17 64

Canadá 598.85 30.68 2901 43.89 1.51 1431 157 1144 114 11 80 9

Reino Unido 1357.43 58.34 120 11.75 9.79 201 40 155 6 20 77 3

Fonte: Gleick, Peter. The world’s water, 2001-2002

Já no Brasil, esse processo ocorreu de modo um pouco diferente. Se tivemos algumas iniciativas pioneiras em
que puderam ser aproveitadas algumas dessas experiências externas, também foram importados critérios de
controle e padrões de projeto que, no âmbito da engenharia brasileira, somente na década de 1970 passaram a
ter abrangência nacional, com a criação do Planasa.

É inegável reconhecer a importância do papel desempenhado pelo sistema BNH/Planasa, tanto na orientação de
investimentos para as regiões mais carentes, sujeitas a altos índices de moléstias de veiculação hídrica, como
na indução do desenvolvimento de normas e tecnologias de apoio. Nesse sentido, merecem destaque medidas
como a implantação de parques industriais destinados à produção de materiais e equipamentos, e o estabelecimento
de critérios e normas técnicas operacionais para o desenvolvimento de projetos de engenharia. Ao longo dos
anos, nas universidades e escolas de engenharia civil, consolidaram-se os cursos de hidráulica sanitária voltados
para a formação de profissionais, técnicos e especialistas desse setor, que possibilitaram a formalização de
conhecimentos para o planejamento dos usos da água, o monitoramento ambiental e a gestão de recursos
hídricos.

Houve também distorções, cabendo destacar a ausência de uma política nacional, pois o sistema proposto pelo
Planasa não conseguiu atrair e incorporar grande parte dos sistemas então existentes. Na realidade, isso só
ocorreu na medida em que prevaleceram as determinações geradas pelos instrumentos institucionais dos governos
militares.

Houve uma drástica mudança no perfil da população brasileira, de predominantemente rural para urbana ao longo do período de
1940 a 1996, de acordo com dados do IBGE e SEADE. Nesse período a população urbana brasileira passou de 12 para 123
milhões de habitantes, enquanto na população da RMSP passava de 1,5 milhões (1940) para 17 milhões de habitantes (2000). O
consumo urbano (apenas doméstico) de água na RMSP, passou de 300 mi litros/dia em 1940 para 6.480 mi de litros/dia em 2003,
passando a exigir a captação em mananciais de diversas bacias hidrográficas para suprir esse crescente abastecimento.
(Conforme RATTNER, 1979, SABESP, IBGE e SEADE, 2003)
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No Estado de São Paulo, o desafio do uso urbano da água era suprir as pequenas cidades e distritos que,
até então, não dispunham desses serviços, o que pôde ser realizado efetivamente no âmbito do sistema
criado pelo Planasa, por intermédio da Sabesp. Enquanto isso, as médias e grandes cidades – que em
1940 concentravam cerca de 1,7 milhão de habitantes, representando 19 % da população estadual –
passaram a concentrar 25 milhões de habitantes em 1990, ou 80% do total estadual desse ano, com um
crescimento de 27% ao ano, para uma taxa de somente 3% como média brasileira no mesmo período
(ROMERA, 1985). Esse segmento das cidades médias foi apenas parcialmente coberto pelo sistema
criado pelo Planasa. “Em que se pese as enormes possibilidades de investimentos dessa época, tanto o
Planasa como o BNH, ou mesmo o governo federal, jamais conseguiram observar de modo consistente a
realidade, e assim contribuir para a viabilização de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
urbano” (YASSUDA, 1995).

Com uma formatação bem mais recente e mais rápida, a institucionalização do uso da água para a
geração de energia teve início no Brasil com o Código de Águas (Decreto nr. 24.643, de 1934), que
também contribuiu para promover a mudança no perfil da concentração urbana de população a partir de
1940. No entanto, não se pode atribuir a tal institucionalização uma participação direta no aumento do
número de conflitos pelo uso da água e no processo de deterioração do meio ambiente, gerados pelo
aumento descontrolado da concentração de população em diversas regiões, cuja disponibilidade de
recursos hídricos somente mais tarde seria diagnosticada e avaliada. O maior exemplo disso é o
crescimento econômico e populacional da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que, ao ignorar
esses limites ambientais, tornou necessária a transposição de bacias como única forma de garantir a
continuidade do abastecimento de água. Essa prática tem causado diversos prejuízos, inclusive a
implantação de um sistema permanente de gestão hidrológica para controle da situação crítica na bacia
do rio Piracicaba.

Como se pode avaliar pelos dados do quadro a seguir, todos os sistemas fornecedores de água da RMSP
correspondem a consumos acima de valores considerados normais.
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Este quadro mostra a vazão média captada em litros/hab.dia para cada um dos 8 sistemas utilizados para abastecer
a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Segundo a SABESP, a média geral captada é de 317 l/pessoa.dia e o
total captado para abastecer as 18,1 milhões de pessoas da RMSP é de 64,97 m3/s. (conforme SABESP:
www.sabesp.com.br, consulta realizada em Janeiro 2004)
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Abastecimento de água na Região Metropolitana de São Paulo

Com esse processo de urbanização – muito mais rápido no Brasil, especialmente na região de São Paulo, do que
em outras partes do mundo – aumentou o número de conflitos decorrentes da contaminação dos mananciais.
Isso levou à formalização de técnicas de avaliação de impactos do uso de recursos naturais, e também do
saneamento ambiental, a fim de possibilitar uma análise sistêmica que considerasse todo o contexto em que
ocorrem a exploração e o uso de um recurso natural. Mas foi somente nas duas últimas décadas, diante dos
indisfarçáveis sinais dos impactos causados pela urbanização e dos efeitos sobre a qualidade dos recursos
naturais em várias regiões, que se estabeleceram os primeiros critérios de potabilidade da água para consumo e
de classificação de efluentes, mas ainda sem incorporar critérios de gestão ambiental (ROMERA,1996).

Como é possível avaliar dessa breve análise histórica, foram os fatores determinantes do desenvolvimento econômico
que estabeleceram as formas de apropriação dos recursos naturais. Até mesmo o desenvolvimento tecnológico
de cada um dos usos da água ocorreu de modos diferentes e independentes. E a grande conclusão é que os
avanços tecnológicos se deram com os novos meios de produção: a máquina a vapor passando a determinar uma

Sistema de captação Captação População Consumo médio
(l/s) (habitantes) (l/pess.dia)

Cantareira 31.600 8.800.000 310
Guarapiranga 13.200 3.700.000 308
Alto Tietê 9.800 2.700.000 314
Rio Grande 4.600 1.300.000 306
Rio Claro 3.700 1.000.000 320
Alto Cotia 1.100 380.000 250
Baixo Cotia 890 200.000 384
Estiva 80 20.000 346
RMSP 6.4970 18.100.000 317

Fonte: Sabesp, 2002

Este quadro mostra a vazão média captada em litros/hab.dia para cada um dos 8 sistemas utilizados para abastecer a Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Segundo a SABESP, a média geral captada é de 317 l/pessoa.dia e o total captado para
abastecer as 18,1 milhões de pessoas da RMSP é de 64,97 m3/s. (conforme SABESP: www.sabesp.com.br, consulta realizada em
Janeiro 2004)
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capacidade de produção industrial muito além da capacidade humana e dos animais; as vacinas reduzindo
epidemias e aumentando o tempo médio de vida das pessoas; a energia elétrica e os novos meios de
transporte e de comunicação acelerando e alterando profundamente o modo e o ritmo de vida das pessoas,
fazendo surgir os grandes aglomerados urbanos e de produção. Muitos dos processos de produção
continuam sendo essencialmente os mesmos, mas foram acelerados por essas novas tecnologias, em
resposta às novas condições de mercado. Em decorrência de tudo isso, os efluentes resultantes dos
processos industriais aumentaram muito além da capacidade de assimilação da natureza. Assim, alguns
dos desafios atuais da gestão ambiental e dos recursos hídricos são: gerir situações de conflitos, em suas
várias formas, e prevenir as futuras, em regiões em que há, ou possa haver, desequilíbrios entre a oferta e
a demanda de recursos naturais; possibilitar, induzir e facilitar o uso de tecnologias que acelerem a
assimilação de efluentes antes do seu retorno à natureza; e aperfeiçoar os mecanismos institucionais e de
legislação, com base na consciência dos novos conhecimentos adquiridos, em novas atitudes e habilidades
que possam ser desenvolvidas a partir deles e na participação da sociedade, para que as soluções
encontradas sejam capazes de atender a essas novas exigências.

A QUESTÃO DA ESCASSEZ E DA DEGRADAÇÃO NA ATUALIDADE

A tecnologia, de uma forma geral, resolveu problemas seculares do ser humano: puderam ser eliminadas
as grandes epidemias, aumentando o seu tempo médio de vida; “encurtaram-se as distâncias” com os
novos meios de transportes e de comunicação; o dia útil de trabalho foi “alongado” com a possibilidade do
uso de novas formas de energia; foram enormemente barateados todos os bens de consumo necessários
à vida, a partir de sua produção em escala industrial e das novas relações de trabalho dela originadas.
Também foi necessário o aperfeiçoamento dos processos produtivos na agricultura para que possibilitassem
o aumento da produção de alimentos; e as pesquisas levaram a novas formas de produção, baseadas no
desenvolvimento de fertilizantes e defensivos como alternativa de se atender a essa nova escala de produção,
compatível com as novas exigências de quantidades. O outro lado dessa transformação positiva foi a
geração de quantidades de resíduos e efluentes domésticos, industriais, urbanos e rurais jamais vistas,
bem como a destruição de grande parte do nosso patrimônio natural de biodiversidade. Esse panorama, de
perspectivas apocalípticas, diante do conjunto de forças que o construiu, foi o que inspirou um grupo de
trinta pessoas de dez países a se reunirem em abril de 1968 na Academia dei Lincei de Roma, dando
origem ao Clube de Roma (MEADOWS, 1972) “com a finalidade de promover o entendimento dos
componentes variados mas interdependentes que formam o sistema global em que vivemos”.

Surgiram assim, ao longo das últimas décadas, variadas concepções sobre meio ambiente: desde aquela
que preconizava a sua exploração máxima – tendo como foco o retorno econômico, reforçando e
sistematizando padrões culturais anteriores ao surgimento dos movimentos ambientalistas – até a visão
completamente preservacionista dos mais radicais ecologistas.

Passados trinta anos, a água entrou de maneira perceptível na arena política internacional, ao se tomar
consciência de um fato da maior relevância para a sobrevivência de toda a humanidade: os recursos
hídricos estão se tornando escassos e a obtenção de água de qualidade terá custos crescentes. E, com
relação a sua pureza, é difícil quantificar o número de regiões onde a água contaminada gera morte, em vez
de saúde (MATSUURA, 2003).

Responsável pela criação de programa hidrológico pioneiro que permitiu, nos anos 70, quantificar toda a
disponibilidade de água do planeta, a Unesco há muito antecipava essa nova situação da água, reconhecida
pela Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) como um dos desafios mais críticos que
o mundo enfrenta atualmente.

Nos dois hemisférios, o acesso a água potável limpa é essencial à segurança humana e ao desenvolvimento
sustentável, sendo considerado cada vez mais como um direito. No entanto, 1,2 bilhão de pessoas continuam
sem acesso a água potável, e 2,4 bilhões não dispõem de serviços de purificação de água. Apesar disso,
o mundo dispõe de água fresca suficiente para cobrir a maior parte das necessidades de água potável, mas
a distribuição irregular dos recursos hídricos revela grandes disparidades sociais e geográficas. O problema
está mais ligado à disponibilidade do que à quantidade. E a qualidade da água é também uma preocupação
crescente.
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Os recursos hídricos – tendo em vista a sua extrema sensibilidade à atividade humana e à exploração intensiva
que utiliza engenharia altamente técnica – são, de certa forma, menos naturais a cada dia, e a água já não flui
naturalmente. Isso indica a necessidade de uma nova cultura da gestão da água, que combinaria cuidado,
poupança e compartilhamento.

Como no caso de qualquer outro direito, o direito de acesso à água também estabelece obrigações, como a de
que as autoridades públicas garantam a sua distribuição e a de que os usuários impeçam o seu desperdício.

A agricultura por si só responde por dois terços do consumo de água obtida de reservatórios naturais. Aumentar
os rendimentos, instalar sistemas de drenagem e impedir irrigação excessiva, responsável por desastres ecológicos,
devem ser metas prioritárias no setor agrícola. Além disso, em um século, o uso mundial de água aumentou em
700%, e o consumo para fins industriais cresceu 30 vezes.

A implementação de pesquisas científicas pode promover mudanças consideráveis na agricultura, na indústria e
em outras áreas, desde que a informação circule e mudanças de comportamento sejam adotadas. A ciência e a
educação são, portanto, condições básicas para esses avanços, que se provam mais e mais urgentes à medida
que crescem as necessidades das cidades. Sobretudo em face de estimativas como a de que 40% da água

Esta figura mostra as diversas situações em que as disponibilidades das águas superficiais de cada país do planeta é
distribuida pelo PNUMA/ONU. Nota-se que mesmo internamente no Brasil existem essas diferentes situações para
serem consideradas. (Romera, 2002)
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captada para uso urbano seja desperdiçada.

Além disso, a produção de dejetos aquáticos aumentou em vinte vezes ao longo do século 20; e a poluição
originada pela agricultura, pela indústria e pelo desenvolvimento urbano, como nitratos e pesticidas,
representa uma ameaça permanente às reservas de água. A segurança alimentar está em risco,
ecossistemas estão sendo destruídos e doenças relacionadas à água causam milhões de mortes a cada
ano, especialmente nos países em desenvolvimento. A poluição, portanto, precisa ser encarada como
importante problema de saúde pública.

Para eliminar as disparidades e proteger a água, a água doce precisa ser reconhecida como um bem e
herança comum de toda a humanidade. Esse conceito, que enfatiza a importância do compartilhamento,
é também uma contribuição para a paz. Porque a água, cada vez mais vital, tornou-se também uma
questão estratégica. Em todo mundo, 261 bacias fluviais são divididas entre Estados diferentes, gerando
crescentes riscos de “guerras pela água”. A comunidade internacional precisa impedir que conflitos pela
disputa da água se tornem mais ruidosos do que o diálogo, com base em instrumentos legais sólidos,
especialmente nas áreas onde a escassez se alia a tensões políticas.

A água tornou-se parte do circuito econômico em razão dos vultosos investimentos necessários para criar
infra-estrutura hídrica. Mas o acesso de todos à água potável não pode ser garantido sem considerar a
renda e as necessidades dos usuários: a nova cultura da água é também ética. A busca de equanimidade
deve reinar sobre o processo decisório: grandes projetos hídricos, especialmente represas, têm alto custo
social e humano, e muitos desastres podem ser evitados pelo diálogo. Isso implica grandes esforços em
educação, informação e treinamento.

A Unesco decidiu definir a água como uma de suas prioridades para os próximos anos. Nessa área, além
de oferecer apoio a potenciais estudos hidrológicos, a organização pode ampliar, no plano internacional, o
compromisso com a educação, vital ao processo de desenvolvimento sustentável. Se demorarmos a
estabelecer um senso real de ecocidadania, que fomente a frugalidade e o espírito público, talvez um dia a
Terra deixe de ser conhecida como o “Planeta Azul”. Por isso, a cada dia torna-se cada vez mais necessário
criar uma nova cultura para o uso da água,  que combine cuidado, economia e compartilhamento.

PRINCIPAIS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE
RECURSOS HÍDRICOS

Antecedentes

Iniciamos este capítulo da apostila relatando que, ao longo da história, o homem foi formalizando
conhecimentos a respeito do mundo, sob a forma de tecnologia, para garantir a realização do desenvolvimento.
E pode-se dizer que, já no século 20, com os avanços da tecnologia em todas as áreas do conhecimento,
o ser humano chegou ao auge dessa realização. Todo o planeta tornara-se conhecido com a chegada do
homem aos mais remotos recantos. Estava configurada a “aldeia global” de McLuhan.

Ao ocorrerem as duas grandes guerras mundiais - essencialmente como disputa por espaços e mercados,
em um mundo que se tornava cada vez menor, com as tecnologias de transportes, comunicação, energia
e tantas outras - , em 1945 a situação mundial era de uma Europa devastada e a mudança do centro de
poder mundial para os Estados Unidos, de um lado, e a URSS, de outro, polarizando o poderio político e
militar.

Nessa reorganização política dos países, principalmente aqueles mais atingidos pelos conflitos, buscava-
se a reativação de processos industriais, em que o ciclo de produção e de consumo tornou-se fundamental
para a recuperação das economias arruinadas ou que, simplesmente, haviam sido reorientadas pelo esforço
de guerra.

Nessa época, mesmo com a condição de economia periférica essencialmente dependente da
comercialização de matérias-primas, o Brasil beneficiou-se da transferência para as Regiões Sul e Sudeste
(onde já havia uma base de emigração européia) de plantas industriais norte-americanas, francesas, italianas,
alemãs, inglesas e outras, que ainda temiam a possibilidade da ocorrência de uma nova guerra mundial.

No cenário do pós-guerra instalou-se no planeta uma disputa política ainda maior por espaços econômicos,
agora com base em empresas transnacionais, em que o consumo de energia, infra-estrutura, combustível,
insumos e bens de consumo em geral passaram a ser parâmetros de desenvolvimento. Economistas
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como Colin Clark, Jean Fourastie, W. W. Rostow (pela versão capitalista) e Gunnar Myrdal (pela visão socialista)
estabeleceram as bases para as discussões acadêmicas dos conceitos que dominariam o cenário acadêmico e
as estratégias de ação das instituições governamentais de maior peso no mundo.

É bastante emblemática dessa época a forma como Jean Dorst e Donald Küenem lutaram contra a estrutura do
poder político internacional que havia alijado da Comissão Internacional do Reno a contribuição dos biólogos.
Jean Dorst considerava notável a forma como os engenheiros procuravam “domesticar os pântanos” dessecados
por obras corretas, do ponto de vista técnico, mas altamente ameaçadoras, do ponto de vista ecológico.

Conforme os princípios dominantes, a realização de taxas positivas no crescimento do Produto Nacional Bruto
dos países passou a ser a medida do orgulho nacional. Quanto a América Latina, basta dizer que nos estudos e
projeções elaborados por W. W. Rostow, na primeira metade da década de 1950, apenas México e Argentina
apareciam como “países com a possibilidade de atingirem a maturidade da era do consumo de massa”.

Apesar dos avanços tecnológicos envolvidos, na década de 1960 começa a haver a percepção dos limites desse
modelo baseado exclusivamente em padrões de consumo, com claras inquietações, que se diferenciavam apenas
pelo nível de pessimismo. Nessa época, a revista National Geographic publicou uma reportagem cuja chamada
de capa era “Ameaça Mundial”, ilustrada por uma foto que mostrava algumas pessoas à frente de uma enorme
montanha de pneus velhos (com mais de 200 metros de altura), contribuindo para criar um simbolismo crítico ao
modelo vigente que, certamente, ajudou a popularizar as discussões sobre esses temas.

Nesse panorama, o desenvolvimento continuava a ser representado muito mais por crescentes padrões de consumo
de bens materiais, energia e outros insumos que pela formalização de níveis qualitativos. Por outro lado, o
supérfluo e o desperdício estavam cada vez mais associados ao desenvolvimento, tanto quanto a miséria e a
fome se acentuavam no subdesenvolvimento.

Com base em dados disponíveis do início da década de 1960, o grupo que viria a denominar-se “Clube de Roma”
fez uma projeção de PIB per capita no Brasil de US$ 440 para o ano 2000!!! (MEADOWS, página 40 da edição
brasileira, 1972)
Nesse contexto de novas e indisfarçáveis pressões, a idéia de consciência ecológica, até então manifestada de
modo isolado, pessoal e científico, começa a ampliar-se e a ter um componente de difusão social, a partir da
facilidade dos meios de comunicação e de novas e inúmeras publicações, com as mais variadas linguagens, que
popularizaram esse assunto. E a poluição, como manifestação externa desses modelos instalados, cada vez
mais era percebida e discutida, tornando-se assunto do cotidiano das pessoas.

Em 1968 ocorre, em Paris, um debate promovido pela Unesco com representantes da comunidade científica de
cerca de 70 países, denominado Conferência Internacional de Peritos sobre as Bases Científicas da Utilização
Racional e da Conservação dos Recursos da Biosfera”. O apoio da ONU, da FAO e da OMS, assim como o
acervo das contribuições com a identificação de fontes dos mais diversos países, encurtou as distâncias, até
então dilatadas por influências político-ideológicas, permitindo que as repercussões desse evento fossem ampliadas.

Um dos desdobramentos dessa conferência foi o documento “Limites do Crescimento”, idéia originada desse
encontro e, posteriormente, detalhada pelo grupo de cientistas liderado por Aurelio Peccei, do chamado Clube de
Roma. A repercussão mundial foi de tal ordem que esse documento tornou-se um dos referenciais preparatórios
e motivadores da Conferência de Estocolmo de 1972.

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano - Estocolmo, 1972
A questão central dessa conferência, originada do modelo econômico do pós-guerra, foi a discussão do
estabelecimento de uma nova ordem na relação do homem com o meio ambiente, tendo a poluição como palavra-
chave e buscando induzir os Estados a processarem a limpeza do ar das grandes cidades e dos rios localizados
em áreas mais sujeitas a riscos e o combate à poluição marinha. As grandes preocupações estavam relacionadas
com a situação, em alguns casos alarmante, das condições de higiene e saneamento em áreas de grande
concentração populacional, situadas sobretudo em regiões altamente desenvolvidas (SETTI, 2002).

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi realizada em Estocolmo, Suécia, em junho
de 1972, e resultou na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente.

Seguindo a orientação da Agencia Nacional de Águas e da política nacional de recursos hídricos, são destacados
a seguir os princípios dessa declaração com maior afinidade com as políticas públicas de meio ambiente e de
gerenciamento dos recursos hídricos hoje em vigor no Brasil.
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• Princípio 5 - Os recursos não renováveis da Terra devem ser aproveitados de forma a evitar o
perigo de seu futuro esgotamento e assegurar que os benefícios de sua utilização sejam
compartilhados por toda humanidade.

• Princípio 8 - O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem
um ambiente favorável de vida e de trabalho e criar na terra condições necessárias para a melhoria
da qualidade de vida.

• Princípio 14 - O planejamento nacional constitui um instrumento indispensável para conciliar os
imperativos do desenvolvimento e a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente.

• Princípio 17 - Deve-se confiar às instituições nacionais apropriadas a tarefa de planejar, administrar
ou controlar a utilização dos recursos ambientais com vistas a melhorar a qualidade do meio
ambiente.

• Princípio 21 - Os Estados têm, de acordo com a Carta das Nações Unidas e os princípios do
Direito Internacional, o direito soberano de explorar seus próprios recursos, em consonância com
suas políticas de meio ambiente, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição
ou controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou áreas além dos limites da
sua jurisdição nacional.

Conseqüências da Conferência de Estocolmo:

– melhora a qualidade do ar nos grandes centros urbanos do mundo desenvolvido

– grandes rios europeus passaram por processos de recuperação;

– entrada definitiva da questão ambiental nas negociações internacionais: e

– criação de mecanismo institucional para tratar de questões ambientais no sistema das Nações
Unidas (sendo criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, com sede
em Nairóbi,Quênia).

Na seqüência desses acontecimentos, em 1985 o PNUMA foi encarregado pela Assembléia-Geral da
ONU de estabelecer as diretrizes de orientação para a atuação ambiental dos Estados membros para o
século 21, tendo sido criada, para isso, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD) composta por 21 participantes e presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlen
Brundtland.

O relatório O nosso futuro comum
O relatório preparado por essa comissão, intitulado O nosso futuro comum, foi publicado em 1987 com o
nome de Relatório Brundtland e utilizou o conceito de “desenvolvimento sustentável”, que passou a orientar
as negociações internacionais sobre o meio ambiente, reafirmando o Princípio 5 da Declaração da
Conferência de 1972, segundo o qual “os recursos não renováveis da Terra devem ser aproveitados de
forma a evitar o perigo de seu futuro esgotamento e assegurando que os benefícios de sua utilização sejam
compartilhados por toda humanidade”.

Em função de diferentes entendimentos gerados por esse novo conceito, posteriormente o PNUMA
considerou necessário negociar, e aprovar, a seguinte definição de “desenvolvimento sustentável”:

“É sustentável o desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Desenvolvimento
sustentável tampouco implica transgressão alguma ao princípio de soberania. A execução do
desenvolvimento sustentável envolve cooperação dentro das fronteiras nacionais. Implica progresso na
direção da eqüidade nacional e internacional, inclusive assistência aos países em desenvolvimento, de
acordo com seus planos de desenvolvimento, prioridades e objetivos nacionais. Implica também a
existência de meio econômico internacional propício que resulte no crescimento e no desenvolvimento.
Esses são elementos da maior relevância para o manejo sadio do meio ambiente. Desenvolvimento
sustentável implica, ainda, a manutenção, o uso racional e a valorização da base de recursos naturais
que sustenta a recuperação dos ecossistemas e o crescimento econômico. Desenvolvimento sustentável
implica, por fim, a incorporação de critérios e considerações ambientais na definição de políticas e de
planejamento de desenvolvimento e não representa uma nova forma de condicionalidade na ajuda ou
no financiamento para o desenvolvimento.
Há a inteira consciência de que os próprios países são e devem ser os principais atores na reorientação
de seu desenvolvimento, de modo a torná-lo sustentável. O desenvolvimento sustentável e
ambientalmente sadio é de grande importância para todos os países, industrializados e em
desenvolvimento. Os países industrializados possuem os recursos necessários para fazer os ajustes
requeridos; algumas de suas atividades econômicas efetivamente têm impacto substancial no meio
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ambiente, não apenas no âmbito nacional, mas além de suas fronteiras. Mesmo no caso dos países em
desenvolvimento, a maior parte dos recursos para o desenvolvimento provém deles mesmos. Para estes, muito
embora a manutenção da base de recursos naturais para as futuras gerações seja de grande relevância, as
necessidades da geração atual são de importância crítica. Ações induzidas pela pobreza e pela necessidade de
sobrevivência consomem a base de recursos, e assim geram mais pobreza. Em todos os países, questões de
desenvolvimento e meio ambiente estão entrelaçadas em uma mútua interação. Hoje, novas questões se mantêm
e até adquirem maior magnitude”.

Na continuidade dessas ações, motivações e projeções, em 1988 a XLIII Sessão da Assembléia-Geral das Nações
Unidas aprovou a Resolução 43/196, que decidiu pela realização, até 1992, de uma nova conferência sobre temas
ambientais. A cidade do Rio de Janeiro foi o local escolhido para abrigar o evento.

A Conferência de Delft
Já visando à realização da Conferência sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente a realizar-se no Rio de
Janeitro em 1992, o PNUD promoveu, em junho de 1991, em Delft (Holanda), o simpósio preparatório “Uma
Estratégia para a Formação de Capacitação no Setor de Recursos Hídricos”, do qual se originaram as seguintes
recomendações:

— que os países em desenvolvimento adotem estratégias e lancem, intensifiquem ou ampliem atividades
de formação de capacitação no setor de recursos hídricos em associação com os organismos de
auxílio externo, convidando o PNUD para desempenhar a coordenação desse auxílio externo;

— que a declaração de Delft fosse divulgada na Conferência Internacional de Dublin sobre recursos hídricos
e meio ambiente e na Conferência do Rio, ambas previstas para 1992, para destacar a importância
especial da formação da capacitação na gestão integrada dos recursos hídricos.

A Conferência de Dublin
Com a mesma idéia de preparar argumentos para a Conferência sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, desta
vez orientada para a gestão e a preservação dos recursos hídricos, em janeiro de 1992 realizou-se a Conferência
Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente, em Dublin (Irlanda). Promovida pela Organização Meteorológica
Mundial, tinha os seguintes objetivos:

— avaliar os recursos mundiais de água doce em relação às demandas presente e futura e determinar as
questões que deveriam ser prioritárias;

— elaborar um enfoque intersetorial coordenado para a gestão dos recursos hídricos, fortalecendo os
vínculos existentes entre os diversos programas relativos à água;

— formular estratégias e programas de ação ecologicamente viáveis para os anos subseqüentes;
— apontar para os governos a importância da gestão dos recursos hídricos para o meio ambiente e o

desenvolvimento das nações.

Mais até do que a própria a Conferência sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, os objetivos e princípios da
Conferência de Dublin tornaram-se posteriormente referência para a elaboração das leis brasileiras das políticas
de recursos hídricos, dando origem aos princípios hoje nelas estabelecidos.
Os princípios orientadores estabelecidos na declaração final dessa conferência preparatória foram:

— a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para a conservação da vida e a manutenção do
desenvolvimento e do meio ambiente;

— o desenvolvimento e a gestão da água devem ser baseados na participação dos usuários, dos planejadores
e dos responsáveis pelas decisões políticas em todos os níveis;

— a mulher desempenha um papel fundamental no abastecimento, na gestão e na preservação da água; e
— a água possui valor econômico em todos os seus usos competitivos e deve ser reconhecida como tal.

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92)
Os objetivos da Conferência foram organizados em quatro segmentos, que envolviam:

— o exame do estado do meio ambiente e das mudanças ocorridas nos últimos 20 anos;
— os aspectos da esfera econômica como relação interveniente na degradação ambiental;
— os aspectos de formação de pessoal, educação ambiental, cooperação técnica e intercâmbio de

informações; e
— os aspectos institucionais relacionados à distribuição de responsabilidades para a execução das

decisões.

Dessa Conferência resultaram os seguintes documentos:
— Carta da Terra, contendo os princípios delineados na Conferência.
— Agenda 21, onde constavam compromissos de longo prazo, temas, projetos, objetivos, metas, planos

e operação da execução;
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O gráfico deste quadro mostra alguns países selecionados do planeta e as enormes diferenças nas disponibilidades
de água doce corrente em rios. Essas disparidades são decorrentes das variáveis do clima em cada região e geraram
ao longo da história diferentes oportunidades para o desenvolvimento humano e hoje são os grandes desafios na
gestão das águas. (Conforme GLEICK, 2003, in www.worldwater.org)

— acordos e tratados internacionais, com destaque para o tratado sobre as alterações climáticas e
a proteção da biodiversidade.

Os compromissos relacionados aos recursos hídricos foram estabelecidos nos Capítulos 1 e 18 da Agenda
21. O compromisso central desse documento é “a proteção da qualidade e do suprimento de recursos
hídricos, com a aplicação de critérios integrados para o seu desenvolvimento, gerenciamento e uso” e que
seria detalhado em sete grandes programas, cujas diretrizes de atuação estão relacionadas a seguir.
a)  Desenvolvimento e gerenciamento integrado dos recursos hídricos.
b)  Avaliação da situação dos recursos hídricos.
c)  Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos.
d)  Os requisitos relacionados ao abastecimento de água potável e ao saneamento.
e)  A água como sustentação para o desenvolvimento urbano sustentável.
f)   A água para a produção e para o desenvolvimento rural sustentável.
g)  Os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos.

Da Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento devem ser destacados os seguintes pontos:
– As novas iniciativas e ações relacionadas à educação passaram a incorporar conceitos ambientais

nos mais diversos níveis, considerando a formação de uma consciência ambiental baseada no
desenvolvimento de habilidades e competências como condição para novas atitudes e para uma
participação mais efetiva da sociedade nos mecanismos de decisão.

– A reestruturação do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (“Global Environment Facility” - GEF),
criado em 1990 por iniciativa de alguns países desenvolvidos e administrado conjuntamente pelo
Banco Mundial, PNUD e PNUMA, baseada no Capítulo 33 da Agenda 21, que trata das convenções
sobre mudança do clima e a diversidade biológica, e a partir dela estabelecidas as condições de
participação e de equilíbrio na representação na tomada de decisões para que o GEF possa
efetivamente exercer as funções de agente transferidor de financiamentos para projetos na área do
meio ambiente.

– E pode-se dizer, sem dúvida, que a aprovação da lei brasileira da política de gerenciamento dos
recursos hídricos incorporou os princípios da Conferência de Dublin, plenamente referendados pela
Rio-92.

Na fase piloto, que terminou em 1993, o GEF contou com recursos totais da ordem de US$ 1,3 bilhão. Mas,
em virtude da inexperiência dos países e do próprio GEF na formulação e execução de projetos ambientais,
apenas uma parcela mínima desses recursos foi transferida aos países nas quatro áreas propostas para
atuação do Fundo: estudos sobre a camada de ozônio; mudança de clima; diversidade biológica; e águas
internacionais.
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PANORAMA DA QUESTÃO DA ÁGUA NO BRASIL
O Brasil possui mananciais de água doce que perfazem o total de 8.233 km3/ano de águas doces renováveis, com
uma utilização média de 324 m 3/ano para cada habitante, sendo: 68 m3/ano (21%) no uso urbano
(predominantemente doméstico), 58 m3/ano (18%) no uso industrial e 198 m3/ano no uso agrícola
(predominantemente irrigação) (GLEICK, 2001). Isso significa, em termos globais e médios, segundo relatório da
ANA de 2001, que é utilizado apenas 0,78 % da água doce disponível em nosso território. Se essa análise for
realizada de forma localizada para alguns Estados brasileiros (segundo DNAAE, 1985; IBGE, 1996; REBOUÇAS;
1994; e ANA, 2001), poderemos verificar que a situação já não é bem essa, pois existem grandes desigualdades:

• em Pernambuco: o nível de utilização é de 21,10 %;

• no Rio Grande do Norte o nível de utilização é de 12,32%.

• na Paraíba o nível de utilização é de 12,36%.

• em São Paulo o nível de utilização é de 13,85%.

• no Rio de Janeiro o nível de utilização é de 10,15%.

Por outro lado,

• no Amazonas o nível de utilização é de 0,01%.

• no Pará o nível de utilização é de 0,02%.

• em Mato Grosso o nível de utilização é de 0,04%.

• em Rondônia: o nível de utilização é de 0,04%.

Analisando-se ainda esse comprometimento de uso por unidade administrativa, o exemplo nacional mais importante
é o do município de São Paulo, que “produz” em seu território apenas 15% de toda a água que consome. Mesmo
assim, as crises de escassez ainda não aparecem, mas as diferenças decorrentes do clima, da concentração de
atividades econômicas e da concentração de população, em cada caso, já são bastante evidentes.

Cabe, então, a  pergunta: Se o grau de utilização de toda a água disponível é tão baixo, mesmo em Estados como
São Paulo, porque ocorrem épocas de escassez e de racionamento?

Essas ocorrências só podem ser entendidas e quantificadas quando a bacia hidrográfica é assumida como
unidade de gestão, pois é em cada um desses territórios, isoladamente, que se configura o sistema no qual
podem ser obtidas as informações necessárias para uma avaliação efetiva. Essa é a razão pela qual a legislação
considera tal medida como um dos “fundamentos” do gerenciamento dos recursos hídricos. As condições climáticas,
de solo e da cobertura do solo determinam os regimes das chuvas, temperaturas, umidade, evapotranspiração e
a disponibilidade (Di) das águas naturais na bacia, enquanto a concentração de atividades econômicas e humanas
determina a sua demanda (De) global. A relação entre disponibilidade (Di) e demanda (De) para uma mesma
bacia permitem a determinação dos índices de comprometimento ou níveis de utilização mencionados.

Portanto, não é possível avaliar a disponibilidade da água em função da divisão administrativa do território, embora
essa ainda seja a base das decisões políticas e de interesses culturalmente arraigados e estabelecidos ao longo
da história do mundo e do Brasil.

Ao longo da nossa história, como decorrência das políticas ambientais – ou da sua ausência –, os interesses
coletivos têm
sido desconsiderados e o desenvolvimento econômico tem ocorrido em função das oportunidades de se realizar
a “administração dos recursos naturais” com finalidades exclusivamente exploratórias e predatórias, quase sempre
voltadas para a exportação. Essa foi a tônica predominante nas decisões politico-administrativas, desde o
descobrimento até meados do século 20.

Com o crescimento econômico no pós-guerra, gerado pelas oportunidades preexistentes no Sudeste, gerou-se
um fluxo de migração de outras regiões naquela direção, sem precedentes e periodicamente reforçado por desastres
ambientais naturais, como as secas no Nordeste. Essas concentrações humanas e industriais de grande porte
levaram à exigência do “controle da poluição industrial” e ao “planejamento territorial”, na tentativa de minimizar os
efeitos do crescimento espontâneo que ali ocorriam.

Para responder às sucessivas crises, de toda ordem, geradas por esse quadro socioeconômico e ambiental, e
que se tornaram de permanente gravidade – especialmente em regiões como as das bacias dos rios Tietê,
Piracicaba e Paraíba do Sul –, foram aprovadas políticas para o meio ambiente, em 1981 (Lei n

o
 6.938), e para o

gerenciamento de recursos hídricos, em 1997 (Lei n
o

 9.433).
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Esses fatores da nossa herança histórica ainda hoje são impeditivos para a construção de uma visão
socioambiental da realidade, necessária para a progressão futura das políticas públicas que as crises do
desenvolvimento passaram a exigir. E a percepção dos aspectos culturais, políticos e jurídico-institucionais
que ainda determinam as situações de conflito na atuação dos comitês de bacia recomenda a identificação
e o reconhecimento da sua ocorrência nas principais situações na nossa conjuntura institucional.

As políticas ambientais e o desenvolvimento
Cabe destacar que esse contexto histórico determinou todo o processo de desenvolvimento da economia
brasileira, caracterizado ao longo dos séculos pela exploração cíclica de recursos naturais, sem que houvesse
qualquer percepção dos limites do ambiente no qual estavam inseridos. Essas diversas políticas
independentes, relacionadas a cada diferente uso da água criaram um ambiente institucional marcado pelo
crescente número de conflitos.

Faremos, a seguir, uma breve análise do contexto de “ausência de políticas ambientais”, que deu origem às
situações de conflito que hoje enfrentamos em nosso país, sobretudo onde as demandas causadas pelo
crescimento das atividades econômicas levaram ao esgotamento dos recursos hídricos disponíveis.

A partir da 2a Guerra Mundial, os fatores determinantes do desenvolvimento econômico foram reforçados
com a modernização e a aceleração dos processos de produção. Essa estratégia teve como principais
características a industrialização e a implantação de grandes projetos de infra-estrutura direcionados à
exploração de recursos minerais e agropecuários para exportação. Os impactos ambientais por ela
provocados manifestaram-se, especialmente, sob a forma de superexploração de recursos naturais; poluição
do solo, do ar e da água; problemas de erosão e assoreamento de cursos d’água; desmatamento de
extensas áreas florestais. Esse quadro foi ainda agravado por crescentes desequilíbrios sociais decorrentes
da urbanização acelerada, com a formação de grandes concentrações populacionais, e da metropolização
dos pólos indutores desse crescimento econômico, num processo de “capitalismo periférico”.

O fato de não ter sido elaborada, para as cidades, uma política urbana de investimentos em equipamentos
e serviços, resultou em intensa degradação da qualidade da vida urbana e no progressivo aumento das
diferenças, dos mais diversos tipos, entre os “grandes centros” e os pequenos núcleos urbanos. Estes
últimos, então, foram sendo estigmatizados como “culturalmente atrasados, retrógrados e rurais”. Como
não tinham poder político para reagir a tal discriminação, a partir dos anos 1970 multiplicaram-se, nas
camadas populacionais de baixa renda, entidades e grupos que reivindicavam o atendimento para suas
necessidades básicas e imediatas. Ao mesmo tempo, grupos da classe média e de alguns setores
acadêmicos – estimulados por movimentos ecológicos emergentes em outros países – começaram a
organizar-se em associações de proteção à natureza. No entanto, por falta de opção e de uma percepção
mais ampla das causas efetivas dos problemas envolvidos, muitas dessas organizações passaram a se
identificar com uma causa política co-partidária.

Em virtude da ausência de uma diretriz social legalmente definida como política pública, a problemática
ambiental brasileira, segundo GUIMARÃES (1992), vagueou por aspectos setoriais diversos, entre os quais
podem ser destacados:

- exploração de recursos naturais;
- programas urbanos de melhoria de qualidade de vida;
- planejamento energético;
- programa nuclear;
- questão indígena;
- saneamento básico e saúde pública; e
- reforma agrária.

A amplitude desses temas e do seu inter-relacionamento exigia a intervenção do Estado, embora utilizando
instrumentos bastante difusos, na gestão dos recursos ambientais.

Com base em uma abordagem semelhante, MONOSOWSKI (1989) destaca quatro momentos básicos nas
políticas ambientais brasileiras, correspondentes a diferentes concepções do meio ambiente:

- a administração dos recursos naturais;
- o controle da poluição industrial;
- o planejamento territorial; e
- a gestão integrada de recursos.

Cada uma delas é examinada a seguir, a partir das concepções que envolviam, dos seus instrumentos de
implementação e de uma análise do relacionamento dessas políticas ambientais com o quadro institucional.
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A administração dos recursos naturais
Concepção envolvida

O objetivo era regulamentar a apropriação de cada recurso natural tendo em vista as necessidades da
industrialização, com a concessão de amplos privilégios à iniciativa privada, cabendo ao Estado o papel de
fornecedor de infra-estruturas.

Instrumentos de implementação
• DNAEE

Código de Águas (Decreto no 24.643/34), que estabelece o direito de propriedade e regulamenta o uso de
recursos hídricos para abastecimento, irrigação, navegação, atividade industrial e geração de energia, com
normas para a proteção da sua quantidade e da sua qualidade.

• IBDF / IBAMA

Código Florestal (Decreto no 23.793/34 e Lei no 4.771/65), que define as florestas e a vegetação como bens de
interesse comum, impondo limitações quanto aos direitos de propriedade e estabelecendo critérios para
delimitação, criação e exploração de florestas, reservas e desmatamentos.

• DNPM

Código de Mineração (Decreto n o 1.985/40 e Decreto-Lei no 227/67), que  define os princípios a serem respeitados
na prospecção e na exploração de jazidas, separando o direito do solo das atividades de exploração do
subsolo.

• SUDEPE

Código de Pesca (Decreto no 794/38, Decreto-Lei no 221/67 e Lei Delegada no 10/62), que declara como
pertencentes ao domínio público todas as espécies animais e vegetais das águas territoriais brasileiras,
determinando modalidades para pesca e também a forma de exploração de recursos biológicos da água.

• INCRA (IBRA + INDA + GERA)

Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), que determina as normas para a colonização pública e privada e a
implantação das infra-estruturas de apoio à atividade rural, estabelecendo o princípio da função social da
propriedade.

• MINISTÉRIO DA CULTURA
Atribuições do Patrimônio Histórico e do Arquivo Nacional (Decreto no 25/37), na preservação de objetos,
sítios naturais, paisagens e documentos de interesse público.

Análise
As instituições mencionadas exercem suas atribuições e competências sobre a totalidade do território nacional,
definindo estratégias próprias e independentes para diferentes prioridades e objetivos. Como resultado, temos
ações isoladas, descoordenadas e conflitantes entre si e com os interesses regionais e locais.
Muitas situações de superposição de competências levaram a conflitos de poder. POMPEU (1978) chega a citar
11 instituições federais com competência legalmente instituída para atuar na gestão do uso múltiplo dos recursos
hídricos. Como conseqüência disso, cada uma delas atua conforme o poder e os recursos que consegue concentrar.
A elas, acrescentaram-se recentemente as intervenções dos CEEIBHs.

O controle da poluição industrial
Concepção envolvida

O objetivo era combater os efeitos negativos do desenvolvimento econômico, reduzindo as degradações ambientais
que pudessem comprometer a continuidade de atividades produtivas. Para isso, foram considerados de modo
isolado os pontos de intervenção da atividade humana poluidora, determinando uma atuação sobre espaços
fragmentados.

Instrumentos de implementação
• Decreto no 73.030/73, que cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e estabelece normas e

parâmetros para a preservação do meio ambiente.

• II PND, que dá a prioridade ao controle da poluição industrial no capítulo sobre o desenvolvimento urbano, por
meio do estabelecimento de normas antipoluição.

• Decretos nos 1.413/75 e 76.389/75, que estabelecem medidas de prevenção e controle da poluição industrial
e autorizam a criação de sistemas de licenciamento nos Estados e municípios para a instalação e o
funcionamento de atividades industriais potencialmente poluidoras.
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• Decreto no 81.107/77, que estabelece que o controle das atividades consideradas genericamente como
“de interesse do desenvolvimento e da segurança nacional” continua sendo atribuição exclusiva da
Presidência da República, incluindo empresas públicas, concessionárias de serviços públicos, e excluindo
os órgãos de controle ambiental.

• Resolução Ministerial (GM no 0013/76), que estabelece a classificação das águas interiores e os parâmetros
de qualidade mínima das águas.

Análise

A estratégia adotada concentra-se no tratamento técnico da poluição com a instalação de equipamentos de
controle, de modo a evitar que fossem ultrapassados os padrões fixados na legislação. Essa forma de atuação
é caracterizada por uma negociação restrita entre a empresa privada e o órgão de Estado, com ação de
controle prioritário sobre a poluição industrial que se manifesta a curto prazo e afeta áreas limitadas, quase
sempre metropolitanas.
Estão excluídos outros efeitos provenientes dos padrões de consumo das zonas urbanas e de outros setores,
como os problemas criados pela agricultura intensiva, assim como as diferenças de capacidade de absorção
de diferentes ecossistemas.

O planejamento territorial

Concepção envolvida

O conceito de ação pontual, que prevalece no controle da poluição industrial, sofre uma pequena amplificação
para o conceito de “área crítica de poluição”, em que as intervenções continuam sendo feitas de maneira
fragmentada e descontínua.

Instrumentos de implementação
• II PND (1974) – Introduz a diferenciação espacial, com o estabelecimento de áreas críticas de poluição,

mas a aplicação prática do conceito ocorreria apenas seis anos depois do seu estabelecimento, com a
Lei do Zoneamento Industrial (Lei federal no 6.803/80).

• CEEIBH (sob coordenação federal) – Estudos integrados nas bacias dos rios Paraíba do Sul, Paranapanema,
Paraguai e São Francisco estabelecem uma classificação dos cursos d’água para planejamento do uso
dos recursos hídricos.

• Banco Mundial/Eletrobrás (1974) – Mudança de critérios para obtenção de financiamento junto ao Banco
Mundial, exigindo da estatal brasileira a instituição da Avaliação de Impacto Ambiental para a implantação
de novos projetos.

• Municípios, nas CF/46 e CF/88 – Têm exclusividade na atribuição de legislar sobre o uso do solo, mas
são acuados pelo autoritarismo do governo federal e pelo seu próprio despreparo para atuar nessas
questões, pois são poucos os municípios que dispõem de recursos e de quadros técnicos qualificados e
que demonstram “vontade política” para atuar diretamente no ordenamento econômico, social e físico-
territorial a fim de melhorar a qualidade (ambiental) de vida da população.

Análise

O espaço urbano passa a ser objeto de regulamentação, enquanto o espaço rural permanece aberto às mais
variadas formas de apropriação e o meio ambiente continua sendo apenas um recurso para o desenvolvimento.
MONOSOWSKI (1989) situa a questão de modo bastante apropriado, ao escrever que “a área crítica de
poluição é um espaço onde as principais decisões quanto à sua organização (limite de uso) já foram tomadas,
a partir da racionalidade dominante e, assim, a possibilidade de se promoverem modificações estruturais mais
eficazes do ponto de vista ecológico é extremamente limitada”. Da mesma forma como ocorrera com o
controle da poluição industrial, são ações de fachada, sem conteúdo significativo para atuar sobre o modelo
de desenvolvimento patrocinado pelo poder dominante.

A política nacional de meio ambiente

Concepção envolvida

Considera a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental adequada à vida, visando assegurar
condições para promover o desenvolvimento socioeconômico, defender os interesses da segurança nacional
e preservar a dignidade da vida humana. Isso ocorreu em 1981, constituindo o primeiro momento em que se
estrutura uma gestão integrada dos recursos naturais. Um segundo momento, que está relacionado a essa
análise, ocorreria apenas 16 anos mais tarde, com as políticas de gestão de recursos hídricos.
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Instrumentos de implementação
• Lei no 6.938/81 sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – Introduz um conceito de meio ambiente muito

mais abrangente, que engloba os diversos conceitos anteriores.

• Criação do Conama e do Sisnama – Vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, esses órgãos ficam
encarregados de formular políticas ambientais.

• Criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente (1985) – Consolida as atribuições de
definir, coordenar e gerir as ações relativas à Política Nacional de Meio Ambiente, tendo como setores
prioritários de atuação:
- estabelecimento de critérios e padrões de qualidade;
- pesquisa e difusão de tecnologia apropriada; e
- fornecimento de dados para a formação de uma consciência ambiental coletiva.

São adotados, ainda, como instrumentos para aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente:
•     zoneamento ambiental;

• a avaliação de impactos ambientais;

• os incentivos à produção e à instalação de equipamentos;

• a criação e absorção de tecnologias voltadas à melhoria da qualidade ambiental;

• cadastro técnico federal de atividades; e

• as penalidades disciplinares ou compensatórias.

• Constituição Federal de 1988 – Finalmente a questão ambiental alcança status constitucional no País,
assegurando a moldura e o apoio necessários para referendar a aplicação dos conceitos e o uso dos
instrumentos cuja implantação fora iniciada em 1981.

Análise

Uma importante inovação da Lei no 6.938/81 foi a possibilidade de o Estado vir a ser responsabilizado por
atividades que não sejam exercidas de acordo com os princípios da legislação ambiental.

Outra importante inovação refere-se ao processo de tomada de decisão, com a introdução, pela Resolução
Conama no 001/85, do mecanismo das Audiências Públicas como opção de negociação entre os diversos agentes
envolvidos.

Essa legislação inovadora seria referendada pelo status dado à questão ambiental com a promulgação da
Constituição de 1988. Mesmo assim, a legislação se manteve passiva com relação aos efeitos do desenvolvimento,
sem auxiliar de maneira ativa e orientadora no planejamento.

A política nacional de recursos hídricos

Concepção envolvida

A água é considerada um bem de domínio público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico; a bacia
hidrográfica deve ser a unidade de planejamento; e a gestão, além de propiciar o uso múltiplo da água, deve ser
descentralizada e participativa.

Instrumentos de implementação

• Lei no 7.663/91 sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos (São Paulo)

• Lei no 9.433/97 sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos (Brasil)
Essas duas leis tratam a questão de uma forma abrangente, com base em princípios e objetivos, além de
definirem os instrumentos para sua implementação.

Considera os seguintes instrumentos básicos de gestão:

• plano por bacia hidrográfica;

• enquadramento dos corpos d’água em classes de usos;

• a outorga de direito de uso baseada em cadastramento como instrumento de controle;

• a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; e

• sistema de informações sobre recursos hídricos.
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No nível estadual é criado um novo quadro institucional, denominado Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, composto por Secretaria Executiva, Conselho e Comitês de Bacias; no âmbito federal, institui-se
a Agência Nacional de Águas (ANA); e também são criados os órgãos públicos federais, estaduais e
municipais a ela relacionados.

• Criação da ANA (Lei Federal no 9.984/2000) – Suas principais atribuições são implementar a Política
Nacional de Recursos Hídricos, compor o Conselho Nacional, coordenar o Sistema Nacional, promover
a realização do Plano Nacional e arrecadar, distribuir e aplicar as receitas provenientes da cobrança
pelo uso dos recursos hídricos.

Análise

Como importantes inovações dessa lei destacam-se: a criação de comitês de bacia hidrográfica; a arrecadação
de recursos de modo a garantir o retorno de sua aplicação na bacia hidrográfica onde foram obtidos; e a
aplicação compulsória de tais recursos nas prioridades previamente estabelecidas pelo respectivo plano de
bacia.
Com essas inovações, em face do quadro institucional anterior, predominantemente burocrático e estatal,
as leis mencionadas têm desafios a vencer, sobretudo no que diz respeito à:

• integração entre usos e entre usuários;

• aplicação do planejamento, com a definição de objetivos e prioridades;

• promoção da participação efetiva;

• melhoria da capacidade de negociação e de resolução de conflitos em comitês de bacia;

• implementação dos instrumentos de gestão (sistema de informações, outorga e cobrança); e

• melhoria da capacitação técnica do setor.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

VILLIERS, M. de - Água, Ediouro, Rio de Janeiro (RJ), 2002
Trata-se de texto de fácil leitura, com poucas abordagens técnicas e que oferece um panorama bastante diversificado
das mais variadas situações de conflitos das águas no planeta, pois o autor é jornalista e percorreu as várias
partes do planeta relatadas no livro, construindo essa percepção da situação da água no mundo do ponto de vista
de um cidadão comum.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – O Estado das águas no Brasil (2001 – 2002), Agência Nacional de Águas,
Brasília (DF), 2003

Sendo documento originado da ANA, tem caráter oficial e oferece um panorama específico de cada um dos
aspectos dos usos e da gestão das águas no Brasil. É leitura obrigatória para a construção de uma visão atual
dos recursos hídricos em nosso país, com a facilidade de estar disponível também em CD-ROM.

ATIVIDADES
1. Utilizando as informações da tabela “Disponibilidades e Usos da Água no Brasil e em Grandes Potências
Mundiais”, deste capítulo, calcule o grau de comprometimento no uso dos recursos hídricos (relação disponibilidade
X demanda) dos oito países da tabela. A construção de um gráfico com essas informações certamente facilitará
a visualização. Para concluir, procure comparar e avaliar o significado dos resultados obtidos.

2. Apresente e discuta, com o seu grupo, os aspectos que envolvem a questão da escassez da água e sua
degradação na atualidade, estabelecendo o significado de cada alternativa a seguir para a situação hoje:
a) A escassez da água no mundo atual é geral em todo o planeta e decorre de fatores que independem da ação
humana.
b) A escassez da água no mundo atual é decorrência da forma como os recursos naturais e hídricos foram
apropriados pelo homem ao longo dos séculos.
c) Não existe, e nunca existiu, qualquer relação entre desenvolvimento humano e o uso dos recursos hídricos.
d) A situação atual decorre de aspectos relacionados com a gestão dos recursos hídricos.

3. Quais causas deram origem à realização das grandes conferências internacionais sobre meio ambiente e
recursos hídricos, que mobilizaram dirigentes de vários países a partir da década de 1970?

(Observação: Os integrantes do grupo devem convidar algum especialista para auxiliá-los no desenvolvimento
dessas atividades.)
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A DISPONIBILIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

As águas superficiais

Realizar a gestão dos recursos hídricos envolve o conhecimento das variáveis e unidades utilizadas para trabalhar
com as grandezas hidrológicas, assim como da própria bacia hidrográfica, enquanto sistema e principal unidade
de gestão.

O registro das grandezas hidrológicas é realizado para que se possa entender e interpretar as observações feitas
na natureza. Trata-se de um procedimento da maior importância pois as informações por ele fornecidas são
orientadores básicos nas tomadas de decisões.

Esses registros são feitos com o emprego de diversos tipos de aparelhos, tais como:

• Pluviômetro (Posto pluviométrico) – para o registro de precipitações.

• Pluviógrafo (Posto pluvigráfico) – para o registro de precipitações.

• Tanque de evaporação – para o registro da evaporação.

• Limnígrafo (Posto fluviográfico) e Medidores automatizados de nível – para o registro de vazões.

A medição da precipitação pode ser feita em qualquer lugar onde o aparelho seja instalado, até mesmo no telhado
ou no quintal de uma casa. Já para medir a vazão, é preciso haver um curso d’água no qual o aparelho será
instalado, permitindo que se faça a medição.

Talvez por essa diferença – facilidade em um caso e maior dificuldade, no outro – e também pelos custos
envolvidos nessas instalações e em sua operação, chegou-se a ter no Estado de São Paulo cerca de 1.100
postos de medição do índice de chuvas, para apenas aproximadamente 250 postos para medição de vazão.

Como a questão de nosso interesse é estabelecer a relação entre precipitação e vazão em uma mesma bacia,
que é a forma de se conhecer o balanço hídrico, esse tipo de estudo só pode ser feito onde estejam disponíveis
séries históricas com os registros desses dois tipos de informação e os respectivos aparelhos para sua obtenção.

Tendo constatado que esses aparelhos de medição não estavam igualmente distribuídos por todo o Estado de
São Paulo, por volta de 1988, um grupo de técnicos do DAEE/SP se propôs a realizar um estudo que permitisse
o estabelecimento de uma regionalização, de modo a avaliar até que ponto as informações (chuva/vazão) de
determinado local podiam ser utilizadas para outras bacias da mesma região com características climáticas e de
relevo semelhantes.

Assim foi possível realizar o trabalho denominado Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo que,
definindo a relação precipitação/vazão a partir de 219 séries de dados fluviométricos de todo o Estado, permitiu
que esses parâmetros regionalizados fossem utilizados na avaliação da vazão de outras bacias, nas quais se
dispunha apenas de registros de medição das chuvas.

O estudo resultante desse trabalho – com todos os procedimentos e cálculos estatísticos descritos em detalhe,
bem como as equações a serem utilizadas – deu origem a um artigo publicado na revista Águas e Energia
Elétrica (DAEE, 1994).  Atualmente, esse material também está disponível em CD-Rom, para aplicação direta.

O conceito de disponibilidade hídrica

A vazão de referência da bacia hidrográfica – geralmente assumida como a vazão média medida em determinado
ponto de um rio, à qual é associada a respectiva área de drenagem de montante – pode ser obtida por medição
direta ou por meio de simulações matemáticas.

CAPÍTULO 2  -  A Situação dos Recursos Hídricos
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Tabela: Disponibilidade hídrica superficial no Estado de São Paulo

VAZÃO MÍNIMA
(m3/s)

VAZÃO DE
REFERÊNCIA

UNIDADE HIDROGRÁFICA

ÁREA
NO

ESTADO
(1)

ESCOA
MENTO

TOTAL(2) 1 mês 7 dias (m3/s)

(km2) (m3/s) 10 anos
(3)

10 anos
(4)

Q95%
(5)

(m3/s)

TOTAL
(6)

NO
ESTADO

(7)
1 – Mantiqueira 679 22 9 7 10 9 9

8 – Sapucaí/Grande 9.170 147 36 28 46 41 36

Rio Grande na Foz do Rio Sapucaí 9.849 169 45 35 56 904 118

4 – Pardo 9.038 140 38 30 44 95 81

9 – Mogi-Guaçu 15.218 202 61 49 73 76 64

12 – Baixo Pardo/Grande 7.249 86 26 21 31 201 171

Rio Grande em Usina Marimbondo 41.354 597 170 135 204 1.288 438

15 – Turvo/Grande 16.037 122 32 26 39 32 32

Rio Grande confluência com rio Paraná 57.391 719 202 161 243 1.402 477

18 – São José dos Dourados 6.732 51 15 12 16 15 15

Rio Paraná a jusante do Córrego
Pernilongo

64.123 770 217 173 259 3.861 579

6 – Alto Tietê 5.985 86 26 20 32 113 113

5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí 14.314 174 54 43 66 61 61

10 – Tietê/Sorocaba 11.708 106 30 22 38 222 222

13 – Tietê/Jacaré 11.749 97 47 40 50 286 286

16 – Tietê/Batalha 13.151 98 37 31 40 382 382

19 – Baixo Tietê 15.787 114 33 27 36 426 426

Rio Paraná a jusante do Córrego Pendenga 136.817 1.445 444 356 521 4.440 1.021

20 – Aguapeí 13.068 96 35 28 40 35 35

Rio Paraná montante do Rib. Boa Esperança 149.885 1.541 479 384 561 4.599 1.056

21 – Peixe 10.780 82 35 29 38 35 35

Rio Paraná a montante do Rib. Caiuá 160.665 1.623 514 413 599 4.860 1.103

14 – Alto Paranapanema 22.795 255 99 84 114 306 244

17 – Médio Paranapanema 16.829 155 76 65 82 434 113

22 – Pontal do Paranapanema 12.493 92 40 34 47 1.106 515

Rio Paraná na Ilha do Óleo Cru 212.782 2.125 729 596 842 5.966 1.603

2 – Paraíba do Sul 14.547 217 85 72 94 140 140

11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul 16.607 511 184 157 223 200 180

7 – Baixada Santista 2.886 158 51 39 59 61 61

3 – Litoral Norte 1.987 109 38 28 40 36 36

Vertente Marítima 21.480 778 273 224 322 297 277

Estado de São Paulo 248.809 3.120 1.087 892 1.258 6.403 2.020

FONTE: Relatório Síntese, CRH/CORI, 1999
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O conceito de vazão útil garantida

É a vazão mínima da bacia hidrográfica, assumida como a vazão Q
7,10

 obtida a partir de medições em determinado
ponto de um rio, à qual é associada a respectiva área de drenagem de montante. Pode ser utilizada, com certa
margem de risco, sem a necessidade da construção de reservatório.

Ou, então, é a vazão regularizada da bacia hidrográfica, maior que a vazão mínima, à qual é associada a
respectiva área de drenagem de montante. Só pode ser garantida com a construção de reservatório.

É em função da bacia onde está situado o rio, ou o conjunto de rios e seus afluentes, que se mede e se
quantifica a disponibilidade de água de uma região. Relativamente fixa para períodos longos, essa disponibilidade
é função do tipo de solo, de relevo e das características climáticas da região onde está localizada a bacia
hidrográfica.

É fundamental conhecer o regime de chuvas da região, que é a determinante da variação das vazões dos rios
da bacia e independe totalmente dos usos da água que ali ocorram.

Na verdade, é a sociedade, orientada pela crença na “cultura da abundância”, que tem retardado o processo de
conhecimento das condições de disponibilidade das bacias hidrográficas. Tal situação costuma perdurar até
que surjam problemas decorrentes dos usos gerados pelo crescimento das atividades econômicas. Ou seja:
as ações são desencadeadas para resolver situações de conflitos já instaladas, decorrentes de desequilíbrios
entre oferta e demanda.

Esse conjunto de razões que envolvem a disponibilidade de água – que é única e indivisível – determina a
necessidade de haver uma integração entre os usos, que são múltiplos.

A legislação de recursos hídricos considera a bacia hidrográfica, cujo território é comum a todos os usuários,
como unidade de gestão dos recursos hídricos. E são os diferentes usos da água nesse espaço que geram
interferências mútuas entre eles, pois o impacto causado por um dos usuários é sentido por todos os demais.

Os recursos necessários para manter as condições de desenvolvimento em determinado território devem ser
arrecadados entre os interessados em melhorar, ou pelo menos preservar, o nível de qualidade de vida local.
Quanto mais recursos houver, maior será a possibilidade de atender às prioridades estabelecidas.

Quando se fala em vazão de um rio, deve-se tomar cuidado em saber com exatidão qual valor está sendo
usado como referência. Em todos os exemplos aqui apresentados, sempre nos referimos à vazão média anual.

O gráfico a seguir mostra a variação da vazão de uma bacia hidrográfica, representada por uma linha com altos
e baixos, na qual os pontos mais altos correspondem às vazões máximas observadas a cada ano, e os pontos
baixos (numerados de 1 a 6 ) indicam as vazões mínimas, também observadas a cada ano. No gráfico está
representada, ainda, por uma linha reta, a vazão média do rio, cujo valor é a “abstração matemática” resultante
da somatória de todos os valores observados dividida pelo número total de observações.

Esta figura mostra a variação da vazão de um rio ao longo do tempo, que é obtida através de medição continua. Pode se
considerar de forma genérica, os pontos baixos do gráfico como as épocas de estiagem e os pontos altos como as épocas de
chuvas, e as principais informações que caracterizam a disponibilidade de água de um rio são as vazões média de longo período
e a vazão minima, obtida como a média de 7 dias consecutivos com 10 anos de período de retorno, identificada como Q7,10. Existe
também, e é muito utilizada,  a vazão minima  identificada como Q95%, sendo aquela que ocorre e pode ser garantida em 95% do
tempo de observação. (conforme DAEE,1994)
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Para entender melhor o conceito de vazão, vamos trabalhar com as informações do quadro a seguir.

Ano Vazão (em l/s) Ano Vazão (em l/s)
1982 24,28 1992 27,38
1983 19,74 1993 25,14
1984 34,83 1994 21,37
1985 32,54 1995 16,06
1986 15,13 1996 18,88
1987 17,24 1997 12,01
1988 27,00 1998 29,51
1989 16,44 1999 34,01
1990 17,69 2000 26,85
1991 20,99 2001 23,17

Analisando o quadro, e considerando que os valores nele listados são as vazões mínimas observadas em
cada um dos 20 anos de observação tabulados, medidas em litros por segundo (l/s), podemos propor as
seguintes questões:

1. Se uma bomba fosse instalada nesse rio para captar água destinada a usos que exigem uma vazão
constante de 6 l/s, teria faltado água para os usuários em algum desses anos?
A resposta é não, uma vez que, em todos os anos observados, a menor vazão ocorrida sempre foi maior
que a vazão exigida pelos usos em questão.
2. Se, com o passar do tempo, as atividades econômicas dos usuários tivessem aumentado passando a exigir
uma vazão de 10 l/s, teria faltado água para o uso em algum desses anos, nessa nova situação?
A resposta continuaria sendo não, pois em todos os anos observados a menor vazão ocorrida sempre foi
maior que a exigida pelos usos.

3. O que podemos concluir disso?

Podemos concluir que até ser atingida a vazão mínima de 12,01 l/s – correspondente à vazão mínima registrada
no rio em 1997 –, e desconsiderando outras possíveis restrições ambientais, o projeto desenvolvido pelos
usuários poderia crescer e continuar operando, sem problemas.

4. O que aconteceria se a vazão necessária para o funcionamento do projeto passasse a ser de 18 l/s?

Os usuários teriam problemas nos anos de 1986, 1987, 1989, 1995 e 1997.

O conceito de vazão mínima
Esses exemplos permitem concluir que a vazão a ser considerada garantida para o uso em um rio é a sua
vazão mínima. Para viabilizar usos que exijam vazões de valor maior, deve ser construído um reservatório, com
a finalidade de reter água no período das cheias, para ser utilizada na época de estiagem.

Existem muitos conceitos ou definições de vazão mínima na literatura internacional, mas os mais utilizados
no Brasil são os seguintes:

Q7,10 - definida como a média das vazões diárias, dos sete dias consecutivos de menor vazão registrada a
cada ano, que ocorram a cada dez anos.
Q95% - definida como a vazão garantida em 95% do tempo observado e registrado.

As águas subterrâneas
As águas subterrâneas originam-se do escoamento básico, que, por sua vez, é formado pela parcela de
infiltração da água no solo, a partir do ciclo hidrológico. Essas águas constituem reservas de grande volume e
de qualidade tão boa que não precisam de tratamento para serem usadas. Em dois terços do território do
Estado de São Paulo o potencial de águas subterrâneas é considerado muito bom. E mesmo onde ele é
menos expressivo, ocorre em quantidade suficiente para atender às necessidades do uso rural e de pequenas
comunidades.

Disponibilidade de águas subterrâneas no Estado de São Paulo
Sendo a água subterrânea um componente do ciclo hidrológico, sua disponibilidade corresponde à recarga do
aqüífero e, para que haja sustentabilidade, as retiradas (usos) devem ser menores do que a recarga.

Segundo estudos do DAEE (CRH, 2001), o escoamento total do balanço hídrico estadual corresponde a 100
bilhões de m3/ano, 41 bilhões dos quais se originam do escoamento básico. Com base nas condições de que
se dispõe atualmente, foram estabelecidos para cada região do Estado de São Paulo, conforme as suas
condições hidrogeológicas (tipo de porosidade, hidráulica dos aqüíferos e técnicas de captação), índices
médios aceitáveis de utilização dos volumes estocados, que correspondem à capacidade de recarga média.

O quadro a seguir mostra os índices de utilização para cada um dos diferentes tipos de aqüíferos subterrâneos
(LOPES, 1994), conforme mapeamento desses sistemas realizado no PERH 2000-2003.
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Esta figura mostra a incidência de uso das águas subterrâneas para abastecimento urbano no território do Estado de São
Paulo, podendo-se notar que esse tipo de uso tem maior peso no oeste do estado, onde o regime de chuvas apresenta
médias históricas anuais menores que, associadas às condições gerias do clima, resultam em menor disponibilidade
superficial em comparação com as regiões do leste do estado, mais próximas do litoral. (Conforme o Relatório de Situação
do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)

Sistema aqüífero Índice (%)
Cenozóico, Bauru, Parané Furnas, Tubarão 25 a 27
Guarani, Bauru-Caiuá, Litorâneo, Quaternário 30
Cristalino, Serra Geral 20
Passa Dois 15

A disponibilidade potencial de águas subterrâneas de cada bacia hidrográfica do Estado de São Paulo foi
estimada multiplicando-se o escoamento básico de cada bacia pelos respectivos índices de utilização. Os
resultados assim obtidos devem ser considerados com cautela e apenas para aqüíferos livres, ou seja, de
influência direta do lençol freático.

Segundo ROCHA, 1997, com relação aos aqüíferos confinados, merece destaque o Aqüífero Guarani, cuja
reserva explotável é de 40 km3/ano, o que corresponde, na proporção da sua presença no território do
Estado de São Paulo, a 4,8 km3/ano, ou 152 m3/s. No entanto, deve-se considerar complementarmente,
em cada caso, a condição do local onde se realize a perfuração e a proximidade entre os poços, como
forma de minimizar interferências decorrentes do rebaixamento entre eles. Por ser um aqüífero de extensão
continental com característica confinada, sua dinâmica ainda necessita de estudos para ser conhecida
com maior precisão, de modo a possibilitar sua utilização racional e o estabelecimento de estratégias de
preservação mais eficientes.

Deve-se ressaltar a importância e a caracterização do Aqüífero Guarani como “água internacional”, o que
tem suscitado a realização de uma série de eventos nos últimos anos: seminários, pesquisas, acordos e,
inclusive, a aprovação pelo Banco Mundial, como desdobramento da Conferência Mundial para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), de um projeto do Global Environmental Fund com o objetivo de
ampliar a identificação e o conhecimento do seu potencial e viabilizar sua exploração sustentável, como
base para o desenvolvimento dos países em que está situado. São apresentadas, a seguir, informações a
respeito desse aqüífero que evidenciam sua importância estratégica para o Brasil e para o continente sul-
americano.
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Descrição geológica do Aqüífero Guarani

Esse reservatório é formado por derrames de basalto ocorridos nos Períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo
Inferior (entre 200 milhões e 132 milhões de anos), sendo constituído por sedimentos arenosos da Formação
Pirambóia na base (Formação Buena Vista, na Argentina e no Uruguai) e arenitos Botucatu no topo (Missiones,
no Paraguai e Tacuarembó, no Uruguai e na Argentina).

O Aqüífero Guarani constitui uma importante reserva estratégica para o abastecimento para as populações e
o desenvolvimento de atividades econômicas e de lazer. Sua espessura total varia de valores superiores a
800 metros até a ausência completa de espessura em áreas internas da bacia. Considerando-se uma espessura
média aqüífera de 250 metros e porosidade efetiva de 15%, estima-se que suas reservas permanentes, sob
a forma de água acumulada ao longo do tempo, sejam de 45.000 km³.

Sua recarga natural anual, por meio do ciclo hidrológico, é de 160 km³/ano; desses, 40 km³/ano constituem
o potencial explotável sem riscos para o sistema aqüífero. Geralmente, suas águas são de boa qualidade
para o abastecimento público e para outros usos. E, em sua porção confinada, os poços têm cerca de 1.500
m de profundidade e podem produzir vazões superiores a 700 m³/h.

No Estado de São Paulo, o Aqüífero Guarani ocorre em uma faixa que se estende no sentido sudoeste-
nordeste e é explorado através de mais de 1.000 poços. Sua área de recarga ocupa cerca de 17.000 km², e
é nela que se encontra a maioria desses poços. Essa é também a área mais vulnerável e que deve ser objeto
de programas de planejamento e de gestão ambiental permanentes para evitar a contaminação e a
sobrexplotação, com o conseqüente rebaixamento do lençol freático e violento impacto nos corpos d’água
superficiais.

O Aqüífero Guarani

Localizado na região centro-leste da América do Sul, entre 12º e 35º de latitude sul e entre 47º e 65º de
longitude oeste, o Aqüífero Guarani é o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo,
ocupando uma área de 1,2 milhão de km², assim distribuída entre quatro países: Brasil (840.000 km²), Paraguai
(58.500 km²), Uruguai (58.500 km²) e Argentina (255.000 km²).

Sua maior ocorrência se dá no território brasileiro, com dois terços da área total, abrangendo os Estados de
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E apresenta
uma combinação dos seguintes aspectos: boa qualidade da água, que, em geral, é adequada para consumo
humano; boa proteção contra os agentes de poluição, em comparação com os mananciais de água de superfície;
possibilidade de captação em locais onde ocorrem as demandas; e a magnitude de suas reservas o torna o
manancial mais econômico, social e flexível para o abastecimento do consumo humano em sua área de
ocorrência.
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Esta figura apresenta a localização e abrangência do Aqüífero Guarani na América do Sul, cuja área total é de 1.200.000
km2, com 70 % dela em território brasileiro e 1,5% em território do Estado de São Paulo. Sua reserva total de água é estimada
em 45.000 km3, e um potencial utilizável 40 km3/ano (1267 m3/s). Considerado proporcionalmente, o Estado de São Paulo pode
captar nesse aqüífero até 152 m3/s, sendo que em 1998 já existiam mais de 1000 poços perfurados em sua área de
localização no território do estado. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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Outros aspectos dos aqüíferos subterrâneos
• Constituem reservas estratégicas para o futuro.

• Para impedir a contaminação pelo derrame de agrotóxicos, no futuro, o uso de fertilizantes e pesticidas
poderá ser proibido nessas regiões.

• A cada 100 metros de profundidade, a temperatura do solo e da água tem um aumento de 3oC, podendo
alcançar mais de 50 graus. Assim, em regiões onde o aqüífero é profundo, pode-se pensar no aproveitamento
dessas águas, naturalmente quentes, para combater geadas, reduzir o consumo de energia elétrica em
chuveiros e aquecedores, e para fins terapêuticos e medicinais.

• Usar água dessa qualidade na rega de plantas é uma forma pouco racional de uso, mas, segundo os geólogos,
essa pode ser a única solução para lavouras em áreas sujeitas ao risco de desertificação, como o sul de
Goiás e o oeste do Rio Grande do Sul.

• O transporte de líquidos a grandes distâncias é hoje um processo caro e que acarreta perdas imensas por
vazamento. Mas, para a cidade de São Paulo, que despeja 90% de seus esgotos nos rios, sem tratamento
nenhum, o Guarani poderá ser, um dia, sua única fonte de abastecimento.

• Além do Guarani, sob a superfície de São Paulo, há outro reservatório, chamado Aqüífero Bauru, que se
formou mais tarde. Ele é muito menor, mas tem capacidade para suprir as necessidades de fazendas e
pequenas cidades.

• Nas margens dos aqüíferos, a erosão expõe pedaços do arenito. São os chamados afloramentos. É por eles
que a chuva penetra e, também, por onde a contaminação pode ocorrer.

• Nos aqüíferos em geral, a água escorre muito devagar pelos poros da pedra, levando décadas para avançar
algumas centenas de metros e, enquanto desce, ela é filtrada.

Esta figura mostra os diferentes graus de vulnerabilidade das águas subterrâneas no Estado de São Paulo, sendo subsídio para
que os comitês de bacia assumam a importância das áreas situadas no território da sua respectiva UGRHI, especialmente quanto
à identificação, capacidade de suporte para atividades humanas e quanto ao controle da ocupação das áreas de recarga, como
itens a serem considerados nos respectivos planos de bacia. Deve-se destacar, além disso, como o próprio mapa mostra, que
a geologia e a distribuição das águas subterrâneas, no subsolo, diferem em muito da divisão e da distribuição das águas
superficiais no Estado de São Paulo em bacias hidrográficas e UGRHIs, devendo dessa forma as águas subterrâneas e essa
vulnerabilidade serem motivo de integração de conhecimentos e de ações na gestão dos recursos hídricos. (Conforme o
Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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USOS E DEMANDAS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Os usos da água

Pode-se dizer que as atividades básicas da vida humana envolvem os mais diversos usos da água: para
beber, para higiene, para lavar, para regar plantas, para produzir e até mesmo para atividades de lazer.

Talvez pelo fato de ser um elemento indispensável para a sobrevivência das pessoas, das plantas e dos
animais – ou, então, pela dificuldade de controlar sua presença e seus efeitos –, desde épocas remotas a
água vem sendo associada à religião, por povos de todo o mundo, que lhe atribuem um caráter místico. Um
exemplo disso é o fato de, na maioria das religiões, o batismo ser feito com água, como “sinal de purificação
e de vida”.

Do ponto de vista científico e das sistemáticas de gestão, são considerados os seguintes usos da água:
urbano, industrial, agrícola (irrigação e produção), geração de energia, para navegação e para recreação e
piscicultura.

As características de cada uso

Cada um desses usos das águas pelos seres humanos apresenta características próprias, que serão analisadas
a seguir.

Uso urbano

É aquele que ocorre nas cidades, geralmente associado a uma empresa, uma autarquia ou um departamento
municipal, que se encarrega de captar a água de um manancial (superficial ou subterrâneo), tratá-la e distribuí-
la para os usuários, por meio de uma rede de abastecimento.

Essa é apenas uma parte do processo, pois, em sua continuidade, a empresa, a autarquia ou o departamento
municipal se incumbe também de coletar os efluentes produzidos pelos usuários para, através de uma rede
de coleta de esgotos, lançá-los, com ou sem tratamento, em algum manancial, onde devem ser diluídos os
efeitos dessa água poluída.

Embora bastante simples, esse processo tem muitos desdobramentos, que serão abordados em outros
módulos deste curso, mas que podem ser identificados numa rápida análise do que acaba de ser dito:

• Empresa, autarquia ou departamento – Trata-se da entidade que administra esse sistema de
saneamento e opera o serviço para a cidade.

• Captação – É o ato de obter a água em um manancial, o que depende de autorização dos governos
estadual ou federal.

• Manancial superficial – É a fonte original de captação da água que será tratada; no caso, um rio, um
ribeirão ou um córrego.

• Manancial subterrâneo – É outro tipo de fonte de captação da água, que nesse caso é feita através de
um poço perfurado para atingir um lençol freático ou aqüiferos profundos.

• Tratamento – É a ação necessária para tornar a água passível de uso sem o risco de doenças. Toda
empresa, autarquia ou departamento municipal tem de atender às normas estabelecidas pelo Ministério
da Saúde, para a execução dessa atividade.

• Distribuição (rede) – É a ação de fazer com que a água chegue às casas, ficando disponível para
diferentes usos.

• Usos urbanos – São as possibilidades de utilização da água, com boa qualidade e em quantidade
suficiente, nas casas ou em unidades de produção.

• Coleta de efluentes – É a ação de retirar (e afastar), das áreas urbanas, a água poluída após o uso. A
saúde pública depende disso, e, segundo o IBGE, 25% dos leitos de hospitais no Brasil são ocupados
por pessoas com doenças decorrentes do uso de água de qualidade inadequada.

• Coleta (rede) – É a instalação que possibilita a retirada da água poluída das casas, conforme descrito no
item anterior.

• Lançamento sem tratamento – É a ação de levar a água do esgoto de volta a um manancial superficial
(rio) sem qualquer redução da carga poluidora que ela recebe nas casas.

• Lançamento com tratamento – É a ação de levar a água do esgoto de volta a um manancial, mas com
o cuidado de reduzir previamente a carga poluidora recebida nas casas.

• Diluição dos efeitos do uso – Ao lançar os efluentes do esgoto urbano em um manancial, espera-se
que suas águas sejam capazes de desfazer os efeitos da poluição. Essas condições de poluição e seus
tipos serão estudados em outro módulo deste curso.
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Nessa análise foram destacados seis aspectos do uso urbano antes que ele ocorresse; e cinco aspectos
após sua ocorrência. Todos eles fazem parte da disciplina chamada Saneamento Básico ou Saneamento
Ambiental e formam um capítulo próprio do estudo das águas. Por sua importância para a saúde humana,
essa disciplina deu origem a especialidades da Engenharia, da Medicina e da Biologia indispensáveis não
apenas para possibilitar a operação desses serviços, mas também para garantir que eles sejam executados
com os cuidados necessários para preservar a saúde das pessoas.

No uso doméstico da água, considera-se adequado um consumo diário da ordem de 200 litros por pessoa em
nossas cidades. Mas, como existem situações bastante diferentes, esse é um dos usos que precisam ser
controlados no processo de gestão de recursos hídricos.

O uso industrial
Esse é o uso mais complexo de ser avaliado, pois existem centenas de diferentes processos industriais, cada
um deles envolvendo diferentes relações com o uso da água.

A esse respeito, os principais aspectos a serem considerados são:

• Tipo de manancial – Como existem unidades industriais que captam a água para seus usos e consumo
no sistema urbano, essas captações são consideradas no uso urbano. Mas existem também unidades
industriais que fazem a captação diretamente de um manancial. Nesse caso, a unidade industrial depende
de autorização tanto para captar a água como para lançar os efluentes, após o seu uso.

• Tipo de uso – Está diretamente associado ao tipo de processo industrial de cada unidade.

• Tipo de efluente – Também está diretamente associado ao tipo de processo industrial da unidade.
Neste aspecto está envolvida a principal atribuição da Cetesb, no que se refere a água: o controle da
qualidade dos efluentes industriais de modo a preservar a qualidade da água dos rios paulistas. Os
efluentes industriais podem ser de vários tipos, com destaque para os orgânicos, físicos, químicos e
radioativos, assim como para a combinação de diversos desses tipos.

• Quantificação do uso – Está associado aos diversos aspectos citados e ao tipo de processo da
unidade industrial. É difícil generalizar a quantificação dos usos industriais, em virtude da sua diversificação.

O uso industrial da água também é um dos usos sujeitos a controle no processo de gestão dos recursos hídricos.

Esta figura mostra a demanda total de água no Estado de São Paulo em m3/s com destaque,em separado, para as águas
captadas de mananciais superficiais e subterrâneos. A demanda total do Estado de São Paulo é de 352 m3/s, representando
pouco mais de 10% da disponibilidade total do estado. Essa visão de ordem geral, no entanto, mascara a existência de
regiões em que há conflitos de escassez, decorrente de desequilíbrios entre demanda e disponibilidade local. (Conforme
o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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Esta figura mostra o mapa do Estado de São Paulo com a divisão das 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHIs). Essa divisão realiza os princípios estabelecidos pela lei da política estadual de gerenciamento dos
recursos hídricos, em especial assumindo a bacia hidrográfica como unidade de gestão, e a descentralização como
forma de respeitar as características e a identidade sócio econômica de cada uma dessas regiões. (Conforme o
Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)

O uso agrícola (irrigação e produção)

Esse uso está diretamente associado ao conjunto de usos rurais, além da própria irrigação. Sem água não
há produção agrícola, e a função da irrigação é suplementar a água das chuvas.

Da mesma forma está associado a um tipo específico de solo, cada tipo de cultura tem uma exigência
própria de consumo de água. Pode-se definir, de modo genérico, que todo processo de produção agrícola
se baseia no uso da água; ou seja, no conhecimento e no manejo adequado dos processos que envolvem
o sistema água/solo/planta.

As três partes desse processo devem estar em pleno equilíbrio para que a produção se realize com
produtividade.

Nesse tipo de uso não se pode ignorar a importância do clima, fator responsável pela definição do regime de
chuvas; ou seja, da quantidade de água disponível naturalmente, sem custos, para a irrigação.

Em função desses fatores, torna-se muito difícil definir um tipo de consumo no uso agrícola, embora seja
esse o principal uso no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.
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Tabela: Evolução da área irrigada no Estado de São Paulo (em hectares)

  FONTE: Censos Agropecuários – IBGE (1970 a 1995/1996).
  NOTA: A partir de 1994, o Estado de São Paulo passou a ter 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a criação da

UGRHI
1 – Mantiqueira
2 – Paraíba do Sul
3 – Litoral Norte
4 – Pardo
5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí
6 – Alto Tietê
7 – Baixada Santista
8 – Sapucaí/Grande
9 – Mogi-Guaçu
10 – Tietê/Sorocaba
11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul
12 – Baixo Pardo/Grande
13 – Tietê/Jacaré
14 – Alto Paranapanema
15 – Turvo/Grande
16 – Tietê/Batalha
17 – Médio Paranapanema
18 – São José dos Dourados
19 – Baixo Tietê
20 – Aguapeí
21 – Peixe
22 – Pontal do Paranapanema
Estado de São Paulo

1970 1975 1980 1985 1995/96

111 215 224 181 308
12.244 19.900 19.827 19.763 31.865

53 156 189 350 46
13.384 12.377 14.276 30.681 39.470
7.420 11.476 14.032 27.964 30.282
8.900 8.893 9.916 12.702 8.050

607 1.004 2.401 54 -
1.798 1.651 1.646 14.304 30.139

11.777 33.662 29.430 32.398 57.308
10.643 16.411 21.207 26.136 23.963
2.008 3.101 4.097 2.098 1.797
2.122 742 4.194 11.103 20.450
2.322 5.898 2.891 8.653 38.885
5.380 11.206 15.563 29.634 55.149
3.560 5.450 5.119 19.740 23.520
3.179 5.020 5.414 9.758 9.698

- - - 8.999 11.186
192 623 2.029 1.530 3.471

1.060 1.488 7.119 14.844 30.486
911 1.747 7.158 4.162 9.854

1.069 3.334 5.206 3.646 6.194
2.215 5.710 8.437 5.162 6.504

90.955 150.064 180.375 283.862 438.625
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O uso agrícola da água (com irrigação) também deve ser controlado no processo de gestão dos recursos
hídricos.

O uso na geração de energia

Esse uso está diretamente associado aos conceitos de transformação de energia estudados na Física.
De maneira bem generalizada,  podemos dizer que o uso da água para a geração de energia está associado
a dois fatores básicos:

• a quantidade de água disponível no manancial superficial; e

• o desnível (ou diferença de nível) que será aproveitado para a geração de energia.
No aproveitamento da água para a geração de energia, a primeira etapa do trabalho das empresas desse
setor é a elaboração do chamado inventário do aproveitamento hidrelétrico. Por meio dele, essas empresas
procuram cadastrar todas as quedas d’água existentes na área e as respectivas vazões ao longo do rio.
Na etapa seguinte são feitas diversas simulações que permitem determinar a localização das barragens
de modo a otimizar esse aproveitamento. Não havendo restrições de natureza ambiental, o inventário será
considerado consolidado para aquela situação que resulte no aproveitamento da maior quantidade possível
de energia.

Neste caso não estão sendo considerados vários outros aspectos envolvidos no processo, todos
relacionados aos impactos ambientais causados pela obra, tais como: área a ser inundada, perda de
terras férteis, população a ser realocada e destruição de patrimônios históricos, arqueológicos e biológicos.

A geração de energia a partir do uso da água tem um aspecto especial: foi o primeiro uso regulamentado
no Brasil, com a promulgação do Código das Águas, em 1934.

O uso da água para a geração de energia é o que está submetido a maior controle no processo de gestão
de recursos hídricos, devendo-se ressaltar que a Constituição Federal de 1988 manteve como atribuição
do governo federal a concessão das autorizações para esse tipo de uso.

(1) Dotação de 0,327 l/s/ha sobre a área irrigada – IBGE/1995/1996. (2) Relatórios Zero das UGRHIs.

Tabela: Uso de recursos hídricos na irrigação no Estado de São Paulo

VAZÕES (m3/s)
UGRHI

ESTIMADA (1) CADASTRADA (2)

1 – Mantiqueira    0,10 -
2 – Paraíba do Sul  10,42 -
3 – Litoral Norte    0,01 -
4 – Pardo  12,91 0,50

5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí    9,90 -
6 – Alto Tietê    2,63 0,02
7 – Baixada Santista    0,00 -
8 – Sapucaí/Grande    9,86 0,03
9 – Mogi-Guaçu  18,74 -

10 – Tietê/Sorocaba    7,84 -

11 – Ribeira de Iguape/Litoral Sul    0,59 -

12 – Baixo Pardo/Grande    6,69 0,29
13 – Tietê/Jacaré  12,71 0,11
14 – Alto Paranapanema  18,03 1,46
15 – Turvo/Grande    7,69 0,51

16 – Tietê/Batalha    3,17 0,00
17 – Médio Paranapanema    3,65 -
18 – São José dos Dourados    1,13 0,00
19 – Baixo Tietê    9,97 0,01

20 – Aguapeí    3,22 -

21 – Peixe    2,02 -
22 – Pontal do Paranapanema    2,13 0,00
Estado de São Paulo 143,41 2,94
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Esta figura mostra que 93 % do potencial de geração de energia hidroelétrica do Estado de São Paulo, já estava em
operação em 1998, podendo ser considerado (conforme relata o Relatório de Situação de 1999) “encerrado o ciclo de
grandes aproveitamentos”. A matriz energética do Estado mostra que a demanda de energia já é e deverá suprida no
futuro por importação de outros sistemas externos existentes e por outras fontes de energia, como a termoelétrica.
(Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)

O uso para navegação

É o uso de um rio ou de outro corpo d’água, como um lago ou uma lagoa, como se fosse uma estrada,
onde os veículos que trafegam são as embarcações. Para que esse tipo de uso seja viável, as embarcações
devem ter um projeto adequado e o rio, uma profundidada adequada - o que se chama de calado – para
permitir a navegação com segurança.

O uso da água para a navegação também é um dos usos a ser controlado no processo de gestão de

recursos hídricos.

Esta figura mostra o potencial de navegação dos rios existents no território do Estado de São Paulo, como possibilidade para
o barateamento e melhoria das condições de transporte, especialmente no escoamento de cargas. (Conforme o Relatório de
Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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Mas, para viabilizar o uso de um rio como hidrovia, são necessárias, além de condições técnicas, interesses
econômicos entre as regiões a serem ligadas por esse curso d’água. Nesse sentido, uma comparação
interessante entre as diversas vias de transportes permite estabelecer o custo para se transportar uma
mesma mercadoria entre dois pontos, em cada uma das modalidades. Numa escala que varie de 1 a 100,
o custo por hidrovia teria valor 25; por ferrovia, valor 50; e por rodovia, valor 80. Nessa escala, o custo por via
aérea seria 100, e o custo mais baixo seria o do transporte por uma dutovia (oleoduto, gasoduto, adutora)
que seria de apenas 1.

O uso para recreação e piscicultura
Esse uso deve ser definido pela possibilidade de se utilizar a água para atividades de lazer e práticas
esportivas, bem como para garantir a manutenção dos ecossistemas aquáticos.

Deve-se considerar que o principal quesito associado a esse uso é a qualidade da água, pois, ao contrário
do que ocorre com outros usos, neste há contato direto da água com o corpo das pessoas.

Mas isso não ocorre também com o uso da água para beber, cozinhar e tomar banho? De fato, pois o uso
doméstico exige que a água tenha sido previamente tratada e que se conheça sua origem e seu nível de
qualidade. Questões como essa estão relacionadas com um outro conjunto de características, que serão
tratadas mais adiante.

O uso da água para a recreação e a manutenção dos ecossistemas aquáticos também deve ser controlado
no processo de gestão de recursos hídricos, com especial destaque para a piscicultura, que pode interferir
no regime das águas dos rios diante da necessidade da construção de reservatórios para servirem como
criadouros.

Tipos de usos das águas
Depois de todos esses comentários sobre cada uso da água, talvez você se pergunte: O que mais é
possível falar sobre as características de cada tipo de uso da água?

Ainda deve ser considerado um outro aspecto muito importante para os mananciais onde a água é captada,
porque alguns desses usos só podem ocorrer se a água for retirada diretamente do manancial. É o que
acontece no uso urbano, no uso industrial e no uso para irrigação, razão pela qual são chamados de “usos
consuntivos”, pois envolvem consumo. Ou seja: além de a água ser retirada do manancial para que o uso
ocorra, há uma alteração da sua quantidade quando ela retorna para o manancial, em relação à quantidade
captada inicialmente.

O mesmo não ocorre com os outros três tipos de usos: geração de energia, navegação e recreação.
Nesses casos, os usos ocorrem sem que a água seja retirada do manancial, que sempre é um rio ou outro
corpo d’água superficial, como lagos, lagoas e açudes.

Esses usos em que não há retirada da água, nem redução da sua quantidade, são denominados usos não
consuntivos, uma vez que eles não envolvem o conceito de consumo, entendido como redução do volume
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Esta figura mostra que pouco mais de 25% do potencial de hidrovias do Estado de São Paulo estava em operação em
1998 e que o avanço nesse item foi de 6,7% em 8 anos, em relação ao potencial total dos rios paulistas. Deve-se
considerer que a construção de hidrovias é, em geral, uma obra cara e de difícil execução, de grande retorno econômico
e ambiental a médio prazo. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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 Demanda global de água superficial no Estado de São Paulo

original do manancial.

Mesmo no caso da geração de energia, com a construção de barragens e reservatórios, ocorre a chamada
regularização da vazão do rio ao longo do tempo, desfazendo-se com isso a variação existente na vazão de
qualquer rio, com períodos de cheias e de estiagem.

Os chamados usos consuntivos são os mais problemáticos para o gerenciamento dos recursos hídricos,
pois as alterações que provocam em determinado ponto de um rio (no caso dos mananciais superficiais)
podem, com o passar do tempo, afetar outros usuários do mesmo rio. Isso pode dar origem a situações de
conflito, em que se tornará necessária a interveniência de uma terceira parte, como árbitro da decisão
entre os conflitantes.

A preocupação com a “crise mundial da água”, que vem sendo bastante discutida em diversos fóruns
mundiais nos últimos anos, diz respeito a esses usos e aos desequilíbrios já existentes em diversas
partes do planeta, que apresentam a tendência de se agravarem nas próximas décadas.

Essa é a situação de conhecimento que procuraremos desenvolver ao longo deste texto, de modo a
estruturar alguns conceitos básicos. Para isso, vamos tornar disponíveis algumas “ferramentas” sob a
forma de modelos matemáticos, que serão utilizadas no manejo e na operação das diversas variáveis
envolvidas.



- 37 -

As novas exigências do uso múltiplo integrado

Chegamos a um ponto muito interessante dessa caracterização dos usos e tipos de usos das águas.
Afinal, em uma determinada região podem (e vão) efetivamente ocorrer todos os usos descritos – ou
quase todos, dependendo da necessidade e das condições de desenvolvimento da região – na exploração
de um mesmo manancial. Isso exige a avaliação, o manejo e a operação da água de modo integrado, uma
vez que as interferências entre esses usos tendem a ser crescentes.

A água é um recurso renovável, porém indivisível e finito na bacia em que é quantificado. Por isso, é
preciso haver uma integração entre os seus diversos usos, para que eles sejam viabilizados no âmbito da
bacia com o mínimo de conflitos. É o chamado uso múltiplo integrado, que será mais exigido à medida
em que uma dessas variáveis passe a pressionar a outra. Até algumas décadas atrás, esse tipo de
conceito era considerado desnecessário, em função da visão que se tinha então sobre a abundância de
nossos recursos hídricos, segundo a qual era possível realizar isoladamente cada um dos usos da água.
É verdade que, na época, ainda não existiam as grandes concentrações urbanas nem os surtos de
desenvolvimento registrados atualmente em várias regiões do País. E muito menos havia sido formada a
consciência da necessidade de controle e preservação que temos hoje, como foi abordado no Capítulo 1,
no item As políticas ambientais e o desenvolvimento.

Com o aumento da população, há um aumento direto do consumo urbano, assim como do consumo dos
mais diversos tipos de bens. Isso determina o incremento das atividades industriais e do consumo para
fins industriais.

Além disso, há um aumento também no consumo de alimentos, exigindo maiores áreas plantadas e
maior produtividade, o que resulta no aumento do consumo de água para a irrigação e para a produção
agrícola em geral.

Depreende-se, portanto, que o consumo de água está diretamente associado ao desenvolvimento
econômico. E, sobretudo, que a possibilidade de desenvolvimento humano, de modo geral, é uma decorrência
direta da disponibilidade de água em cada local onde as populações desejem estabelecer-se.

Esse é um ciclo que tende a uma evolução exponencial sem que haja qualquer alteração nos recursos
naturais utilizados em cada região, que constituem a base de tal desenvolvimento. Com isso, cresce a
necessidade de haver maior integração entre os diversos usos da água e, também, que se estabeleça um
gerenciamento para esses usos na exploração de um mesmo manancial. A propósito disso, a ANA
chegou a classificar três diferentes tipos de conflitos originados por desequilíbrios entre usos e
disponibilidades da água:

• conflitos decorrentes da destinação dos usos;

• conflitos decorrentes da disponibilidade qualitativa; e

• conflitos decorrentes de disponibilidade quantitativa.
Logicamente, como veremos mais adiante, essa é uma equação que depende de duas variáveis
fundamentais: de um lado, o conhecimento da disponibilidade dos mananciais da região; do outro, o
conhecimento dos usos gerados pelo desenvolvimento que ocorre nessa mesma região.
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Esta figura mostra que a demanda total do Estado de São Paulo representa pouco mais de 10% da disponibilidade total do
estado. Essa situação deve ser detalhada para cada UGRHI para que a realidade possa ser mostrada. (Conforme o Relatório
de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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Esta figura mostra a situação do balanço Disponibilidade X Demanda para cada UGRHI do Estado de São Paulo e os diferentes
graus de criticidade existentes em cada uma delas. Essa avaliação constitue um dos focos da definição de prioridades nas
ações de gestão assumidas pelo plano de bacia do comitê de bacia. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de
Recursos Hídricos, CRH, 2001)

Tabela: Balanço da Disponibilidade X Demanda superficial no Estado de São Paulo
DEMAN

DA
Q7,10 QUANT

. MÉDIA
BALAN

ÇO
LANÇAM. % DA VAZÃO

MÍNIMA
UGRHI

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) UTILIZA
DA

CONSUMID
A

1 – Mantiqueira 1,15 7 22 5,85 0,77 16,50 5,46

2 – Paraíba do Sul 20,27 72 217 51,73 10,18 28,15 14,02

3 – Litoral Norte 3,00 28 109 25,00 0,09 10,71 10,40

4 – Pardo 19,90 30 140 10,10 6,43 66,33 44,89

5 – Piracicaba/Capivari/
     Jundiaí

41,52 43 174 1,48 15,18 96,60 62,40

6 – Alto Tietê 80,21 20 86 -60,21 37,66 401,05 212,75

7 – Baixada Santista 20,90 39 158 18,11 6,80 53,58 36,14

8 – Sapucaí/Grande 11,38 28 147 16,62 1,18 40,65 36,43

9 – Mogi-Guaçu 39,65 49 202 9,35 20,58 80,91 38,92

10 – Tietê/Sorocaba 14,50 22 106 7,50 5,34 65,92 41,65

11 – Rib. De Iguape/
       Lit. Sul

1,60 157 511 155,40 0,44 1,02 0,74

12 – Baixo Pardo/
       Grande

9,82 21 86 11,18 1,39 46,78 40,17

13 – Tietê/Jacaré 21,78 40 97 18,22 7,27 54,44 36,26

14 – Alto Paranapanema 22,25 84 255 61,75 2,10 26,49 24,00

15 – Turvo/Grande 9,21 26 122 16,79 2,19 35,41 27,00

16 – Tietê/Batalha 4,90 31 98 26,10 1,88 15,81 9,74

17 – MédParanapanema 5,21 65 155 59,79 1,30 8,02 6,02

18 – S. J. dos Dourados 1,59 12 51 10,41 0,59 13,28 8,34

19 – Baixo Tietê 12,88 27 114 14,12 1,78 47,69 41,11

20 –Aguapeí 3,78 28 96 24,22 0,08 13,50 13,21

21 – Peixe 3,63 29 82 25,37 0,27 12,52 11,59

22 – P. Paranapanema 3,15 34 92 30,85 0,68 9,26 7,26

Estado de São Paulo 352,29 892 3120 539,71 124,17 39,50 25,60
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Neste capítulo foram abordados os diversos fatores relacionados com a situação dos recursos hídricos,
iniciando-se com a análise da disponibilidade e dos tipos de informação envolvidos no seu
estabelecimento. Também foram analisados os diferentes tipos de usos da água, bem como as exigências
cada vez maiores do chamado uso múltiplo, tendo em vista o aumento das necessidades associadas a
cada uso, as quais foram reunidas e conceituadas com a denominação de demandas.

Alterando-se o foco da abordagem dos usos e disponibilidades para o da questão ambiental, devem ser
considerados outros fatores intervenientes, especialmente no que se refere à qualidade das águas. Dentre
esses fatores destacam-se a gestão, o manejo e a forma da disposição final dos resíduos sólidos que,
enquanto serviço público fundamental para garantir a qualidade da saúde humana, tem exigido controle
permanente por parte de órgãos ambientais. Isso decorre da sua interferência direta na preservação dos
mananciais, tendo levado inclusive à formalização de indicadores de gestão e dos serviços prestados.

C
A

PÍ
TU

LO
 2

  -
  A

 S
it

u
a

ç
ã

o
 d

o
s

 R
e

c
u

r
s

o
s

 H
íd

r
ic

o
s

Esta figura mostra a comparação entre as demandas totais do Estado de São Paulo, englobando conjuntamente as de origem
superficial e suberrânea, entre os anos de 1990 e 1998. Nota-se uma redução que, segundo o Relatório de Situação no caso
da demanda para uso industrial decorre de fatores econômicos associados a formas de racionalização no uso e, no caso do
uso para irrigação, decorreu da melhoria das fonts de origem dos dados utilizados. A demanda total do Estado de São Paulo
em 1998 era de 412m3/s (SUP – 352,29 m3/s e SUB - 59,75 m3/s), ou 11,41 % da disponibilidade total média (3608 m3/s) do
Estado de São Paulo (SUP – 3.120 m3/s e SUB – 488 m3/s) ou 29,85 % da disponibilidade total mínima (1380 m3/s) do Estado de
São Paulo (SUP – 892 m3/s e SUB – 488 m3/s). Essa situação de ordem geral está longe do que ocorre em algumas das UGRHIs
onde essa relação já apresenta algo grau de criticidade. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos
Hídricos, CRH, 2001)

SANEAMENTO
Índice de controle do saneamento ambiental

Na introdução do seu livro Água no século XXI – Enfrentando a escassez, o Professor José Galizia Tundisi
procura apresentar uma visão sistêmica da questão da água, na qual relata que “através dos séculos, a
complexidade dos usos múltiplos da água pelo homem aumentou e produziu um enorme conjunto de
degradação e poluição. Por outro lado, os usos múltiplos excessivos e as retiradas permanentes para
diversas finalidades têm diminuído consideravelmente a disponibilidade de água e produzido inúmeros
problemas de escassez em muitas regiões e países. No limiar do século 21, entre outras crises sérias, a
crise da água é uma ameaça permanente à humanidade e à sobrevivência da biosfera como um todo. Esta
crise tem grande importância e interesse geral: além de colocar em perigo a sobrevivência do componente
biológico, incluindo o Homo sapiens, ela impõe dificuldades ao desenvolvimento, aumenta a tendência a
doenças de veiculação hídrica, produz estresses econômicos e sociais e aumenta as desigualdades entre
regiões e países. A água sempre foi recurso estratégico para a sociedade. O crescimento populacional e
as demandas sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são algumas das causas fundamentais
da crise”.

Por outro lado, conforme temos relatado em diversos pontos deste trabalho, ao criar novas tecnologias, em
diferentes momentos da história, a humanidade multiplicou sua capacidade de atuação sobre a natureza,
fazendo aumentar: a população mundial, com a redução da mortalidade; o lançamento de efluentes líquidos
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nos rios, com a construção de redes de coleta de esgoto urbano; a coleta de resíduos sólidos, com a ampliação
dos sistemas de coleta nas cada vez maiores e mais numerosas concentrações urbanas; a ocupação intensiva
do solo (rural e urbano), provocando a sua deterioração para fins agrícolas; e também a ocorrência e a intensidade
das cheias, em virtude de impactos como a impermeabilização de bacias urbanas. Para combater os efeitos
dessas ações, foram desenvolvidas as tecnologias do chamado saneamento básico, que, ao incorporar uma
visão sistêmica da questão da água, se transformou recentemente em “saneamento ambiental”.

O conjunto desses fatos geradores compõe o conjunto de danos ambientais decorrentes do uso intensivo da
água, que levaram à formulação das políticas de recursos hídricos no Brasil e no Estado de São Paulo.

Assim, recordar o objetivo, os princípios e os fundamentos das leis das políticas de gerenciamento dos recursos
hídricos (federal e estadual) permite verificar a sua coerência, o seu alcance e, ao mesmo tempo, a indivisibilidade
envolvida em sua realização.

Ao detalhar neste item alguns desses aspectos do saneamento, tem-se em vista garantir a visão ambiental, que
aqui deve ser entendida como a necessidade de se ter uma visão integrada nas ações de gerenciamento, sem a
qual não há como tornar realidade os seus objetivos, que são a sustentabilidade do usos da água e a melhoria de
qualidade de vida da sociedade.

Nesse sentido, os serviços de água e esgoto formam a essência do chamado uso urbano, conforme descrito
anteriormente, e o destaque que é dado a eles neste item refere-se ao seu grau de cobertura no atendimento à
população.

O quadro a seguir, ao apresentar os índices de cobertura dos serviços de água e de esgoto, permite avaliar em
que medida esses índices estão associados à mortalidade infantil, decorrente de doenças causadas por veiculação
hídrica.

Além disso, os índices de perda na rede de distribuição de água e o índice de tratamento na rede coletora de
esgoto são outros grandes problemas para a gestão dos recursos hídricos, decorrentes dos serviços de
saneamento.

Esta figura mostra uma evolução lenta no índice de saneamento dos municípios do Estado de São Paulo, levando-se em conta
tratar-se de um período de 17 anos. É relevante notar, com referência ao índice de cobertura da rede de água que, em 1998, ainda
existiam 3 UGRHIs (Mantiqueira, Lit. Norte e Médio Paranapanema) cujos índices estavam abaixo de 90%. O índice de perdas de
água nos sistemas urbanos é 38% em todo o estado, constituindo-se em grande desafio para a administração desses serviços.
Quanto aos indices de coleta de esgoto, as UGRHIs ainda mais “distantes” da média estadual de 1998, cuja situações podem ser
consideradas críticas são: Lit. Norte, com 14%; Mantiqueira, com 45%; Ribeira, com 48% e Baixada Santista, com 48%.
Considerando-se o perfil turístico dessas regiões, com exceção do Ribeira, essa situação certamente representa um alto
potencial reprodutor para vetores de doenças de veiculação hídrica. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de
Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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UGRHI População
urbana1996 (1) Água (%) (2) Esgoto (%) (2) Mortalidade

infantil (*3)
COBER-
TURA

PER-
DAS

COBER-
TURA

TRATA-
MENTO 1995 1996 1997

1 – Mantiqueira 42.875 80 12 45 2 1,47 0,77 0,75
2 – Paraíba do Sul 1.469.226 96 40 86 25 0,71 0,52 0,45
3 – Litoral Norte 173.311 86 35 14 14 1,22 1,15 0,68
4 – Pardo 808.895 99 42 97 8 0,77 0,51 0,76
5 – Piracicaba/Capivari/
     Jundiaí 3.606.112 93 33 76 11 0,78 0,46 0,56

6 – Alto do Tietê 15.883.902 98 40 76 28 1,31 0,90 0,64
7 – Baixada Santista 1.302.389 99 47 55 49 1,35 0,68 0,45
8 – Sapucai/Grande 528.068 98 30 97 63 0,62 0,10 0,48
9 – Mogi-Guaçu 1.083.149 96 39 90 11 1,09 0,59 0,82
10 – Tietê/Sorocaba 1.184.521 95 32 81 12 1,12 1,15 0,53
11 – Ribeira Iguape/Lit. Sul 209.237 93 37 48 13 0,65 0,51 0,68
12 – Baixo Pardo/Grande 272.088 92 34 89 12 0,75 0,57 0,62
13 – Tietê/Jacaré 1.143.193 98 36 93 8 0,95 0,79 0,29
14 – Alto Paranapanema 464.710 98 32 80 31 3,49 2,87 1,64
15 – Turvo/Grande 938.358 98 30 94 17 0,83 0,61 0,37
16 – Tietê/Batalha 375.551 94 27 90 29 0,66 0,42 0,84
17 – Médio Paranapanema 500.836 88 27 80 21 1,18 0,75 0,58
18 – S. J. dos Dourados 172.718 100 24 90 56 0,88 0,65 0,33
19 – Baixo Tietê 583.119 95 30 86 45 1,53 0,66 0,58
20 – Aguapeí 280.317 99 29 84 37 1,56 0,89 0,20

21 – Peixe 343.908 94 41 79 28 1,02 0,76 0,46
22 – Pontal do
Paranapanema

358.793 100 36 85 26 0,63 0,26 0,53

Estado de São Paulo 31.725.276 97 38 79 25 1,18 0,81 0,61

Índice de saneamento básico no Estado de São Paulo

    FONTES: (1) SEADE/1996. (2) SRHSO /CSAN, 1998. (3) SEADE, 1995/1996/1997. Taxa de mortalidade infantil causada por
veiculação        hídrica (por 1.000 nascidos vivos).

A mortalidade infantil é um indicador
universalmente aceito para a análise da
potabilidade da água de consumo humano
disponível em cada local, chegando a ser
inclusive indicador de desenvolvimento e
de qualidade de vida. Esta figura mostra
a evolução havida entre os anos de 1995
e 1997 em cada uma das UGRHIs do
Estado de São Paulo, quanto à
mortalidade infantil por doenças de
veiculação hídrica. (Conforme o Relatório
de Situação do Plano Estadual de
Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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Avaliação da condição de disposição Geração
potencial

UGRHI Muni-
cípios

População

Adequada Controlada Inadequada Compostagem

(t/dia)

1 3 51.447 3 0 0 0 20,6
2 34 1.631.005 14 4 16 1 888,3
3 4 217.747 0 0 4 1 87,1
4 23 901.038 4 4 15 0 511,1
5 57 4.072.625 19 18 20 0 2.196,7
6 34 16.963.693 11 3 20 0 11.212,0
7 9 1.468.617 1 3 5 0 814,0
8 22 571.604 6 9 7 1 285,0
9 38 1.178.493 14 8 16 3 483,0
10 33 1.356.000 6 3 24 1 662,7
11 23 234.124 1 2 20 0 93,6
12 12 289.528 0 5 7 0 115,8
13 35 1.254.100 12 11 12 4 610,0
14 34 510.233 2 17 15 0 215,3
15 64 1.014.178 31 13 20 1 483,5
16 33 409.833 11 4 18 4 163,9
17 41 543.712 16 11 14 3 217,5
18 25 182.465 9 8 8 0 73,0
19 42 618.628 9 7 26 1 263,9
20 32 295.155 14 7 11 4 118,1
21 26 376.132 7 3 16 3 169,4
22 21 388.785 7 6 8 1 174,0

Total ESP 645 34.529.142 197 146 302 28 19.858,6

FONTE: SMA/CPLEA

Situação do IQR em cada UGRHI do Estado de São Paulo

O controle dos indicadores do saneamento ambiental é realizado pela Cetesb, com a aplicação de uma
metodologia baseada em três índices: Índice de Qualidade de Resíduos (IQR); Índice de Qualidade de
Compostagem (IQC), como forma de conhecimento e controle das condições em que é realizada essa destinação
final dos resíduos sólidos; e Índice de Qualidade da Água (IQA), que é definido mais adiante, no item Qualidade
das Águas.

Na composição desses índices são consideradas informações sobre o local da destinação final(*); o tipo de
disposição(*); requisitos que avaliam a qualidade de operação do local da destinação; a capacidade de suporte
do local; a proximidade de bairros residenciais; as condições do subsolo e do lençol freático(*); a permeabilidade
do solo; a drenagem; a quantidade e o destino do chorume(*); e a possibilidade de contato deste efluente com as
águas pluviais e correntes(*).

Observação: Os itens marcados com o sinal (*) podem ter interferência direta na gestão dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos em uso no local.

A ponderação desses diversos indicadores resulta em um enquadramento em três faixas, conforme mostra o
quadro a seguir.

IQR / IQC Condição de enquadramento
0,00 < x <  6,00 Inadequada
6,01 < x <  8,00 Controlada
8,01 < x < 10,00 Adequada

Conforme levantamento realizado pela Cetesb em 1997, publicado no Diário Oficial de 28/7/2001, a situação de
enquadramento dos 645 municípios paulistas no IQR é resumida no quadro a seguir, evidenciando a necessidade
de sua consideração como parte da gestão dos recursos hídricos.
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A análise do quadro mostra que 46,8% dos municípios paulistas (302) têm condição inadequada quanto à
disposição final dos resíduos sólidos, o que denota uma grande interferência na qualidade dos recursos hídricos
da sua respectiva região/bacia.

A partir, também, de um enfoque ambiental, outros fatores poderão vir a ser considerados no futuro, entre os
quais podemos citar:

• índice de preservação de bacia e/ou de área de manancial;

• índice de degradação de áreas de manancial;

• índice de erosão na bacia;

• definição de área produtora de água.
No entanto, ainda não foram desenvolvidos estudos científicos que permitam seu detalhamento e sua quantificação
sob a forma de parâmetro.
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A estrutura de capacitação e de tecnologia de que dispõe hoje a Cetesb em todo o Estado de São Paulo permite
que a empresa exerça controle efetivo sobre os grandes processos industriais poluidores. Mas, conforme mostra
o quadro a seguir, a poluição urbana ainda constitui um grave problema a ser revolvido. Considerando esse fato,
recentemente a ANA implantou um programa de financiamento para a construção de estações de tratamento de
esgoto, ao qual muitos municípios do Estado de São Paulo têm recorrido. Contudo, a disponibilidade de recursos
desse programa, associada à situação financeira de vários municípios, permitirá que se obtenham resultados
concretos somente a longo prazo, desde que tal programa tenha continuidade.

Esta figura mostra que ao contrário da enorme melhoria no índice de tratamento dos esgotos domésticos no período de 1990 a 1997,
não houve alteração no índice de tratamento de efluentes industriais, embora deva-se reconhecer que em função da ação ostensiva
dos órgãos de controle ambiental, esse índice já era alto em 1990, portanto anterior ao início da atuação do sistema estadual de
gerenciamento dos recursos hídricos por bacia hidrográfica, induzido pela lei 7663/91. (Conforme o Relatório de Situação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)

A QUALIDADE DA ÁGUA
A poluição das águas e a redução da vazão dos mananciais em épocas de estiagem são os principais fatores
responsáveis pela escassez de água no mundo atual.

Com a deterioração originada da poluição, mesmo um rio com vazão garantida ao longo de todo o ano, torna-se
impróprio para o uso humano. Esse é o caso, por exemplo, do rio Tietê, cuja vazão na época das piores estiagens
é de 60 m3/s. No entanto, apenas cerca de 20 m3/s dessa vazão são de água natural; o restante são efluentes
domésticos e industriais não tratados que são lançados no rio. A deterioração das águas do Tietê foi determinada
pelo crescimento da cidade e da Região Metropolitana de São Paulo, sem que nenhuma lei de proteção ambiental
fosse criada para impedi-la. Já nos anos 1950, o empresário João Havelange contraiu febre tifóide após participar
de uma das últimas competições de natação realizadas no rio Tietê.

A partir dos anos 1970, com a criação da Cetesb, iniciou-se a implantação de um sistema que passou a atuar no
controle principalmente das indústrias, cuja institucionalização em âmbito nacional só se efetivou com a lei da
Política Nacional de Meio Ambiente e as resoluções que vieram a ser regulamentadas pelo Conama. Dentre elas,
com o advento da política estadual de gerenciamento de recursos hídricos, passou a ter especial interesse a
Resolução Conama no 20, de 1986, em que são estabelecidas as classes de enquadramento dos corpos d’água.
Hoje, esse é um dos itens obrigatórios no que diz respeito à qualidade das águas, na composição dos planos de
bacia e na avaliação da situação dos recursos hídricos.
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Organizando os conceitos básicos da questão da qualidade das águas em formatação que nos parece ser a mais
coerente com a visão global e integrada ao gerenciamento de recursos hídricos, cabe destacar que as diversas
formas de poluição perceptíveis em nossos rios são “apenas” a ponta final de um processo, cuja origem pode ser
bem anterior à própria chegada dos efluentes ao rio.

Assim, para possibilitar uma percepção mais abrangente de algumas das relações que compõem esse processo,
fazemos a seguir uma análise de cada um dos diversos tipos de poluição. A visão que se procura desenvolver não
é a do conhecimento para o mero cumprimento das normas originadas da legislação, mas uma visão positiva e
pró-ativa no sentido de se perceber, avaliar e construir novas oportunidades, facilitando-se assim a ação controladora
dos órgãos responsáveis.

Esta figura mostra o aumento do índice de tratamento de esgotos domésticos, que era de apenas 10% em 1990, para 25% dos
esgotos lançados em 1998. Esse índice de 1998 corresponde ao tratamento dos esgotos domésticos de quase 8 milhões de
pessoas, ou seja, numa projeção realista, deve-se levar de 30 a 40 anos para alcançar o completo tratamento dos esgotos
domésticos gerados no Estado de São Paulo. (Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH,
2001)

Esta figura mostra a redução havida entre os anos de 1990 e 1997 na carga urbana de efluentes urbanos lançados em corpos
d’água. A redução da carga poluidora urbana lançada que era de 16 % em 1990, passou para 25 % em 1997, o que corresponde
a 422,6 toneladas de DBO a menos lançadas nos corpos d’água paulistas a cada dia em 1997, de toda a carga poluidora produzida.
Sem dúvida já é um grande avanço frente ao desafio que esse item ainda representa para os comitês de bacia e para o Governo
Estadual. Mais importante ainda notar que o maior peso dessa melhoria teve origem na redução de lançamentos urbanos.
(Conforme o Relatório de Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)

Poluição física – Essa forma de poluição é definida, principalmente, pelo arrastamento e carregamento de solo
e/ou sólidos, em suspensão, pelas águas do rio. O modo mais comum de percebê-la é a partir da alteração da
turbidez original das águas. Sendo um processo permanente, tem impacto nos ecossistemas aquáticos ao
causar o assoreamento do leito do rio. Essa forma de poluição está diretamente associada aos processos de
erosão que ocorrem a montante e são originados pela maneira como são manejados, protegidos e controlados
os solos (rural e urbano) das áreas de risco.
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Por essa razão, o PERH e os planos de bacia devem considerar, dentre os diversos itens do diagnóstico,
os aspectos da susceptibilidade dos solos à erosão. A partir dessa análise é possível definir as áreas de
risco a serem protegidas, como tem sido realizado pela Secretaria do Meio Ambiente ao propor a criação
das APAs em diversas regiões do Estado de São Paulo. O reflexo dessas ações na qualidade das águas
e no aumento da vida útil dos reservatórios em geral é um aspecto de alta relevância para o gerenciamento
de recursos hídricos.

Outra importante ação nesse mesmo sentido – e que demonstra o quanto essa questão é multidisciplinar,
devendo, por isso, ser tratada de modo integrado – refere-se aos programas de conservação do solo e de
estradas rurais operados pela Secretaria da Agricultura, cujos benefícios resultam em melhorias tanto para
a qualidade como para a quantidade da água, especialmente em épocas de estiagem, quando o agricultor
mais precisa dela para irrigação. Isso explica por que algumas das UGRHIs do Estado de São Paulo
assumiram esse tipo de programa entre suas prioridades.

Concluindo, pode-se dizer que, cessando o lançamento desse tipo de poluição no rio, os seus efeitos
permanecem nos locais em que o regime de escoamento não favoreça o seu carregamento para jusante.

Quanto ao registro de doenças associadas exclusivamente a esse tipo de poluição da água, poderá haver
ocorrências indiretas, decorrentes de substâncias químicas eventualmente presentes e dissolvidas na
água, o que torna o risco de tal situação semelhante ao da poluição química.

Poluição química – Essa forma de poluição é definida, principalmente, pelo alto impacto de substâncias
químicas lançadas nas águas do rio. A forma mais comum de percebê-la é a partir de alguma alteração
repentina nas condições originais das águas: (cheiro, cor característica da substância lançada ou alteração
da turbidez). Mesmo não sendo um processo permanente, pode causar impacto por meio da eliminação
imediata ou gradual dos ecossistemas aquáticos do rio. A forma mais comum de se manifestar é a
mortandade imediata de peixes, quando o índice de toxidade das águas ultrapassa o seu limite de tolerância.

Essa forma de poluição está diretamente associada aos processos industriais que ocorram a montante,
sendo essa a sua origem na maioria dos casos. Assim, a única maneira de evitar que ela ocorra é a
prevenção da ocorrência dos eventos de risco, possibilitada por medidas como cadastramento e
licenciamento prévio de operações, orientação quanto ao manejo adequado dos processos tecnológicos
envolvidos e com a fiscalização exercida pelos órgãos de controle.

Essa é a essência da atuação desenvolvida pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Cetesb,
com relação ao controle da qualidade das águas. Cabe ressaltar que, no caso do Estado de São Paulo,  a
instauração dessa sistemática de controle antecedeu a própria política estadual de recursos hídricos.

O livro de Pedro Braile, Tratamento de águas residuárias industriais, editado pela Cetesb em 1979, e
incluído na bibliografia deste trabalho, contém uma análise específica para mais de cinqüenta diferentes
setores industriais, estabelecendo e permitindo o reconhecimento das origens e dos tipos de efluentes
produzidos em cada um deles, bem como de suas características poluidoras. Constitui-se, assim, uma
excelente referência básica para quem tem interesse direto nesse assunto.

Os processos industriais caracterizam-se pelo uso (entrada) de matérias-primas específicas no seu processo
tecnológico e do seu produto. Desse modo, geram produtos (saídas) com valor agregado e efluentes que
devem ser descartados. Assim, quando os efluentes são descartados sem atender aos padrões
estabelecidos pelo licenciamento ambiental prévio, quase sempre são geradas situações de alto impacto
para os ecossistemas externos ao processo produtivo. E o contato do material assim descartado com as
águas dos rios pode chegar a resultar no impedimento total do uso dessas águas por todos os outros
usuários de jusante do mesmo manancial. Um exemplo desse tipo de evento ocorreu com a Indústria de
Papel e Celulose Cataguases, do Estado do Rio de Janeiro, que afetou as águas dos rios Pomba e Paraíba
do Sul e a costa marítima de toda a região por onde passou.

Deve-se ressaltar, por outro lado, que algumas exigências impostas como condicionantes para exportação,
especialmente pela CEE, induziram a formação de uma série de requisitos, reunidos nas normas ISO
14000. No caso brasileiro, tal medida tem levado muitas empresas a rever seus processos, com uma
preocupação direta quanto à destinação final de resíduos. O aspecto mais interessante desse esforço é
que, em muitos casos, ele tem levado à descoberta de novas relações na cadeia produtiva industrial. São
cada vez mais freqüentes os casos em que um produto, antes rejeitado por uma empresa, gerador de
poluição ao ser descartado na natureza, que agora se tornou matéria-prima para outras indústrias. Com
isso, reduz-se o desperdício de matérias primas, o consumo de energia para a obtenção de uma nova
matéria-prima, o consumo de novos recursos naturais (muitos deles não renováveis) e ainda são gerados
novos empregos. É o que tem acontecido, por exemplo, nas indústrias de embalagens de alumínio e
plástico, cujo índice de reciclagem no Brasil é dos mais altos do mundo.

Concluindo, pode-se dizer que,  cessando o lançamento desse tipo de poluição no rio, na maioria dos
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casos, seus efeitos desaparecem de imediato, e o retorno das águas às condições anteriores, depende do tempo
de recomposição dos ecossistemas locais.

Quanto ao registro de doenças a ela associadas, esse tipo de poluição é o mais perigoso e difícil de ser analisado,
pois cada substância pode ter diferentes efeitos em cada organismo. Segundo PORTO, 1991, há registros de
câncer associados ao consumo de cromo, berilo e selênio; distúrbios nervosos, com morte, associados ao
consumo de mercúrio; doenças cardiovasculares e hipertensão associadas à ingestão de cádmio; danos ao
fígado causados pela ingestão de cobre; danos ao cérebro associados ao chumbo; e danos ao pulmão associados
ao zinco e ao alumínio (no ar).

Poluição radioativa – Essa forma de poluição é definida, principalmente, pelo alto impacto causados por
substâncias dessa espécie, quando lançadas no ambiente. A forma mais comum de percebê-la é a ocorrência de
alguma alteração repentina nas condições originais dos ecossistemas e das águas. Mesmo não sendo um
processo permanente, dependendo da sua intensidade, pode provocar sérios impactos com a eliminação imediata
ou gradual desses ecossistemas aquáticos. A forma mais comum é a mortandade de peixes, quando o índice de
toxidade das águas ultrapassa o seu limite de tolerância.
Essa forma de poluição está diretamente associada a processos industriais que ocorram a montante, sendo esta
a sua origem na maioria dos casos. Portanto, o único meio de se evitar essa forma de poluição é prevenir sua
ocorrência. Isso pode ser conseguido com a adoção de medidas como cadastramento e licenciamento prévio de
operações, orientação para o manejo adequado dos processos tecnológicos envolvidos e fiscalização feita por
órgãos de controle.

Felizmente, são bastante raras as ocorrências já registradas desse tipo de impacto, porque seus efeitos são de
longa duração e exigem operações de alto custo para serem eliminados. Nas águas, esses efeitos são semelhantes
aos da poluição química.

Os casos mais conhecidos de poluição radioativa ocorreram em Goiânia, no Brasil, e em Chernobyl, na Rússia.

Concluindo, pode-se dizer que cessando o lançamento da substância radioativa, o desaparecimento dos seus
efeitos depende da sua “vida média”. Em alguns casos, pode ser necessária a completa remoção de todas as
partes que tiveram algum contato com essa substância. Feito isso, o retorno das águas às condições anteriores
depende do tempo de recomposição dos ecossistemas locais.

Quanto às doenças associadas a esse tipo de poluição, há registros de diversos tipos de deformação e de câncer
provocados pelo contato direto com substâncias radiativas.

Poluição bioquímica – Essa forma de poluição é definida, principalmente, pelo impacto repugnante (cor, cheiro
e aspecto geral) das substâncias lançadas nas águas do rio. Ao contrário das poluições química e radioativa, o
lançamento de efluentes geralmente é realizado em grandes quantidades. A forma mais comum de percebê-la se
dá por meio de alguma alteração nas condições originais das águas (cheiro, cor, característica da substância
lançada, e/ou alteração da turbidez) que, quase sempre, está associada a um processo permanente de eliminação
gradual dos ecossistemas aquáticos do rio, podendo haver mortandade de peixes, se o índice de toxidade das
águas ultrapassar o seu limite de tolerância. Isso ocorre em épocas de estiagem, quando a vazão do corpo
d’água diminui. Essa forma de poluição está associada, na maioria dos casos, ao processamento industrial de
alimentos e ao lançamento de efluentes urbanos, com grande variação no grau de toxicidade: de 300 mg/l de
DBO, no caso dos efluentes urbanos com a predominância de esgoto doméstico, podendo chegar a 30.000 mg/
l no caso de efluentes de frigoríficos (BRAILE, 1979). O modo de evitar esse tipo de poluição é a eliminação de
sua fonte geradora, com a adoção de medidas preventivas: cadastramento e licenciamento prévio das operações,
construção de estações de tratamento de efluentes e fiscalização feita pelos órgãos de controle.
Esse é o principal tipo de poluição que afeta atualmente nossos cursos d’água. O lançamento desse tipo de
efluentes foi considerado natural durante centenas de anos, assumindo o rio a função de diluidor desses poluentes.
Na verdade, a assimilação de efluentes chegou a ser considerada um dos usos das águas correntes.

Com o aumento das grandes concentrações urbanas ao longo do século 20, tanto no Brasil como em outros
países, essa condição teve que ser reavaliada, pois a capacidade de assimilação de poluentes pelos cursos
d’água passou a ser ultrapassada, mostrando que os corpos d’água tinham limites e que os efeitos desses
poluentes permaneciam nas águas por períodos cada vez mais longos, restringindo a possibilidade de sua utilização
pelos usuários de jusante.

Estudos realizados pela Cetesb mostraram que, em média, a carga poluidora do tipo urbana, com predominância
de efluentes domésticos, corresponde ao lançamento de aproximadamente 54 g de DBO por dia por habitante
nos rios. Ou seja, algo em torno de 300 mg/l, se considerarmos um consumo de água médio por pessoa de 200
l/dia. Por outro lado, para as nossas condições de clima, em que a temperatura da água natural é, em média, de
20oC, a quantidade máxima de oxigênio dissolvido em 1 litro de água natural limpa é da ordem de ~10 mg/l.
Assim, para estabelecer o limite da capacidade de assimilação do corpo d’água nessas condições basta que se
conheça a sua vazão. A vazão do rio a ser utilizada para esse cálculo, de acordo com as resoluções do Conama
que tratam desse assunto, é a vazão mínima (Q

7,10
). Ou seja: para cada litro de esgoto do tipo doméstico lançado
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em um corpo d’água, é necessário que existam 30 litros de água, em boas condições de qualidade, para
que se realize a capacidade de assimilação. Qualquer quantidade de carga poluidora do tipo orgânica
acima desse limite não terá condições de ser assimilada pelo corpo receptor.

Com base nesses dados, podemos calcular a equivalência, em número de pessoas, da capacidade de
assimilação do rio Tietê em épocas de estiagem:

•    Vazão do rio na estiagem: 60 m3/s
• Vazão total diária do rio: 60 X 86400 X 1000 l/dia
• Oxigênio disponível na água do rio: 8 mg/l
• Oxigênio total diário disponível no rio: 60 X 86400 X 1000 X 8 mg/dia
• Carga poluidora lançada no rio por pessoa: 54 g/dia
• Carga poluidora lançada no rio por pessoa: 54000 mg/dia.
Aplicando-se o raciocínio anterior a estes valores, o limite da capacidade de assimilação do rio Tietê
equivaleria a apenas 768.000 pessoas, o que explica sua situação atual.

Essa simulação é, evidentemente, um raciocínio bastante simplificado diante dos modelos matemáticos
que se pode utilizar para o monitoramento da qualidade da água em rios. Mas tem a vantagem de permitir
que pessoas, mesmo sem formação técnica especializada, possam avaliar de modo rápido e simples as
situações de poluição que venha a encontrar e, com isso, tenha melhores condições de entender decisões
tomadas a esse respeito pelo comitê de bacia da sua região. Para uma abordagem mais detalhada
desse assunto, recomenda-se consultar os textos de Marcos Von Sperling (1995) e de Richter (2000),
que constam da bibliografia deste trabalho.

Concluindo, pode-se dizer que, cessando o lançamento de efluentes no rio, o desaparecimento dos seus
efeitos será rápido, bem como a recomposição dos ecossistemas locais.

Quanto ao registro de doenças associadas a esse tipo de poluição, segundo CONDINI, 1998, merecem
destaque as causadas por:

• ingestão da água contaminada (cólera, disenteria amebiana, disenteria bacilar, febre tifóide e paratifóide,
gastroenterite, giardíase, hepatite infecciosa, leptospirose, paralisia infantile e salmonelose);

• contato com a água contaminada (escabiose, tracoma, verminoses e esquistossomose);
• insetos que se desenvolvem na água (dengue, febre amarela, filariose e malaria).
Fica evidente, por essa exposição, que o aspecto mais fundamental do controle da qualidade das águas
está relacionado ao conhecimento prévio e à prevenção da ocorrência de focos poluidores. E também
que, uma vez ocorrida a contaminação por um agente poluidor, em qualquer de suas formas e seus tipos,
os danos atingem a todos os usuários de jusante. Dessa forma, a ação preventiva de controle, por meio
de ações de monitoramento, devem ser permanentes, como forma de garantir as condições de qualidade
exigidas e necessárias para os diversos usos existentes na bacia, a fim de que todos os interesses
sejam atendidos. Além disso, deve-se considerar que a ação de controle da poluição anteriormente
descrita é realizada ponto-a-ponto e apenas nos momentos em que a ação fiscalizadora se realiza.
Já o controle da qualidade, visando ao gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia, deve permitir
uma visão global do conjunto desses recursos de modo permanente, com o prognóstico do seu estado
no futuro.

Somente dessa forma podem ser tomadas as medidas de planejamento estabelecidas no plano, que é a
atribuição permanente do gerenciamento.

Para possibilitar que se tenha uma visão global do conjunto desses recursos da bacia, de modo permanente
e com prognósticos do seu estado futuro, a Cetesb realiza periodicamente campanhas de levantamento
que permitem a elaboração de Relatórios de Qualidade das Águas Interiores, sendo utilizado para isso o
Índice de Qualidade das Águas (IQA), que é descrito a seguir.

Índice de Qualidade das Águas (IQA)
Segundo PORTO, 1991, o IQA utilizado pela Cetesb tem por objetivo avaliar a aptidão das águas brutas
para a produção de água potável, objetivando, portanto, seu uso no abastecimento urbano. Para isso,
leva em consideração nove parâmetros de qualidade da água:

• temperatura;
• oxigênio dissolvido (OD);
• demanda bioquímica de oxigênio (DBO);
• pH;
• número mais provável de coliformes;
• nitrogênio total;
• fósforo total;
• turbidez; e
• resíduos (ou sólidos) totais.
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O procedimento com base no qual o índice é composto permite a eliminação de alguma amostra de água caso
algum dos parâmetros esteja muito fora de seu intervalo de aceitação, indicando a impossibilidade de uso daquela
água.
O valor final do índice permite classificar a qualidade da água, de acordo com o valor resultante, em:

• imprópria (para índices de 00 a 19);

• imprópria para tratamento convencional (para índices de 20 a 36);

• aceitável (para índices de 37 a 51);

• boa (para índices de 52 a 79); e

• ótima (para índices de 80 a 100).

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

CRH - “Relatório de situação dos recursos hídricos”, in Plano Estadual de Recursos Hídricos, Governo do Estado de
São Paulo, São Paulo (SP), 2001
Documento produzido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, tem caráter
oficial e oferece uma síntese do diagnóstico das condições atuais dos recursos hídricos no Estado de São
Paulo, abordando aspectos dos usos, disponibilidade e da gestão para cada UGRHI do Estado. É leitura
obrigatória para a construção de uma visão geral e atual sobre o assunto, com a facilidade de estar disponível
também na internet.

SETTI, A. A. et alii - Introdução ao gerenciamento de recursos hídricos, (meio digital), ANA, ANEEL, OMM, 2a edição,
Brasília (DF), 2001
Elaborado pela equipe técnica da ANA, esse texto constitui um panorama geral da questão das águas no
Brasil e, segundo seus autores, procura divulgarr os fatores e condicionantes para uma gestão participativa e

Os relatórios de qualidade das águas interiores, que são elaborados anualmente pela Cetesb baseiam-se nessa
classificação. Além de possibilitar que se faça a avaliação média de longo prazo da qualidade da água, eles
permitem que se estabeleça a comparação de múltiplas situações, visando à definição de ações de planejamento
para a melhoria do curso d’água e a recuperação de sua qualidade. Constitui, assim, um elemento de fundamental
importância para a elaboração dos planos e a definição das ações de gerenciamento dos recursos hídricos.
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integrada, que constituem os quesitos fundamentais para um desenvolvimento equilibrado.

ATIVIDADES
1. Apresente e discuta, com o seu grupo, as variáveis que compõem o sistema denominado ciclo hidrológico. Em
seguida, usando informações relativas à sua região (UGRHI) ou bacia hidrográfica, procure calcular a porcentagem de
água que entra nesse sistema e que se tornam disponíveis para os diversos usos. Depois, verifique como é possível
relacionar o conceito de disponibilidade hídrica e essa situação.
2. Com a ajuda de um climatologista, procure identificar as razões da ocorrência da porcentagem de água disponível
para os diversos usos na sua região. Compare o resultado com os de outras regiões e avalie a possibilidade de se
conseguir alterá-lo.
3. Obtenha as informações necessárias e calcule, para o mesmo rio:
a) a população máxima que pode ser abastecida com a vazão mínima disponível;
b) a população correspondente à carga poluidora máxima que esse mesmo rio admite, na vazão mínima, para que
fique enquadrado nas Classe 2, 3 e 4 da Resolução Conama 20.
Apresente ao seu grupo, para que todos comparem e avaliem os resultados obtidos e proponham as ações necessárias
para que o rio passe da Classe 4 para a Classe 3.
(Observação: Os integrantes do grupo devem convidar algum especialista para auxiliá-los no desenvolvimento dessas
atividades)
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ADOÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE GESTÃO

Já tratamos de diversos conceitos, e fica a pergunta: Afinal, qual é, e como podemos definir o território em que
ocorrem todos os usos da água?

Esses usos estão associados a um território denominado bacia hidrográfica, que pode ser considerado como
um sistema a ser observado, conhecido, entendido e monitorado.

A seguir, apresentamos alguns conceitos de bacia hidrográfica que podem facilitar a compreensão do tema:

• É a área de superfície de uma região ou território em que as águas correntes “contribuem” para o mesmo
rio.

• É a área onde os usos da água devem ser compartilhados pelo conjunto dos usuários em função da
existência de uma disponibilidade indivisível.

• É a área que pode ser assumida como a unidade de gestão dos recursos hídricos.

• É o conjunto de canais de drenagem que, em função de suas declividades, convergem para um ponto
comum.

A Bacia do Prata e a Vertente Marítima

O sistema fluvial do Rio da Prata é um dos maiores do mundo e compreende uma superfície de cerca de 3.100.000
km 2, que se estende pelos territórios da Argentina, do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. Suas coordenadas
extremas estão situadas entre os meridianos 67°00’ e 43°35’ e os paralelos 14°05’ e 37°37’, abrangendo territórios
que se estendem do altiplano da Bolívia ao Oceano Atlântico.

CAPÍTULO 3  -  Caracterização Geral das UGRHIs

Esta figura apresenta a localização e abrangência da Bacia do Rio da Prata na América do Sul. Sua área total é de 3.100.000 km2, com
45,6 % dessa área em território brasileiro. Quanto ao território do Estado de São Paulo, 85,5% dele está situado nessa bacia, sendo
que apenas as UGRHIs do Ribeira/Iguape, Baixada Santista, Litoral Norte e Paraíba do Sul, com uma area total de 36.027 km2, que
representa 14,5 % do território do estado está fora da Bacia do Prata. Dessa forma, as implicações do gerenciamento dos recursos
hídricos superficiais no Estado de São Paulo tem amplos reflexos com essa bacia. (Conforme o Relatório de Situação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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A maior parcela da área de drenagem dessa bacia está situada no Brasil, onde atinge 1.415. 000 km2,
enquanto à Argentina correspondem 920.000 km2, ao Paraguai, 410.000 km2, à Bolívia, 205.000 km2 e ao
Uruguai, 150.000 km2. Nesse sistema, cabe diferenciar três grandes unidades hidrográficas: os rios Paraguai,
Paraná e Uruguai. O primeiro desemboca diretamente no rio Paraná, e os outros dois contribuem para
formar o rio da Prata.

Importantes aproveitamentos hidrelétricos, planos de interligação de bacias para navegação, abastecimento
de água de grandes populações, projetos de irrigação e muitos outros usos da água exigem um real
interesse e uma intensa colaboração por parte de todos os países interessados no aproveitamento real e
eqüitativo dos recursos hídricos da região. Assim, o trabalho conjunto de instituições brasileiras e dos
demais países é de vital importância para o correto gerenciamento do uso da água de tão rica e extensa
bacia, sobretudo diante de ameaça representada por um acelerado processo de escassez.

No território do Estado de São Paulo, a Bacia do Prata corresponde às seguintes UGRHI: Mantiqueira (1),
Pardo (4), Piracicaba/Capivari/Jundiaí (5), Alto Tietê (6), Sapucaí/Grande (8), Mogi-Guaçu (9), Tietê/Sorocaba
(10), Baixo Pardo/Grande (12), Tietê/Jacaré (13), Alto Paranapanema (14), Turvo/Grande (15), Tietê/Batalha
(16), Médio Paranapanema (17), São José dos Dourados (18), Baixo Tietê (19), Aguapeí (20), Peixe (21) e
Pontal do Paranapanema (22).

As outras UGRHIs que compõem o território do Estado de São Paulo estão assim distribuídas: as de
Paraíba do Sul (2) e Ribeira de Iguape (11) fazem parte da bacia do rio Paraíba do Sul; e as da Baixada
Santista e do Litoral Norte (3) pertencem à Vertente Marítima litorânea do Estado, composta por bacias
com nascentes na Serra do Mar.

Esta figura mostra as 22 unidades de gestão (UGRHIs) em que é dividido o território do Estado de São Paulo, de modo que através
da descentralização de atuação de cada comitê de bacia possam ser respeitadas as características próprias de cada uma
dessas regiões, mesmo que sendo parte de uma mesma bacia, como são os casos das bacias: do Rio Tietê (com 6 desses
unidades), a Bacia do Paranapanema (com 3 unidades) e a Bacia do Rio Grande (com 6 unidades). (Conforme o Relatório de
Situação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, CRH, 2001)
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ATRIBUTOS DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Nas menções feitas anteriormente, nos referimos aos Comitês de Bacias Hidrográficas paulistas como Unidades
de Gestão de Recursos Hídricos (UGRHIs), pois foi essa a forma adotada no Estado de São Paulo para que as
características socioeconômicas de cada região fossem respeitadas e contempladas no respectivo Comitê de
Bacia, já que a cada UGRHI corresponde um desses comitês, como colegiado local de gestão. A obra de
construção do Sistema Cantareira, por exemplo, que retira 33 m3/s da bacia do rio Piracicaba para complementar
o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, é anterior à instalação do Comitê de Bacia do rio
Piracicaba.

Aplicado a cada bacia hidrográfica como unidade de gestão, o conceito de gestão de recursos hídricos implica,
acima de tudo, promover a compatibilidade continuada e sustentável entre os atributos da disponibilidade do
manancial e os atributos da demanda, representada pelo conjunto dos usos da água no âmbito da bacia.

É em função da bacia onde está situado o rio, ou o conjunto de rios e seus afluentes, que podemos:

• medir e quantificar a disponibilidade de água de uma região;

• medir e quantificar os diversos usos que ali ocorrem;

• e, comparando essas informações, avaliar o grau de comprometimento da bacia.
A disponibilidade de uma bacia hidrográfica é função do tipo de solo, de relevo e das características climáticas da
região onde está situada, e relativamente estável durante longos períodos de tempo. Já os usos da água decorrem
do desenvolvimento das atividades humanas que se transformam com o passar do tempo.

Atributos da disponibilidade

• Área de montante da bacia.

• Parâmetros que permitam avaliar a vazão da bacia.

• Avaliação das vazões de referência (média e mínima).

• Implantação de equipamentos para quantificação e controle.

• Avaliação e controle do nível de preservação dos mananciais e leitos dos cursos d’água.

• Confronto da disponibilidade com a demanda total da bacia.

• Adequação dos usos otimizados com a variação da disponibilidade.

• Estabelecimento de regras de operação que favoreçam o equilíbrio.

• Estabelecimento de controle das prioridades relativas à sustentabilidade.

• Estabelecimento e controle das prioridades relativas à preservação.

Atributos da demanda

• Listagem dos pontos de consumo da bacia.

• Caracterização do tipo de consumo em cada ponto de uso.

• Descrição do consumo (quanto, quando, onde, para quê).

• Avaliação da racionalidade das condições do consumo.

• Implantação de equipamentos de medição para quantificação de cada consumo considerado importante.

• Classificação e definição do grau de importância de cada um dos usos no âmbito da bacia.

• Totalização do consumo da bacia.

• Avaliação do grau de comprometimento do consumo em relação à disponibilidade total da bacia.

O conceito de gestão
Para entender o conceito de gestão de modo mais fácil, podemos estabelecer uma reLação entre a administração
de uma bacia hidrográfica e a de um orçamento doméstico. De um lado, existem as receitas e, de outro, as
despesas. A situação é de equilíbrio quando as despesas “cabem” na receita disponível e, nesse caso, sobra
uma “poupança para o futuro”.

O mesmo ocorre no confronto entre os usos e a disponibilidade da água em uma bacia hidrográfica, mas com
uma diferença fundamental: a natureza não admite dívida.

Assim, os conceitos de gestão aplicados a uma bacia hidrográfica implicam considerar o conjunto dos usuários
envolvidos, com seus milhares de interesses individuais, levando-os a conhecer e a aceitar o controle dos
fatores que compõem determinada situação, de modo a conseguir encaminhar as questões para que se alcance
um objetivo comum preestabelecido.
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Conhecer significa saber quais são os fatores condicionantes do processo decisório.

Controlar significa orientar a variação de cada um dos fatores condicionantes do processo decisório, em
faixas previamente estabelecidas.

Alcançar o objetivo significa passar de uma situação atual para uma nova situação a ser construída com
o conhecimento, a aprovação e o controle dos fatores envolvidos.

Nesse sentido, o conceito de gestão está presente em todas as atividades humanas. E o plano deve ser
o instrumento que permita e facilite a implantação, a orientação e a realização do processo de gestão, de
uma forma gradual e permanente, tornando-se mais necessário e mais formal na medida em que envolva
situações mais complexas e/ou de maior duração.

Aspectos conceituais da gestão de recursos hídricos
Em resumo, as nossas atitudes políticas atuais, retratadas pelas políticas públicas ou pela ausência delas
ao longo de 490 anos – assim como as atitudes assumidas pela iniciativa privada no uso expropriatório de
recursos naturais – foram condicionadas e influenciadas pela nossa origem colonial. Nesse processo,
alguns conceitos impregnaram as lideranças tradicionais, oriundas da sociedade agrícola. Tanto assim
que, ainda hoje, enfrentamos grandes dificuldades no âmbito institucional, para reformular alguns desses
conceitos enraizados. Um exemplo disso é o direito quase absoluto à propriedade privada, que gera o
desconhecimento de responsabilidades sociais no uso dos recursos ambientais. Tais conceitos também
fazem subsistir crenças como a de que a água é um recurso natural de disponibilidade ilimitada e  sem
valor econômico, que pode ser utilizado gratuitamente e sem qualquer controle. (ROMERA, 1996)

O crescente processo de urbanização do nosso país trouxe uma série de condicionantes, representadas
sobretudo por crescentes demandas, que tornam  necessária a execução de obras cada vez maiores e
mais complexas. Isso porque a expansão econômica dá origem a resíduos até então desconhecidos,
especialmente os gerados pela nova biotecnologia, com características acumulativas nos cursos d’água e
nos seres vivos. As instituições públicas, entretanto, estão apenas parcialmente capacitadas, do ponto de
vista tecnológico, para orientar ou controlar as forças econômicas induzidas por esse processo.

Em 1976, Eduardo Yassuda – especialista brasileiro formado no âmbito da saúde pública e que contribuiu
durante várias décadas para a formação de engenheiros – chamava a atenção da sociedade para essa
situação ao escrever:

“Na realidade, ao administrar a fase de transição, o Estado abandonou suas funções básicas de garantir
saúde, educação e desenvolvimento regional integrado à população, passando a dedicar o melhor de seu
tempo, talento e prioridades financeiras à tarefa de produzir aço, petróleo e petroquímica, operar bancos
comerciais e de investimentos, dirigir hotéis e indústrias alimentícias, vender combustíveis, elaborar trabalhos
de consultoria técnica e fazer construções, operar linhas aéreas e companhias de navegação, explorar e
exportar minérios, fabricar máquinas, armamentos, aviões, etc.” (YASSUDA, 1995).

Fazendo prevalecer critérios essencialmente econômicos para qualificar os objetivos do desenvolvimento,
o Estado, além de ter relegado a um segundo plano o planejamento de médio e longo prazos, abandonou
algumas de suas atribuições básicas, como a de assegurar um planejamento regional capaz de
compatibilizar atividades empresariais e o controle da sustentabilidade no uso de recursos naturais. No
caso da água, por exemplo, era de fundamental importância que a bacia hidrográfica fosse considerada
como sistema e unidade de monitoramento e gestão.

Os conceitos da política nacional do meio ambiente, aprovados em 1981 pela Lei Federal no 6.938/81,
passaram a ter respaldo para sua aplicabilidade somente com a Constituição Federal de 1988. E está
apenas sendo iniciado o processo de reforma institucional que poderá estabelecer um novo perfil na
distribuição das atribuições do Estado, semelhante ao que foi proposto por Yassuda em 1976.

Foi na área envolvida com esse conjunto de interesses que se realizou o desenvolvimento institucional da
gestão de recursos hídricos, proposta sob a forma de política pública pela Lei Federal no 9.433/97 e pela
Lei Estadual no 7.663/91 em São Paulo. Para se avaliar a importância dessa legislação inovadora, é
preciso considerar os seguintes aspectos, que deram origem à conceitualização da gestão da água.

• A gestão dos recursos hídricos é um processo tecnológico de análise da ação modificadora do homem
na dinâmica do meio físico: abrangente e de alta intensidade no espaço, permanente e crescente no
tempo.

• Os usos da água produzem alteração de disponibilidade e de qualidade na própria água, no solo e na
vegetação da bacia hidrográfica em que interferem, exigindo uma visão integrada em relação aos
demais recursos naturais e usos na unidade de gestão em que ocorrem as intervenções.

• O uso de um recurso natural, mesmo que seja renovável, exige racionalidade para garantir sua
sustentabilidade e seu equilíbrio no futuro, levando-se em conta o adensamento populacional, a ocupação
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territorial e o conjunto dos usos compartilhados.
• A gestão da água envolve o uso de um bem público que diz respeito a todos os cidadãos, sejam usuários ou

produtores de bens econômicos. Por isso, exige mecanismos que permitam avaliar e visualizar os efeitos
das intervenções humanas, possibilitando que consumidores e empresas reconheçam as conseqüências de
suas ações. Nesse sentido, é fundamental que as tomadas de decisão sejam participativas, transparentes e
integradoras na bacia hidrográfica, unidade de gestão em que as peculiaridades das relações envolvidas
devem ser observadas.

Diante desse quadro, devem ser consideradas algumas questões que propiciem a aplicação às nossas realidades,
de modo claro e direto, dos seguintes princípios que orientam a política de gerenciamento dos recursos hídricos:

• Reconhecimento, identificação e priorização de ações que sirvam de suporte para o planejamento;
• Estabelecimento de regras de atuação, no planejamento, que permitam a visualização direta e coletiva de

situações e objetivos, com indicadores do estado atual e da evolução futura das situações em análise;
• Elaboração do planejamento como instrumento institucional baseado em indicadores ecológicos e conômicos

indispensáveis para o monitoramento da sustentabilidade do desenvolvimento; e
• Criação de instrumentos de gestão institucional permanentes, que funcionem como formas objetivas de

controle por parte tanto da sociedade e quanto do governo.
Dessa forma, a gestão dos recursos hídricos poderá ser realizada como uma política pública que reflita os
interesses reais da sociedade, exercendo um controle eficiente sobre o uso dos recursos naturais e viabilizado a
implantação do conceito de desenvolvimento sustentável. E o Estado terá condições de assumir sua
responsabilidade fundamental e institucional de poder regulador, assegurando que sociedade e natureza possam
interagir e configurar-se mutuamente para essa realização.

O gerenciamento de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica
Aplicar esses conceitos ao processo de desenvolvimento econômico que envolve o uso das águas pressupõe
conhecer as condicionantes que determinam a disponibilidade e as variáveis que determinam a evolução das
demandas.

O gerenciamento dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica envolve:

• Conhecimento, controle e definição do perfil e do limite da disponibilidade.
• Conhecimento e controle de cada uso da água no âmbito da bacia.
• Conhecimento e controle das condições de cada uso e seu grau de impacto ambiental na bacia.
• Os fatores socioeconômicos relacionados a cada uso e sua projeção para o futuro.
• Conhecer e manter todos os registros de informações disponíveis da bacia hidrográfica, que auxiliem na

definição do perfil das disponibilidades.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO
No âmbito do Estado, o planejamento é realizado por meio de políticas públicas, como conjunto de ações e
projetos de médio prazo e visando alcançar determinados objetivos, a partir de diagnósticos da realidade.

Esse pensamento já era apresentado por ROUSSEAU, no Primeiro Livro de O Contrato Social, ao afirmar que:
“... a ordem social é um direito sagrado que serve de base o todos os demais. Não obstante, este direito
não provem da natureza; funda-se em convenções.”.
E vai adiante, no Terceiro Livro, quando diz que:
“... o melhor governo converter-se-á em viciado se suas relações não se alteram segundo os defeitos do
corpo político a que pertence”.

Ao ser apresentado, o II PND (VELOSO, 1975) organizou o maior quadro de levantamento diagnóstico já realizado
em nosso país, como produto da tecnoburocracia então instalada. Doze anos se passaram até que fosse
apresentado o III PND (SAYAD, 1986), que chegou impregnado de intenções políticas transformadoras, alardeadas
como princípios da Nova República.

Enquanto, no primeiro caso, ignorou-se todo e qualquer envolvimento e participação da sociedade – sob a forma
de contribuição para a instituição de uma ordem social justa e a melhoria da qualidade de vida da população –, no
segundo faltou uma visão objetiva dos defeitos estruturais da nossa realidade política. Como resultado, houve no
primeiro caso um inegável avanço no desenvolvimento tecnológico, embora calcado na dependência de recursos
externos e na apropriação predatória de recursos naturais, além de ser acompanhado por um agravamento das
condições de vida de grandes massas da população. No segundo caso, as intenções políticas transformadoras
mostraram-se frustrantes e muito mais lentas do que fora inicialmente previsto, levando à necessidade de novos
arranjos e situações de equilíbrio institucionais que só começaram a se tornar possíveis com a Constituição
Federal de 1988.
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A partir dessa breve consideração a respeito da nossa história recente pode-se, por um lado, definir o
planejamento como “qualquer conjunto de intenções e ações que orientem e ordenem a ação humana”
(ROMERA, 1978). Mas, por outro lado, é importante frisar que existem muitas abordagens a serem feitas
sobre o planejamento e os conceitos a eles relacionados, cada uma delas impregnada da visão tecnológica
e social de seus protagonistas.

O conceito de planejamento

É o conjunto de intenções, e ações correspondentes, que possibilitam a racionalização da atividade humana,
com alguma ordenação e orientação.

Existe sempre algum risco ao se fazer uma opção. Portanto, esclarecemos que, neste trabalho, duas
formas de abordagem foram adotadas porque as consideramos mais próximas do contexto dos recursos
hídricos. Elas são utilizadas nas linhas de pensamento desenvolvidas, tanto na abordagem teórica como
na abordagem das políticas ambientais.

Entre as abordagens que, conscientemente, foram deixadas de lado, podem ser destacadas: a abordagem
setorial; a abordagem político-partidária; a abordagem da geografia econômica associada à análise histórica;
e a abordagem estatística.

O planejamento enquanto método

Utilizando diferentes palavras, algumas definições trazem implícita a idéia do planejamento como algo
dinâmico, capaz de promover a transposição de um “presente vivido e existente” para um “futuro desejado
ou esperado”.

Assim, “sob o aspecto e ao nível da empresa, pode-se definir o planejamento como um procedimento
ordenado e sistemático, em função de objetivos preestabelecidos” (RATNNER, 1979).

“Aplicado à esfera do setor público, pode-se definir o planejamento como uma técnica de tomada de
decisão que enfatiza a escolha de objetivos explícitos e determina os meios mais apropriados para a sua
consecução, a fim de que as decisões tomadas possam ser adequadas aos objetivos da população”
(RATNNER, 1979).

Ou, ainda, “numa caracterização mais geral, o planejamento pode ser visto como um processo de
racionalização que vise antecipar obstáculos para obter melhores soluções alternativas para seus problemas”.
(RATNNER, 1979)

Essas definições têm em comum a sucessão de cenários, do atual para o futuro, no que denotam,
implicitamente, o uso de métodos e etapas, mesmo que seja de modo individual e intuitivo.

São diversas as abordagens do planejamento enquanto método. A mais simples compreende três etapas
– estudo preliminar, pesquisa e proposta –, que não devem ser consideradas como seqüenciais (ROMERA,
1978).

Estudo preliminar

Nesta primeira etapa devem ser levadas em consideração a visão geral e a definição do “problema ou
assunto” a ser trabalhado; suas grandes prioridades ou seus objetivos gerais; experiências anteriores; e o
resgate de informações de caráter geral que possam auxiliar no desenvolvimento das demais fases.

Esta etapa envolve a realização de algumas tarefas, entre as quais pode-se incluir: formação da equipe;
identificação e apresentação dos objetivos gerais ou políticos; reconhecimento das implicações do trabalho
a ser realizado; o reconhecimento da conjuntura externa; e a formulação de objetivos.

Pesquisa

Esta etapa envolve o conhecimento da realidade direta no entorno do objeto; a definição de temas e
objetivos específicos a serem abordados; as fontes de pesquisa e de levantamento de dados para os
temas propostos; a realização de pesquisas e consultas para refinamento dos dados necessários; e a
avaliação das pesquisas feitas, para a verificação dos objetivos previamente estabelecidos, de modo a
avaliar e justificar a sua continuidade ou a sua modificação.

Nesta etapa são executadas algumas tarefas, entre as quais pode-se incluir: levantamento de informações,
elaboração de diagnósticos preliminares; levantamento de dados mais específicos; e apresentação dos
diagnósticos finais do plano e do primeiro quadro geral de prioridades, para discussão na etapa seguinte.
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Proposta

Esta etapa envolve a tomada de decisões a respeito das prioridades a serem assumidas e das formas de sua
realização, considerando-se o projeto como o instrumento ou a unidade de intervenção com o qual se procura
atender a uma necessidade humana a partir de um dos sistemas: ambiental, econômico, social, cultural, político
e institucional.

Nessa fase é estabelecida a definição de prioridades com base na previsão de recursos e necessidades. A versão
final da proposta passa a ser o Programa de Ação com as etapas e metas de implementação do plano. Ela deve
incluir, ainda, algum sistema de avaliação e controle que possibilite a transformação do planejamento em processo
permanente.

A formulação de objetivos propicia um estímulo à ação, mas deve ser apenas uma orientação, sujeita a modificações
com o desenvolvimento do processo. O “sucesso” (com o significado de aproximação da realidade) poderá ser
alcançado na medida em que houver flexibilidade nas decisões, participação dos envolvidos e possibilidade de
incorporar as inovações propostas.

Esta etapa compreende a realização de algumas tarefas, entre as quais pode-se incluir: ordenamento de prioridades;
elaboração do Programa de Ação, de projetos e de orçamentos; e implantação de sistemas permanentes de
avaliação e controle.

O PLANO DE BACIA
•• O gerenciamento e o plano são os instrumentos a administração de um empreendimento ou atividade.
•• Como exposto anteriormente, o gerenciamento é um processo permanente por meio do qual são

implementadas as prioridades definidas durante a elaboração do plano.
•• O plano é o instrumento com o qual se procura identificar, classificar e priorizar, em determinado momento,

o maior número possível de variáveis envolvias no processo de decisão para a implantação do processo de
gestão da bacia hidográfica.

•• Nesse sentido, ele deve conter: diagnóstico da realidade com base no quadro de informações; objetivos
gerais que definam o interesse geral de longo prazo: e os objetivos específicos, que são os passos,
metas, atividades e projetos capazes de viabilizar a passagem da situação atual para a situação futura
desejável.

•• Assim, de uma forma bastante simplificada, a elaboração de um plano compreende três etapas de
trabalho:

•• Estudo preliminar, com o reconhecimento do quadro geral de implicações do trabalho previsto e a
identificação do contexto geral.

• Pesquisa e levantamento de dados que permitam detalhar o universo de decisão e as ações a serem
realizadas.

• Proposta envolvendo a definição de prioridades para as ações detalhadas na fase de pesquisa.

Aplicando esses conceitos ao desenvolvimento do plano de gestão de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica,
percebe-se que, numa primeira etapa, deve-se reconhecer e identificar, da forma mais ampla possível, todos os
aspectos a serem  considerados nas etapas seguintes do trabalho, até a etapa de decisão.

No caso do Estado de São Paulo, essa etapa foi definida e realizada com base no chamado “Relatório Zero”, que
foi o primeiro quadro de informações elaborado para cada UGRHI, a partir do qual foi iniciada a elaboração dos
respectivos planos de bacia.

No Artigo 26 da Lei Estadual no 9.034, de 27 de dezembro de 1994, foram estabelecidos os requisitos que um
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos deve conter:

• Hidrologia, abrangendo chuvas, vazões, volumes acumulados nos reservatórios, balanço hídrico e informações
hidrogeológicas e hidrometeorológicas de interesse geral.

• Demandas para abastecimento público, industrial e irrigação, com discriminação de outorgas e licenças
obtidas.

• Demandas não consultivas, para geração hidrelétrica, navegação fluvial, recreação e outros usos.
• Ocorrências de eventos hidrológicos críticos, como inundações, estiagens, chuvas intensas que provoquem

escorregamento de solo, com avaliação dos respectivos prejuízos econômicos, sociais e ambientais.
• Qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
• Vazões lançadas e cargas poluidoras potenciais e remanescentes.
• Incidência de doenças de veiculação hídrica.
• Ocorrência de erosão laminar e profunda, urbana e rural.
• Balanço hídrico entre disponibilidade e demanda dos recursos hídricos, com indicação das bacias hidrográficas

críticas, em termos quantitativos e qualitativos.
• Avaliação do andamento dos programas previstos no PERH.
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• Situação do Fehidro e dos programas e projetos por ele financiados.
• Desenvolvimento institucional do Sistema Integrado de Gerenciamento.
Todas essas informações devem constar de cada Relatório Estadual de Situação dos Recursos Hídricos.

A Lei no 9.034/94 também trata das denominações das Unidades de Gestão, conforma já mencionado, e da
sua classificação, possibilitando a organização estadual de planejamento de recursos hídricos. Já a
caracterização socioeconômica de cada UGRHI é definida de modo a induzir a priorização de ações de
gerenciamento de recursos hídricos e decorre dos levantamentos de situação realizados na etapa preliminar
de elaboração do  Plano de Bacia.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

FELICIDADE, N et alii - Uso e gestão de recursos hídricos no Brasil, Rima Ed., São Carlos (SP), 2001
Este texto é derivado de experiências de pesquisa e de extensão acadêmicas, procurando difundir conhecimentos
sobre gestão dos recursos hídricos e meio ambiente sob o prisma da cidadania. Nesse sentido, apresenta uma
visão crítica a partir de estudos de caso que procuram traduzir as potencialidades e as limitações sobre as
quais, segundo os autores, a sociedade precisa se debruçar a fim de tornar efetiva a sustentabilidade socio-
ambiental da gestão de seu território.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - Manual de cálculo de vazões máximas, médias e mínimas
nas bacias do Estado de São Paulo, São Paulo (SP) 1994.
Elaborado pela equipe técnica do DAEE (SP), esse texto , como indica o seu próprio nome, é um manual que
oferece subsídios técnicos para o cálculo hidrológico de vazões máximas, médias e mínimas, possibilitando
assim a avaliação, tanto da disponibilidade como de cheias em bacias hidrográficas do Estado de São Paulo.
Dele resultou, por exemplo, o CD-ROM “Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo”, que é utilizado
pelo DAEE para estimativa do balanço hídrico em bacias e, por conseqüência, também para decisões de
outorga de direito de uso das águas.

BARTH, F. T. et alii - Modelos para gerenciamento de recursos hídricos, Nobel/ABRH, vol. 1, São Paulo (SP), 1987
Embora esteja esgotado, este texto foi uma das primeiras bases de informações organizadas a respeito do
tema. Além de apresentar conceitos fundamentais para o reconhecimento dessa situação, constitui um
documento que acompanha, desde o início. o processo de implantação da gestão integrada dos recursos
hídricos no Brasil.

ATIVIDADES
1. Discuta e decida, com o seu grupo, os itens que devem compor a caracterização de uma bacia hidrográfica
para que ela seja adequadamente identificada.
2. Organize uma visita de reconhecimento a essa bacia hidrográfica, sob a forma de trabalho de campo,
escolhendo previamente três pontos ao longo do rio e três pontos da bacia distantes do leito do rio, para verificar
se os itens listados na caracterização levam, de fato, a um adequado diagnóstico e à avaliação do “motivo de
estudo”. Em seguida, verifique os itens da caracterização relacionados ao território e aqueles que têm outra
relação ou origem.
3. Depois de realizar a caracterização da bacia hidrográfica e o reconhecimento por meio do trabalho de campo,
reúna novamente o grupo para priorizar as questões levantadas e elaborar um plano de ação que leve ao
objetivo pretendido com o “motivo de estudo”.
(Observação: Os integrantes do grupo devem convidar um especialista para auxiliá-los no desenvolvimento
dessas atividades.)
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ASPECTOS BÁSICOS DO CONTEXTO INSTITUCIONAL

Para que sejam alcançados os objetivos da gestão de recursos hídricos apresentados nos capítulos anteriores,
de acordo com os interesses da sociedade, é indispensável que existam as condições institucionais adequadas
- especialmente se considerarmos situações de usos múltiplos, os conflitos e as diversas formas de eventos
críticos acumulados ao longo de nossa história. Devem ser também consideradas a utilização e a criação de
novos índices e parâmetros necessários para o desenvolvimento institucional e o aperfeiçoamento da gestão de
recursos hídricos. Além disso, a legislação não deve ser encarada como uma panacéia salvadora, mas sim como
uma oportunidade orientadora de princípios diante das enormes exigências atuais da nossa realidade.

Dessa forma, ao abordarmos o presente tema, procuramos apresentar e pôr em discussão algumas idéias e
críticas a respeito dos principais aspectos que abrangem o âmbito institucional, tais como: os princípios e
objetivos aceitos e assumidos pela sociedade; os instrumentos a serem utilizados na realização desses objetivos;
a forma de arranjo da sociedade que facilite e favoreça tomadas de decisão visando ao interesse coletivo; e, por
fim, alguns indicadores que têm ajudado na avaliação, pela sociedade, da evolução dessas políticas públicas ao
longo dos anos. Esses devem ser os componentes da política pública assumida como um acordo coletivo que se
estabelece, por intermédio da lei, para se alcançar um determinado conjunto de objetivos considerados prioritários
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Para isso procurou-se, primeiramente, desenvolver alguns conceitos de planejamento, como base científica para
a conceituação e orientação do tema. Em seguida, foram realizadas algumas abordagens relativas às experiências
brasileiras de planejamento que resultaram na situação atual, envolvendo:

• o âmbito macroeconômico, com suas relações e determinantes externas;
• o âmbito do planejamento territorial, com suas determinantes, especialmente locais;
• e o âmbito das políticas ambientais, com suas conexões sociais, econômicas e locais.

Esse conjunto permite avaliar o quanto o contexto de técnicas de planejamento existente até então teve de ser
revisto para sua aplicação nas experiências recentes da gestão ambiental e dos recursos hídricos, tendo em vista
as exigências decorrentes da amplitude e da natureza coletiva desse novo âmbito de decisão.

No passo seguinte é apresentada a conceituação aplicada à gestão de recursos hídricos com as novas implicações
da legislação recente, especialmente no que se refere às políticas nacional e estadual de recursos hídricos, que
constituem o foco central deste trabalho.

Segue-se, então, uma sinopse dos principais textos legais que dão apoio ao processo de desenvolvimento
institucional em curso.

Os antecedentes da legislação de recursos hídricos
O princípio do direito diz que a lei deve ser clara, precisa, concisa e genérica, tornando-se assim possível e
adequada a sua aplicação às diferentes necessidades socioeconômicas da comunidade. Muitas leis deixam de
ser cumpridas por não serem práticas e funcionais. Mesmo quando têm objetivos estabelecidos com clareza,
elas falham por não terem bem definidos os instrumentos que possibilitem a sua aplicação nem os limites para a
imposição de infrações e/ou penalidades.

O Código de Águas (Decreto Federal no 24.643, de 1934) deu ênfase ao aproveitamento das águas para geração
de energia elétrica que representava, naquela época, um importante fator condicionante para o desenvolvimento
industrial. A preocupação com a água enquanto recurso natural, que exigia medidas de sua proteção contra os
efeitos da poluição), era bastante reduzida. Por outro lado, esse decreto continha alguns princípios embrionários
do uso múltiplo, ao considerar que o uso das águas devia realizar-se de modo a atender às exigências do
interesse público no tocante a questões como: a alimentação e as necessidades das populações ribeirinhas; a
navegação; a irrigação; a proteção contra inundações; a piscicultura; e o escoamento e a rejeição das águas.
Não é bem essa a situação que se pode constatar hoje, herança do enorme aproveitamento hidroenergético que
foi instalado no País.

A Constituição Federal de 1946 trata da utilização dos recursos naturais visando à sua exploração econômica,
pois essa era a prerrogativa que vigorava na época. Dava ênfase, portanto, à iniciativa privada e à livre iniciativa,
estabelecendo como competência da União legislar sobre riquezas do solo, mineração, metalurgia, águas, energia
elétrica, florestas, caça e pesca (Artigo no 5 da CF 1946).

CAPÍTULO 4  -  Arcabouço jurídico-institucional da
gestão de recursos hídricos
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A Constituição Federal de 1967, com uma visão essencialmente desenvolvimentista, acentuou o caráter de
exploração dos recursos ambientais, estabelecendo como competência da União legislar sobre florestas,
caça, pesca, águas, telecomunicações, serviço postal e energia (Artigo no 8 da CF 1967).

A Lei no 6.803, de 1980, estabeleceu um esquema de zoneamento que procurava compatibilizar as atividades
industriais com a proteção ambiental. Para isso, determinava que as indústrias, mesmo após a aplicação
de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, deviam permanecer em zonas de uso
estritamente industrial, localizadas em áreas que apresentassem elevada capacidade de assimilação de
efluentes. Por outro lado, é interessante destacar que, segundo GRANZIERA (1993), essa foi a lei responsável
pela introdução da avaliação de impacto ambiental no direito positivo brasileiro, posteriormente regulamentada
e detalhada nas Resoluções 1 e 6 do Conama, de 1986.

A Lei no 6.938, ao instituir a Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, teve a intenção de interromper
a seqüência do “desenvolvimento a qualquer custo”, que havia prevalecido até então. Tal preocupação
estava relacionada ao fato de que começavam surgir áreas nas quais o equilíbrio baseado na sustentabilidade
estava completamente desfeito, comprometendo a própria continuidade desse desenvolvimento. É dessa
época, por exemplo, o estímulo à interiorização do desenvolvimento, por meio de incentivos aos municípios
para que criassem seus distritos industriais. Alguns dos sinais mais contundentes da situação criada por
essas políticas de desenvolvimento econômico, que exigiram uma tomada de posição por parte da sociedade,
eram os problemas e esgotamento e de poluição ambiental na cidade de Cubatão, no rio Paraíba do Sul e
na Região Metropolitana de São Paulo.

A Constituição Federal de 1988, embora estabeleça poucas normas explícitas sobre a questão das águas,
é a primeira a abordar requisitos ambientais, impondo limites às políticas anteriores que, sob diferentes
nomes (administração setorial de recursos naturais, reaparelhamento da defesa nacional, infra-estrutura
para o desenvolvimento, segurança nacional) favorecido o uso predatório dos recursos naturais.

Entre outras medidas, a Constituição de 1988 extinguiu o domínio privado da água, previsto em alguns
casos do código anterior, tornando todos os corpos de domínio público. Passaram a existir, então, apenas
dois tipos de domínio para os corpos d’água: águas de domínio da União, situadas em regiões de fronteira
entre países e que transpassem os limites estaduais; e águas de domínio do Estado, quando a bacia
hidrográfica está totalmente situada no território de um único Estado da federação.

AS LEIS nos  7.663/91 E 9.433/97
Os objetivos, princípios e instrumentos estabelecidos pela Lei Federal no 9.433/97, em âmbito nacional, e
pela Lei no 7.662/91, no âmbito do Estado de São Paulo, constituem a estrutura básica da política pública
orientada para a gestão dos recursos hídricos.

Essas leis têm por objetivo assegurar que “a água, recurso natural indispensável à vida, ao desenvolvimento
econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios,
por seus usuários atuais e pelas gerações futuras. E seus preceitos se aplicam ao recurso natural água, e
aos seus usos, como base de sustentação para a sobrevivência humana, a realização do desenvolvimento
pela sociedade e para que haja condições de sustentabilidade com vistas ao futuro.

Princípios básicos das políticas de recursos hídricos
• Gerenciamento descentralizado dos aspectos qualitativos e quantitativos de todas as fases do ciclo

hidrológico.
• Adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento.
• O recurso hídrico é um bem público e teme valor econômico; portanto, deve ser cobrado.
• Rateio de custos das obras de aproveitamento múltiplo.
• Combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição.
• Compensação aos municípios afetados pelas áreas inundadas por reservatórios e por restrições legais

de proteção dos recursos.
• Compatibilização do gerenciamento dos recursos com o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente.
• Planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.
• Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos.
• Conservação, proteção e recuperação da qualidade dos recursos hídricos.
• Desenvolvimento e proteção das águas subterrâneas.
• Desenvolvimento racional da irrigação.
• Conservação e proteção de mananciais superficiais de abastecimento urbano.
• Conservação de recursos hídricos na indústria.
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• Prevenção e defesa contra inundações.
• Prevenção e defesa contra a erosão do solo e o assoreamento dos corpos d’água.
• Desenvolvimento dos municípios afetados por reservatórios e leis de proteção de mananciais.

Instrumentos das políticas de recursos hídricos
São assumidos como ferramentas para induzir e facilitar a realização desses princípios e objetivos:

• A outorga de direito de uso, como a formalização prévia da relação a ser estabelecida entre o Estado e o
usuário que pretenda executar obras ou serviços que alterem o regime das águas, sua qualidade ou sua
quantidade.

• O cadastramento geral de todos os usos existentes na bacia, resultante do conjunto dessas outorgas de
direito de uso.

• Plano de Uso dos Recursos Hídricos de cada Unidade de Gestão, e Plano Estadual, que devem conter as
diretrizes gerais, as metas de curto, médio e longo prazo, e os programas de âmbito regional devidamente
ajustados às peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica.

• A cobrança pelo uso da água que considere a derivação, o consumo e a alteração de qualidade havida entre
as condições anterior e posterior ao uso.

• Rateio de custos de obras de interesse comum e de uso coletivo, envolvendo usos múltiplos, cuja execução
será precedida de estudo de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, com a previsão das formas
de retorno dos investimentos.

• Sistema Integrado de Gerenciamento, que visa à execução da política, assim como à formulação, atualização
e aplicação do plano, por meio da congregação de órgãos estaduais e municipais e da sociedade civil.

• Os sistemas de informações sobre disponibilidades de recursos hídricos.
• O Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que financiará ações, estudos, obras e projetos considerados

prioritários pela UGRHI.

LEIS COMPLEMENTARES ÀS POLÍTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS

Lei Federal no 
9.984/2000

Cria a Agência Nacional de Águas (ANA), com a competência de promover a articulação dos planejamentos –
nacional, regionais, estaduais e dos setoriais – elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional
de Recursos Hídricos, e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos. Trata-se de uma Diretoria
Colegiada composta por cinco membros, com mandatos não coincidentes de quatro anos e nomeados pelo
presidente da República.

Lei Federal no10.257/2001 (Estatuto da Cidade)
Regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, estabelecendo normas de ordem pública que
regulam o uso da propriedade urbana em favor do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, e
também do equilíbrio ambiental, com os seguintes objetivos:

A política urbana tem por objetivo ordenar o
desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana mediante:

A política urbana deve dar privilégio ao interesse coletivo
sobre o individual

I Cidade sustentável entendida como o direito ao
saneamento ambiental para as gerações presentes
e futuras;

O projeto deve ter previsão de futuro a partir do
conhecimento da situação atual

II Planejamento do desenvolvimento das cidades e da
distribuição espacial da população, de modo a
evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos para o meio
ambiente;

O projeto deve identificar áreas com características de
relevante interesse ambiental, minimizando situações de
risco

VI Ordenação e controle do uso do solo, evitando a
utilização inadequada dos imóveis urbanos;

O projeto deve demarcar imóveis ou suas partes que
não possam ser utilizadas por estarem em situação de
risco

VIII Adoção de padrões de expansão urbana
compatíveis com os limites da sustentabilidade
ambiental;

O projeto deve demarcar imóveis ou suas partes que
possam ser utilizados por estarem fora de situações
definidas como de risco

XII Proteção, preservação e recuperação do meio
ambiente natural.

O projeto deve demarcar os imóveis e as áreas com
características de relevante interesse ambiental
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Para realizar esses objetivos, os instrumentos municipais apresentados pelo Artigo 4 são os seguintes:

• Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenamento do território e do desenvolvimento econômico
e social.

• Planejamento de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. O planejamento
municipal deve ser estabelecido sob a forma de:

– Lei do plano diretor
– Lei para disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo
– Lei do zoneamento ambiental

• Institutos tributários e financeiros
• Institutos administrativos

– limitações administrativas
– instituição de unidades de conservação

•     Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança

Lei Estadual no 9.866/1997
Dispõe sobre diretrizes para proteção e recuperação de mananciais de interesse regional, de uma
forma descentralizada, criando áreas de proteção e recuperação de mananciais, com leis próprias,
possibilitando que sejam consideradas as especificidades regionais. E também com caráter
participativo, com base na integração e no envolvimento dos diversos segmentos sociais. São
elementos contidos nessa legislação: a vinculação ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos; a
adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão; áreas de proteção e
recuperação de mananciais (APRM); áreas de intervenção; instrumentos de planejamento e gestão; e
sistema de gestão das APRMs.

Lei Estadual no 
10.020/1998

Dispõe sobre a autorização para que o Poder Executivo participe da constituição de Fundações
Agência de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos d’água superficiais e subterrâneos de domínio do
Estado de São Paulo. Obriga a adesão de pelo menos 35% dos municípios, abrangendo pelo menos
50% da população da bacia, para que possa ser submetida à decisão o comitê de bacia e à aprovação
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Essa lei garante à Agência de Bacia (Artigo 7) que o
produto da arrecadação da cobrança pelo uso da água na bacia retorne integralmente para a respectiva
Agência.

OS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE RECURSOS HÍDRICOS
Costuma-se dizer que, para avaliar a execução de uma obra de engenharia, basta aplicar as técnicas de
medição em qualquer momento durante a sua execução, medindo-se cada uma das diversas etapas
previstas em seu cronograma, as quais, ao final, devem resultar na obra pronta e acabada.

Já uma política pública é um processo contínuo, em permanente evolução frente aos objetivos e interesses
da sociedade, não havendo a possibilidade de se considerar obras prontas e acabadas. Assim, é importante
saber como realizar a avaliação dessa progressão assumida em aproximação aos objetivos propostos
considerando-se que são objetivos da política pública de recursos hídricos: a realização da gestão com a
compatibilidade entre disponibilidade e demanda; a redução de conflitos na concretização dos usos múltiplos;
e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Nesse sentido, o recurso instituído e em pleno uso pela Política Estadual de Recursos Hídricos de São
Paulo, com base na Lei Estadual no 9.034, de 1994, e com o objetivo de ordenar a prioridade de atuação
nos diferentes comitês de bacia, e respeitando suas peculiaridades específicas, baseia-se em dez
segmentos de atuação denominados Programas de Duração Continuada (PDC), que remetem a diferentes
campos do conjunto amplo e interdisciplinar da gestão de recursos hídricos, e podem ser assim
caracterizados:
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Como é possível perceber pelos de seus conteúdos, os PDCs correspondem a segmentos de interesse específico
no campo de atuação do conhecimento técnico-científico e da gestão de recursos hídricos. Por esse motivo, são
assumidos como “bandeiras” para identificar as prioridades em andamento em cada UGRHI, conforme as suas
características, de modo a atender ao respectivo Plano de Bacia. A avaliação periódica da evolução das ações
desenvolvidas em cada PDC, que é realizada com base no PERH, permite estabelecer as recomendações para
os próximos Planos de Bacia a serem executados pelo comitê, cabendo a cada UGRHI a revisão e/ou substituição
de um PDC, quando for o caso.

O Anexo III da mesma Lei no 9.034 apresentou, em 1994, uma classificação das 22 UGRHIs, sob a forma de
diretrizes do Plano Estadual de Recursos Hídricos 1994/1995. Na medida em que novas ações forem sendo
realizadas em cada UGRHI, tanto no âmbito do Fehidro como por iniciativa governamental, essa classificação
será revista, com a possibilidade de novas prioridades serem assumidas. Com isso, a dinâmica do processo de
gestão estará em pleno andamento.

Pode-se atribuir aos PDCs o rótulo de parâmetro de avaliação de progressão interna das metas assumidas pelo
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, uma vez que foi desenvolvido internamente. Mas outros indicadores de
avaliação, desenvolvidos externamente e de uso amplo, têm sido utilizados tanto no âmbito do Plano Estadual
como pelos Planos de Bacias. São eles:

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);
• Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS);
• Índice de Qualidade dos Resíduos Sólidos (IQR);
• Índice de Qualidade das Águas (IQA);
• Índice de Qualidade dos Serviços de Saneamento (IQSS).

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Embora receba algumas críticas por parte de ambientalistas de diversas partes do mundo, por não considerar em
sua ponderação nenhuma componente de ordem ambiental, apenas varáveis sociais e econômicas, esse índice
apresenta a vantagem de ter sido assumido pela ONU, passando, assim, a ser de uso geral e amplo em todo o
mundo. Em 2003, o IBGE lançou uma atualização comparativa da evolução desse índice referenciada, nos anos
1992 e 2001, para todos os municípios brasileiros.

Esse índice é composto a partir da ponderação das seguintes variáveis obtidas para o universo em avaliação:

• índice de longevidade, representado pela esperança de vida ao nascer;
• índice de educação, representado pela taxa de alfabetização de adultos, combinada com as taxas de
   matrícula nos ensinos fundamental, médio e superior;
• índice de renda, representado pela renda média per capita.

Os valores obtidos com a ponderação desses três parâmetros permitem que os municípios sejam classificados
nas seguintes categorias, estabelecidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD):

• Baixo Desenvolvimento Humano – 0,000 < IDH < 0,500
• Médio Desenvolvimento Humano – 0,501 < IDH < 0,800
• Alto Desenvolvimento Humano – 0,801 < IDH < 1,000

PDC 1 PGRH Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos
PDC 2 PAMR Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos
PDC 3 PQRH Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da

Qualidade dos Recursos Hídricos
PDC 4 PDAS Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas
PDC 5 PRMS Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de

Abastecimento Urbano
PDC 6 PDRI Desenvolvimento Racional da Irrigação
PDC 7 PCRI Conservação de Recursos Hídricos na Indústria
PDC 8 PPDI Prevenção e Defesa contra Inundações
PDC 9 PPDE Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o

Assoreamento dos Corpos D’Água

PDC 10 PDMA Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservatórios
e Leis de Proteção de Mananciais
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Analisando-se as informações atualmente disponíveis, em 1992 existiam apenas 13 municípios paulistas
que apresentavam IDH maior de que 0,8000; já no ano 2001, de acordo com levantamento publicado pelo
IBGE em 2003, existiam 175 municípios paulistas nessa situação, mostrando uma evolução que pode ser
avaliada de forma objetiva. As tabulações completas relativas às últimas edições do IDH, para todos os
municípios brasileiros podem ser consultadas no site do IBGE na Internet.

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
Já o IPRS é um índice específico do Estado de São Paulo, criado e editado pelo Seade, que considera
parâmetros semelhantes ao IDH (renda, longevidade e escolaridade), mas com as seguintes diferenças no
trato com as informações obtidas:

• Não considera a média dos três parâmetros e evita a atribuição de pesos, para que possam
ser identificados problemas econômicos e sociais específicos em cada região ou em municípios
específicos.

• Adota como base informações que possam caracterizar variações em prazos mais curtos do
que os do IDH.

• Adota uma estrutura de escala compatível com as características do Estado de São Paulo,
razão pela qual detecta e apresenta um quadro muito mais complexo e detalhado da diversidade
dos municípios paulistas do que o revelado pelo IDH.

As tabulações completas relativas às últimas edições do IPRS, para todos os municípios paulistas podem
ser consultadas no site do Seade na Internet.

Índice de Qualidade dos Resíduos Sólidos (IQR)
Abordado no capítulo Situação dos Recursos Hídricos desta apostila, ao realizar a avaliação da forma de
destinação final dos resíduos sólidos em cada local, permite que se faça uma importante avaliação, mesmo
que indireta, do grau de respeito e de preservação dos mananciais ali existentes. As tabulações completas
relativas às últimas edições do IQR para todos os municípios paulistas podem ser consultadas na publicação
Informações Básicas para o Planejamento Ambiental, editada pela SMA/Cetesb. (CPLEA, 2002).

Índice de Qualidade das Águas (IQA)
Abordado e definido em capítulo anterior, tem por objetivo permitir o conhecimento da situação atual da
qualidade das águas na bacia e o prognóstico para o futuro, tendo em vista padrões de sustentabilidade.

Índice de Qualidade dos Serviços de Saneamento (IQSS)
Cabe destacar ainda que, além desses indicadores de uso geral, outros índices com a mesma finalidade
têm sido incorporados aos processos de avaliação em uso pelos comitês de bacia. O CBH Turvo/Grande,
por exemplo, vem utilizando desde 2001 um parâmetro para avaliar e comparar a qualidade dos serviços de
saneamento (IQSS) prestados à população em cada município, tendo eliminado assim a auto-avaliação
sujeita a distorções políticas (ROMERA, 2000). O IQSS é calculado levantando-se previamente onze
informações locais desses serviços em cada localidade. Tanto o IDH como o IQSS podem indicar a evolução
ou a involução ocorrida ao longo dos anos, permitindo identificar objetivamente diferenças entre situações
que podem ser assumidas como prioridade.

Esses indicadores constituem uma importante ferramenta de apoio aos procedimentos dos comitês, pelo
fato de possibilitarem maioria objetividade em suas decisões, tendo em vista o caráter coletivo e transparente
da atuação dos comitês de bacia. São utilizados com os PDCs no processo de definição da pontuação de
projetos e na definição das suas respectivas prioridades de investimentos no Fehidro.

O MUNICÍPIO E A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Em diversos tópicos das análises apresentadas em itens anteriores deste trabalho, foram feitas referências
mais acentuadas aos municípios na abordagem do planejamento territorial, considerando-se o seu surgimento
e o contexto histórico em que esses processos foram estruturados, especialmente como atribuição e
campo de atuação profissional de arquitetos e engenheiros. Boa parte dos conceitos e metodologias hoje
em uso no planejamento territorial surgiu da necessidade que os municípios tinham de estruturar o controle
local da ocupação e do uso do solo urbano. Em que pese a existência dessas técnicas, são inúmeras as
evidências em nossas cidades do processo histórico que privilegiou a chamada “administração setorial
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dos recursos naturais” com o uso predatório de vários desses recursos. Elas estão presentes hoje em nossas
cidades sob a forma de ocupações de áreas de risco, sujeitas a alagamentos, enchentes, deslizamentos e
poluição. Essas situações são decorrentes da fragilidade das leis urbanas de ocupação do solo. Por um lado,
elas privilegiaram as expansões orientadas pelas regras de mercado, especialmente do mercado imobiliário, no
caso do uso do solo urbano. Por outro lado, ignoraram os requisitos ambientais básicos de sustentabilidade e de
planejamento. É bastante recente o estabelecimento de relações mais abrangentes que, indo além do design
urbano, passaram a conjugar tais requisitos, indispensáveis para a qualidade de vida urbana, às diversas condições
de sustentabilidade limitantes desses ambientes.

Diante disso, cabe uma breve análise de alguns aspectos que envolvem a participação do município na gestão
dos recursos hídricos, pois, em função da política estadual hoje em vigor para o setor, os representantes municipais
detêm um terço dos votos nas decisões dos comitês de bacia do Estado de São Paulo.

Em primeiro lugar, deve-se mencionar que essa participação foi estabelecida pela Constituição Estadual (1989),
indo assim além das competências municipais da CF/1988, pois dos nove itens das competências relacionados
no Artigo 30 da CF/1988, quatro têm especial interesse, pelo grau de relação e interferência na gestão de
recursos hídricos.

São eles:

Item I Trata de legislar sobre assuntos de interesse local, limitando assim a visão de conjunto regional
que permita (ou exija) a consideração das causas e conseqüências de “ações de interesse local”.
Pode-se dizer, com isso, que o município foi liberado para realizar suas atribuições com isenção de
quaisquer ônus decorrentes dessas ações.

Item II Trata de suplementar a legislação federal e estadual, sendo evidente que os municípios jamais
irão suplementar qualquer legislação que possa restringir suas atribuições, mesmo em nome das
mais nobres “causas ambientais”.

Item V Trata de organizar e prestar serviços públicos de interesse local, sendo essa, de modo geral,
a principal ação motivadora dos compromissos e programas eleitorais de políticos locais.

Item VIII Trata do ordenamento territorial do uso do solo urbano, que durante séculos foi confundido
com o design urbano puramente estético e/ou geométrico e com a ocupação do solo “sem
conseqüências”.Isso veio a se transformar na principal ação impactante (de caráter permanente e
crescente) dos municípios nas bacias hidrográficas. Assim, toda a metodologia de drenagem “urbana”
disponível hoje na engenharia hidrológica existe para prever ou corrigir problemas decorrentes da
ocupação urbana.

Essa concentração de competências direcionadas para o interesse local, embora tenha reforçado o “ente federado
local”, deu origem a um conflitante processo de isolamento dos municípios, em que os impactos negativos por
eles próprios gerados passaram a se sobrepor aos interesses regionais, nível em que devem estar situadas,
prioritariamente, as decisões de planejamento e gestão de recursos hídricos.

Basta citar, por exemplo, o grande número de projetos de drenagem urbana aprovados por comitês de bacia como
itens de maior interesse municipal. Muitas vezes considerados ações de emergência, esses projetos foram
aprovados sem uma análise dos reflexos que teriam em outras partes da bacia hidrográfica. Nesse sentido, cabe
destacar como avanço positivo no entendimento dos conceitos de gestão, a iniciativa do CBH Turvo/Grande que,
a partir de 2002, passou a exigir dos municípios, como passo inicial para o eventual financiamento de projetos de
drenagem urbana pelo Fehidro, a elaboração prévia do Plano de MacroDrenagem (PMD). Tal medida tem por
objetivo priorizar uma visão de conjunto que vai além do simples princípio de “afastamento das águas das chuvas”,
que norteia projetos de drenagem urbana, passando a considerar aspectos que envolvam o ordenamento do uso
do solo com a identificação de áreas de risco (erosão, deslizamento, enchentes e outras); os usos das águas que
possam ser de interesse social, atual e futuro; a identificação, para todo o território, da futura expansão urbana e
as áreas a serem protegidas como manancial, bem como possíveis impactos regionais de ações locais.

A conurbação da Região Metropolitana de São Paulo é o maior exemplo nacional dos efeitos desse isolamento
na gestão do interesse local, tendo motivado dezenas de trabalhos de planejamento urbano e regional, economia
urbana e outros temas correlatos. Neles são analisadas as limitações impostas aos municípios, especialmente
os de menor arrecadação que, por sua localização em área de preservação ambiental de interesse metropolitano,
foram gravados com esse “terrível ônus que os impede de ter acesso ao desenvolvimento”, sem terem a
correspondente retribuição por essa condição. Por isso, muitos deles têm dificuldade em desenvolver atividades
econômicas geradoras de receita, problema que muitos prefeitos chamam de “castigo ambiental”.

Outro aspecto a ser considerado, como parte da prestação de serviços públicos de interesse local, são os
serviços de saneamento.

O aumento da demanda, diretamente associado ao crescimento populacional, acabou por estimular diversas
iniciativas como, por exemplo a formação do Consórcio do Rio Piracicaba (1986), anterior à formação do CBH-
PCJ, em 1992, como alternativa dos municípios da região para minimizar os efeitos decorrentes da escassez de
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água e da poluição. Esses problemas passaram a afetar a todos os municípios da bacia que utilizavam as
águas do rio Piracicaba, desviadas em conseqüência do Projeto Cantareira. Ou seja: a comunidade de
cada município mobilizou-se além dos limites dos territórios locais quando foi pressionada pela gravidade
da situação, que passou a ser coletiva, e pela ausência de uma política pública de âmbito regional que
estabelecesse os princípios e instrumentos necessários para ordenar esse conjunto de interesses.

Ainda no que se refere ao fornecimento de água para o abastecimento urbano, cabe destacar que alguns
poucos municípios têm suas próprias leis de preservação e proteção de mananciais. É o caso, por exemplo,
de Jundiaí (SP) e Santa Adélia (SP), aqui citados pelo fato de estarem situados em área estratégica das
bacias dos rios Jundiaí e São Domingos, respectivamente. Mas, sem dúvida, esse não foi o fator determinante
– talvez nem mesmo considerado ou lembrado – para a aprovação dessas leis municipais.

Como o nível e a intensidade de interferências que os municípios realizam para uso dos recursos hídricos
têm conseqüências para toda a sociedade, eles precisam dispor de quadros técnicos capazes de avaliar
os impactos de cada decisão tomada, bem como ter conhecimento e consistência tecnológica em sua
argumentação, para poderem negociar e criar novas oportunidades em situações de conflito.

Embora a evolução técnica da participação dos municípios nos processos de gestão de recursos hídricos
seja ainda incipiente – e a literatura sobre o assunto tenha dado pouca atenção ao desenvolvimento de
conteúdos originados desse nível de decisão – deve-se desenvolver esforços especiais no sentido de
promover o envolvimento dos técnicos municipais em todas as oportunidades de capacitação, como forma
de poderem conhecer e entender melhor os diversos aspectos de sua atuação profissional. Tal providência
vai possibilitar que eles incorporem esses conhecimentos no processo de tomada de decisão em seus
respectivos comitês de bacia.

RECOMENDAÇÕES DO PERH 2001–2003
A proposição de recomendações para solucionar ou atenuar os problemas que afetam os recursos hídricos
no Estado de São Paulo encontra várias dificuldades e acarreta grandes discussões, uma vez que esse
tema não pode ser tratado de maneira estanque e isolado dos demais fatores intervenientes, físicos e
sociais.

Sabe-se que são cada vez maiores as demandas de água nos diversos setores usuários dos mananciais
do Estado de São Paulo, enquanto a disponibilidade diminui e tende a se tornar crítica, como já se pode
constatar em algumas regiões, devido, entre outros fatores, à má utilização dos recursos hídricos. O
ordenamento e o uso racional são princípios de aplicação imediata, indispensáveis na prevenção de conflitos.
É preciso prever, defender, conservar.

A concentração urbano-industrial reflete-se na distribuição das cargas poluidoras e na qualidade da água.
É inadiável manter controladas, em níveis aceitáveis, as cargas poluidoras urbanas e industriais e
compatibilizá-las com o potencial de assimilação dos corpos d’água, a fim de que permaneçam dentro dos
padrões de qualidade determinados para os usos predominantes. Igualmente importante para as águas
superficiais e subterrâneas são o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos. Também os setores
industrial e urbano precisam ser orientados de modo a conciliar o seu crescimento com a preservação, a
conservação e a recuperação da bacia hidrográfica, tendo em vista o desenvolvimento sustentado.

Quanto às inundações e à erosão do solo, as áreas críticas requerem medidas corretivas e preventivas,
estruturais e não-estruturais para harmonizar o uso e a ocupação do solo, de modo a impedir que as
atividades antrópicas interfiram drasticamente nos recursos hídricos.

Deve-se, ainda, avaliar as áreas de preservação permanente quanto à cobertura vegetal, a fim de estabelecer
estratégias de reflorestamento. Da mesma forma, é indispensável viabilizar a implantação de novas áreas
protegidas, em especial nos mananciais das bacias hidrográficas em que a cobertura vegetal se mostrar
insuficiente.

Deve-se dar prioridade à elaboração dos cadastros de usuários, possibilitando a avaliação das demandas
de água, nos casos do abastecimento doméstico, industrial e da irrigação, e o monitoramento dos recursos
hídricos, nos aspectos tanto quantitativo como qualitativo. A análise e a divulgação sistemática dos dados
podem ser tomadas como ferramenta indispensável para o uso racional, o planejamento e a gestão dos
recursos hídricos. Além disso, o sistema de informações em recursos hídricos deve conter programas de
educação e de comunicação social destinados à população, incentivando-a a participar das questões
ligadas à água.

Por último, aumentar a participação dos municípios, envolvê-los e auxiliá-los nas soluções dos problemas
dos recursos hídricos é o mais decisivo passo para que o processo de gestão obtenha êxito em todas as
suas etapas.

Das informações levantadas no Relatório de Situação 2000, dos dados sintetizados nos Relatórios Zero
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dos Comitês de Bacias Hidrográficas, de inúmeras fontes, das características e do diagnóstico das UGRHIs
foram retiradas as recomendações sobre a utilização racional dos recursos hídricos. Exceto no caso de alguma
ação particularizada, as recomendações propostas aplicam-se a todas as regiões do Estado:

• aumentar o atendimento do abastecimento público;
• reduzir as perdas no abastecimento de água, especialmente onde o índice for superior a 30%;
• aumentar a coleta de esgotos domésticos, especialmente onde o índice for inferior a 90%;
• aumentar o tratamento de esgotos domésticos, especialmente onde os índices forem inferiores a 75%;
• melhorar as condições de disposição e tratamento de resíduos sólidos residenciais, especialmente nos

municípios que estiverem em condições inadequadas (IQR < 6);
• monitorar e controlar as águas subterrâneas, especialmente onde seu uso for predominante.
Os problemas referentes à coleta e ao tratamento de esgotos domésticos, ao controle da erosão e aos resíduos
sólidos urbanos merecem destaque pelo nível de gravidade que apresentam.

Outras recomendações de caráter geral e de aplicação prática a todas as UGRHIs são as seguintes:

• realizar o cadastro de usuários;
• desenvolver programa de uso racional da água;
• implantar e/ou desenvolver ações fiscalizadoras sobre usos da água, áreas de proteção, uso do solo, extração

mineral em cursos d’água, resíduos sólidos, poluição e qualidade;
• implantar e/ou renovar a rede de monitoramento de qualidade e quantidade;
• incentivar programas de repovoamento da fauna aquática e de aqüicultura (peixes, crustáceos, plantas etc.)

em reservatórios;
• incentivar e auxiliar os municípios na criação de leis e no desenvolvimento de planos diretores que contenham

questões relacionadas aos recursos hídricos;
• elaborar plano de macrodrenagem para municípios com população superior a 50 mil habitantes;
• aperfeiçoar, acompanhar e controlar o funcionamento do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos

Hídricos;
• concluir a cartografia digitalizada do Estado de São Paulo, em escala 1:50.000 (iniciada pelo DAEE);
• elaborar mapas de uso e ocupação do solo;
• desenvolver e/ou elaborar programas de reflorestamento ciliar destinados à proteção e à conservação de

mananciais;
• elaborar estudo para propor o reenquadramento dos corpos d’água;
• desenvolver programas de divulgação, capacitação e treinamento de profissionais do setor;
• elaborar levantamentos do uso de agrotóxicos e de estudos de armazenamento e disposição adequada das

embalagens de defensivos agrícolas, e estudar a poluição difusa.
Esse texto foi extraído das orientações do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) para o período 2000
recomendações foram orientadoras para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos para o período
2000–2003.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

LAGO, P. F. - A consciência ecológica: a luta pelo futuro, 2ª edição, UFSC, Editora UFSC, Florianópolis (SC), 1991
Texto de origem acadêmica, que apresenta uma interessante sequência histórica das diversas fases dos movimentos
ecológicos desde a primeira metade do século 20, com seus diferentes pontos de vista, argumentos e lutas, contribuindo
de uma forma bastante ampla para a elaboração do conceito de sustentabilidade.

BRAGA, B. et alii - Introdução à Engenharia Ambiental, Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia
Hidráulica e Sanitária, EDUSP, São Paulo (SP), 1999
Este é um texto que, segundo seus autores, procura apresentar a visão da engenharia em relação ao meio ambiente,
a partir de um enfoque sistemático de tecnologias apropriadas para o processo de desenvolvimento com conservação
ambiental. Além disso, apresenta a questão do conflito entre aspectos socioeconômicos e ambientais como um dos
grandes desafios da engenharia para o sécculo 21.

THAME, A. C. M. (org.) – Comitês de Bacia: uma revolução conceitual, Iqual Editora, São Paulo (SP), 2002
Os autores desse texto,que atuam ou já atuaram como “decisores no sistema de gestão dos recursos hídricos”,
procuram trabalhar aspectos da evolução da base legal, dando ênfase às mudanças culturais necessárias para que
se realize o que chamam de “resgate social”. Segundo eles, esse conceito baseia-se na consolidação da
descentralização, na participação e na integração como fatores de sustentação da gestão compartilhada.
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ATIVIDADES
1. Apresente e discuta, com o seu grupo, os princípios básicos das políticas públicas de gerenciamento
dos recursos hídricos. Em seguida, procure identificar aqueles com maior identidade e importância para a
situação da sua UGRHI.
2. Analisando a situação do seu município, orientando-se pela lista dos PDCs, procure identificar as
interferências da administração municipal com o uso e a gestão dos recursos hídricos, mesmo que, para
isso, seja necessário ultrapassar os limites do território do município.
3. Sem considerar os PDCs já assumidos como prioritários pelo comitê de bacia da sua UGRHI, procure
analisar e identificar, com o seu grupo, apenas três PDCs que o grupo considere mais importantes para
sua região, atribuindo pesos de importância a cada um deles. Em seguida, compare o resultado obtido
com os PDCs eleitos como prioritários pelo comitê de bacia da sua UGRHI. Caso ocorram diferenças,
procure descobrir a razão.
(Observação: Os integrantes do grupo devem convidar um especialista para auxiliá-los no desenvolvimento
dessas atividades)
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