


ESTUDO

ESTUDO

Câmara dos Deputados
Praça 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF

RECURSOS HÍDRICOS – CONCEITUAÇÃO,

DISPONIBILIDADE E USOS

José de Sena Pereira Júnior

Consultor Legislativo da Área XI
Meio Ambiente e Direito Ambiental,

Organização Territorial,
Desenvolvimento Urbano e Regional

ESTUDO

ABRIL/2004



2

ÍNDICE

1 – CONCEITO DE RECURSOS HÍDRICOS..................................................................................................... 3
2 – USOS DA ÁGUA .................................................................................................................................................. 5
3 –ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................................ 7
4 - RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL.............................................................................................................. 9
5 – USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL .................................................................................... 11
6 – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE RECUSOS HÍDRICOS ...................................................................... 13
6.1 – Recursos hídricos na Constituição............................................................................................................... 13
6.2 – Legislação ordinária........................................................................................................................................ 14
6.2.1 – Código de Águas.......................................................................................................................................... 14
6.2.2 – “Lei das Águas” ........................................................................................................................................... 15
7 – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO............................................................................. 19
NOTAS DE REFERÊNCIA ................................................................................................................................... 24

© 2004 Câmara dos Deputados.
Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que
citado o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a reprodução
parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.



3

RECURSOS HÍDRICOS – CONCEITUAÇÃO,

DISPONIBILIDADE E USOS

José de Sena Pereira Júnior

1 – CONCEITO DE RECURSOS HÍDRICOS

 parcela renovável de água doce da Terra é de cerca de 40.000

km3 anuais, correspondendo à diferença entre as precipitações

atmosféricas e a evaporação de água sobre a superfície dos

continentes. Nem todo esse volume, entretanto, pode ser aproveitado pelo homem. Quase dois

terços retornam rapidamente aos cursos de água e aos oceanos, após as grandes chuvas. O

restante é absorvido pelo solo, permeando suas camadas superficiais e armazenando-se nos

aqüíferos subterrâneos, os quais, por sua vez, serão as principais fontes de alimentação dos cursos

de água durante as estiagens. A parcela relativamente estável de suprimento de água é, portanto,

de pouco menos de 14.000 km3 anuais. Essa parcela de água doce acessível à humanidade no

estágio tecnológico atual e a custos compatíveis com seus diversos usos é o que se denomina

“recursos hídricos”.

Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a quantidade de água da

Terra é constante e não está se reduzindo nem aumentando. A aparente escassez de água em

certas regiões deve-se a fatores como variações climáticas, excessiva concentração populacional e

de atividades econômicas, com igual concentração de demanda de água, poluição de mananciais,

alteração do regime de escoamento superficial e de realimentação de aqüíferos subterrâneos, entre

outros.

Os países mais aquinhoados pela natureza em recursos hídricos de

superfície e subterrâneos são países de dimensões continentais ou situados nos trópicos,

destacando-se Brasil, Canadá, China, Indonésia, Estados Unidos da América, Índia, Bangladesh,

Myanmar, Colômbia e Zaire. Os menos aquinhoados situam-se na África saariana a subsaariana e

no Oriente Médio, ou são países insulares e de pequenas dimensões territoriais, como Bareim,

A
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Kuwait, Qatar, Malta, Barbados, Cabo Verde, Djibuti, Emirados Árabes Unidos, Mauritânia,

Singapura, Líbia e Chipre.

Em termos médios globais, a água utilizável pela humanidade é muito

abundante, com cerca de 6.800 metros cúbicos
1
 por indivíduo por ano, muitas vezes o mínimo

necessário para a garantia de um razoável padrão de vida a todos os seres humanos, que é da

ordem de 1.000 metros cúbicos anuais. A distribuição desigual das precipitações atmosféricas

sobre os continentes e dentro deles faz com que a disponibilidade de água varie muito com a

localização geográfica e com as concentrações populacionais.

Para efeitos comparativos, a América do Norte dispõe de 30 vezes mais

recursos hídricos por habitante do que o norte da África, e o Canadá de 25 vezes mais do que o

México. Sob este prisma, os países com maior disponibilidade deixam de ser os de grande

extensão territorial, para serem países de pequena dimensão e pouco povoados, situados próximo

do Círculo Polar Ártico ou do Equador, como Islândia, Suriname, Guiana, Papua-Nova Guiné,

Ilhas Salomão e Gabão.

A variação aleatória das precipitações atmosféricas ao longo do tempo

agrava a desigualdade da distribuição espacial da água. Torna-a extremamente escassa em

determinados períodos de tempo e muito abundante em outros. Ambas as situações ocasionam

problemas muito sérios, como as inundações e as secas, com os quais o ser humano vem

aprendendo a conviver desde os primórdios de sua existência.

A moderna constatação de que a disponibilidade de água não é infinita,

varia no tempo e no espaço e é afetada voluntária e involuntariamente por ações humanas levou à

necessidade de que os recursos hídricos sejam geridos. A gestão dos recursos hídricos tem como

finalidade, portanto, garantir disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a atual e as

futuras gerações.

                                                          
1 Relativo à população mundial de 1998, estimada em cerca de 5,9 bilhões de habitantes.
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QUADRO 1
CONTINENTES E BRASIL

Produção hídrica de superfície, dados comparativos

CONTINENTE
SUPERFÍCIE

(Km2)

SUPERFÍCIE
RELATIVA

(%)

POPULAÇÃO
ESTIMADA
(1.000 HAB.)

PRODUÇÃO
HÍDRICA DE
SUPERFÍCIE

(m3/SEGUNDO)

PRODUÇÃO
RELATIVA

(%)

PRODUÇÃO
POR

HABITANTE
(m3/ano)

ÁSIA 44.397.460 28,13% 3.587,7 458.000 31,63%. 4.026
AMÉRICA DO
SUL

17.850.568 11,31% 328,3 334.000 23,07% 32.083

AMÉRICA DO
NORTE E
CENTRAL

24.709.702 15,65% 466,5 260.000 17,96% 17.576

ÁFRICA 30.272.922 19,18% 777,7 145.000 10,01% 5.880
EUROPA 10.349.915 6,56% 746,7 102.000 7,04% 4.308
ANTÁRTICA 14.108.000 8,94% 0 73.000 5,04% -
OCEANIA E
NOVA
ZELÂNDIA

8.480.354 5,37% 10,7 65.000 4,49% 191.574

AUSTRÁLIA E
TASMÂNIA

7.682.300 4,87% 18,4 11.000 0,76% 18.853

TOTAL 157.851.221 100,01% 5.936,0 1.448.000 100,00% 6.784
BRASIL 8.512.000 5,39% 161,79 168.790 11,65% 32.941

Fontes:   1) Brasil – Ministério de Minas e Energia – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, 1994.
2) Almanaque Abril – 1999.
3) População estimada em 1998.

2 – USOS DA ÁGUA

Atualmente, o volume de água retirado da natureza pelo homem é da

ordem de 3.500 km3 por ano, quase o dobro da média de vazão de todos os cursos de água da

Terra. Isto só é possível em decorrência do ciclo hidrológico, o qual renova por cerca de vinte

vezes ao ano a água doce dos corpos hídricos (rios, lagos, lençóis subterrâneos, etc.).

Em termos globais, a irrigação é responsável por cerca de 63% das

retiradas ou derivações de água, os usos industriais por 21% e o uso doméstico e em serviços

urbanos por cerca de 7,5%. Outros usos respondem pelos restantes 9,5%. O uso doméstico e

urbano, apesar de sua importância, é modesto, se comparado ao volume de água empregado pela

agricultura irrigada e pela indústria.

A irrigação de culturas é uma prática muito antiga e intensiva em água.

Foi o suporte da vida das primeiras civilizações no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, nas

Américas e na China. Atualmente é praticada, sob várias modalidades e em quase todos os países.
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É o principal uso da água na Ásia, África e América do Sul. A criação de animais utiliza menos de

3% da água empregada em irrigação.

Grandes volumes de água são utilizados na indústria, como matéria-

prima e em processamento, refrigeração, limpeza e remoção de resíduos. Mineração, papel e

celulose, metalurgia, química, alimentos e bebidas e geração de energia termelétrica são ramos em

que há intenso uso de água. Os usos industriais são muito significativos nas regiões mais

industrializadas, representando 54% das derivações na Europa e 42% na América do Norte.

Nas residências, a água é utilizada para beber, para preparo de comida,

higiene pessoal, saneamento domiciliar, limpeza do vestuário e da moradia, ente outras funções,

dependendo de fatores como cultura, poder aquisitivo, hábitos alimentares e clima. O uso

doméstico não é uniforme, pois 4% da população mundial utiliza mais de 300 litros diários "per

capita", enquanto 75% utiliza menos de 50 litros diários "per capita". Nas áreas urbanas, além do

uso doméstico, a água é utilizada em restaurantes, serviços médicos, pequenas indústrias

(padarias, pequenas fábricas de comida, etc.), lavanderias, escolas e em outros serviços.

Ao ser utilizada, a água derivada é parcialmente "consumida". Incorpora-

se aos seres vivos e aos bens produzidos, ou é transportada para outras partes do meio ambiente,

de onde dificilmente poderá ser aproveitada. A água utilizada, mas não "consumida" – as águas

servidas - retorna aos corpos de água e poderá ser reaproveitada.

Ao analisar os usos que alteram a quantidade da água, é preciso

diferenciar a derivação, ou retirada, do consumo de água. O consumo totaliza cerca de 2.100 km3

por ano, ou cerca de 60% do total derivado. A irrigação é a maior responsável pelo consumo de

água, pois quase três quartos da água utilizada evapora-se sob ação do sol ou infiltra-se no solo.

Nos usos industriais, a parcela da água reaproveitável é estimada em

87%, sendo estes apenas parcialmente consumptivos2. A maior parte da água "consumida" na

indústria é evaporada em torres de resfriamento e uma pequena parcela é incorporada a produtos

que usam a água como matéria-prima (indústrias de alimentos e de bebidas, por exemplo). Os

usos domésticos e urbanos também são parcialmente consumptivos, pois cerca de 75% da água

utilizada retorna, na forma de esgotos, para os cursos d’água. O volume anual de águas servidas

                                                          
2 Usos consumptivos ou consuntivos da água são aqueles em que não há retorno total do líquido aos corpos de

água. Um uso pode ser totalmente consumptivo, como a geração de vapor, parcialmente consumptivo, como o
abastecimento urbano, ou não-consumptivo, como a hidroeletricidade.
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(esgotos domésticos e industriais) que retorna aos corpos de água doce e aos mares é estimado

em 1.400 km3, ou 40% do total derivado.

O crescimento da população e a melhoria da renda das pessoas acarretam

o aumento contínuo do consumo de água e das derivações para irrigação e para uso industrial,

doméstico e urbano. Nos países desenvolvidos, o consumo vem-se estabilizando, mas continua a

se elevar nos países em desenvolvimento, onde se concentra a maior parte do crescimento

populacional e há muito o que se fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estima-se

que a demanda de água para usos industriais e domésticos, que representam menor parcela de

consumo, cresça mais rápido do que a demanda para irrigação.

Ao retornarem aos corpos hídricos, as águas servidas normalmente têm

características distintas das que tinham antes da derivação. Em geral, estão poluídas por sólidos

em suspensão, matéria orgânica, graxas e óleos, nutrientes, metais pesados e outras impurezas. As

três maiores fontes de poluição da água são os esgotos domésticos urbanos, os efluentes

industriais e as águas de escoamento superficial, que carreiam lixo das áreas urbanas e defensivos

e fertilizantes das zonas agrícolas para os corpos hídricos.

3 –ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS

Como já dito, a quantidade de água existente na Terra é constante e os
recursos hídricos são renováveis por conta do ciclo hidrológico. Enquanto o consumo de água
não exceder a capacidade de renovação natural dos aqüíferos e eles não forem poluídos, poderão
ser utilizados indefinidamente. No entanto, o aumento contínuo do consumo de água já esgotou a
capacidade de regeneração natural dos recursos hídricos em diversas regiões do mundo. Em
países como Líbia, Arábia Saudita e Israel, o gasto de água já ultrapassa o que é reciclado
naturalmente em seus territórios.

A escassez de água está-se tornando uma realidade em várias regiões do
Planeta. Ela é mais intensa onde é mais necessária, pois as regiões pobres são, em geral, as mais
secas. A falta de água não se limita mais ao norte da África, ao Oriente Médio e a outras regiões
caracterizadas por extensos desertos. A maior parte da África Ocidental e Oriental e partes da
China, da Índia e do México sofrem escassez crônica de água, apesar dessas regiões não serem
desérticas.

Atualmente, 26 países dispõem de menos de 1.000 m3 anuais por
habitante (limite de situação de emergência). Desses países, 11 estão localizados na África
(Argélia, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Djibuti, Egito, Líbia, Mauritânia, Quênia, Ruanda e
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Tunísia), nove no Oriente Médio (Arábia Saudita, Barheim, Emirados Árabes Unidos, Iêmem,
Israel, Jordânia, Kuwait, Qatar e Síria), quatro na Europa (Bélgica, Holanda, Hungria e Malta), um
nas Antilhas (Barbados) e um no Extremo Oriente (Singapura). Quando se situam no trecho de
jusante de rios que drenam regiões mais úmidas, esses países podem contar com o suprimento
extra de água, aportado por esses rios. É o caso do Egito, que depende do rio Nilo, proveniente
do Sudão, para sua sobrevivência; da Síria, que recebe da Turquia o rio Eufrates; da Holanda, que
recebe o rio Reno; e da Hungria, que recebe o rio Danúbio. A garantia do suprimento de água
depende, nesses casos, da celebração de tratados internacionais que reconheçam o direito à água
aos países de jusante.

No Oriente Médio e nordeste da África, a situação é tão crítica que os
especialistas em política regional consideram a possibilidade de guerras pela água, à semelhança
do conflito entre Índia e Paquistão pelas águas da bacia superior do rio Indus, na região do
Punjab e da Cachemira. Israel, Jordânia e Síria partilham, sob tensa situação de conflito, as águas
do rio Jordão; Turquia, Síria e Iraque, as do rio Eufrates; Egito, Sudão e Etiópia, as do médio rio
Nilo. O conflito entre Israel e os palestinos é movido, em boa parte, pela escassez de água da
região – ao ceder territórios aos palestinos, Israel estará, também, cedendo água.

Além dos problemas de quantidade (escassez), a qualidade das águas está
piorando em todo o Planeta. O crescimento da população e a industrialização aumentam a
poluição dos corpos de água e das águas marítimas costeiras. A vazão da maioria dos cursos de
água situados em regiões densamente povoadas ou industrializadas vem-se tornando insuficiente
para depurar a crescente carga de poluentes nela lançada.

O tratamento das águas servidas não acompanha o ritmo de geração de
agentes poluidores. Quase a totalidade dos esgotos domésticos urbanos é lançada "in natura" nos
corpos de água. É comum, em projetos de saneamento, implantar-se apenas o sistema de
abastecimento de água e relegar-se para o futuro a coleta e tratamento de esgotos, devido ao seu
custo elevado, insuficiência de recursos públicos para investimentos e baixa prioridade política e
da população.

O resultado das deficiências dos serviços de saneamento básico e da
ausência de tratamento dos esgotos industriais é a contaminação dos corpos de água próximos às
áreas urbanas, encarecendo o tratamento da água captada para o próprio abastecimento público e
obrigando ao aproveitamento de mananciais cada vez mais distantes, ainda não contaminados,
para suprir o aumento de demanda.



9

4 - RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

Pela sua dimensão continental e localização tropical e equatorial, o Brasil
é o país que dispõe de maior quantidade de recursos hídricos endógenos - gerados por
precipitações atmosféricas sobre seu território - de superfície e subterrâneos. Tem,
aproximadamente, 80% mais disponibilidade de água do que o Canadá e a China e o dobro da
Indonésia e dos Estados Unidos da América.

Os recursos hídricos de superfície brasileiros correspondem a uma vazão
média da ordem de 169.000 m3/s, ou quase 12% do total mundial. São maiores do que os da
Austrália, Oceania e Antártica, somados, ou do que os da África, ou os da Europa. São,
aproximadamente, sete décimos dos da América do Norte, quatro décimos dos da Ásia e metade
dos da América do Sul. Acrescidos das vazões dos rios que provêm de território estrangeiro e
diminuídos das vazões dos rios que se dirigem a outros países, totalizam 257.790 m3/s, ou 17,8%
dos recursos hídricos de superfície de todos os continentes e sete décimos dos da América do Sul.

QUADRO 2
BRASIL

Disponibilidade hídrica por bacia hidrográfica

BACIA HIDROGRÁFICA LOCALIZAÇÃO
SUPERFÍCIE

(Km2)

VAZÃO
MÉDIA(1)

(m3/segundo)

VAZÃO UNITÁRIA
(litro/Km2.segundo)

AMAZONAS(2) Região Norte 6.112.000 209.000 34,2
ATLÂNTICO SUL – TRECHO
NORTE

Região Norte – Estado
do Amapá

76.000 3.660 48,2

ATLÂNTICO SUL – TRECHO
NORDESTE

Região Nordeste 953.000 5.390 5,7

SÃO FRANCISCO Regiões Sudeste (Minas
Gerais) e Nordeste

634.000 2.850 4,5

TOCANTINS-ARAGUAIA Regiões Norte e
Centro-Oeste

757.000 11.800 15,6

ATLÂNTICO SUL – TRECHO
LESTE

Litoral – Regiões
Sudeste e Nordeste

242.000 680 2,8

PARANÁ(3) Regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Sul

877.000 11.000 12,5

PARAGUAI(3) Região Centro-Oeste 368.000 1.290 3,5
ATLÂNTICO SUL – TRECHO
SUDESTE

Regiões Sul e Sudeste 224.000 4.300 19,2

URUGUAI(3) Região Sul 178.000 4.150 23,3
BRASIL -- - 257.790 24,0

Fonte: Brasil – Ministério de Minas e Energia – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, mapa de 1994.
Notas: 1 – Vazão média de longo período.

2 - Inclui a área da bacia situada nos demais países da bacia Amazônica.
3 – Somente a área da bacia situada em território brasileiro.
4 – A bacia do Atlântico Sul, trecho Nordeste inclui áreas de floresta Amazônica do Pará e Maranhão e áreas úmidas do
Piauí e do litoral, o que eleva a vazão unitária; por serem estas áreas pouco habitadas, seus recursos hídricos abundantes
não refletem favoravelmente ao Nordeste, em termos de disponibilidade “per capita” de água.
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A realidade extremamente favorável em termos nacionais dissimula
enormes desigualdades regionais. Sete décimos (72,5%) dos recursos hídricos brasileiros de
superfície situam-se na bacia do rio Amazonas, que corresponde a menos de metade (45,8%) do
território nacional, enquanto que apenas dois centésimos (2,14%) se encontram nas bacias
costeiras da região Nordeste, excetuada a do rio São Francisco, que totalizam mais de um décimo
(12,1%) da superfície do País. A região Norte detém 68,5% dos recursos hídricos de superfície
brasileiros, a Centro-Oeste 15,7%, a Sul 6,5%, a Sudeste 6,0% e a Nordeste 3,3%. Ponderando-se
a disponibilidade regional pela respectiva área, a região Norte tem 60% mais água, por unidade de
área, do que a média do território nacional, a Sul aproximadamente a média nacional, a Centro-
Oeste 70% da média nacional, a Sudeste metade da média nacional e a Nordeste apenas um
quinto da média nacional.

As reservas brasileiras de águas subterrâneas estão avaliadas em 11.500
km3. Dois quintos do território nacional são formados por rochas que apresentam boas
condições para infiltração de água e formação de aqüíferos subterrâneos. Nos três quintos
restantes, predominam rochas cristalinas que, para possibilitar infiltração de água, precisam estar
fraturadas ou muito alteradas. Estudos hidrogeológicos sistemáticos são iniciativa recente no País.
Seu aprofundamento irá alterar o nível atual de conhecimento das nossas reservas. Em particular,
são necessárias maiores informações sobre o processo de recarga dos aqüíferos, para que se possa
quantificar a parcela renovável das reservas.

Considerando-se a disponibilidade relativa por habitante, em lugar da
absoluta, o Brasil torna-se o vigésimo terceiro país em recursos hídricos endógenos. Países pouco
povoados e de pequena extensão territorial, situados próximo do Círculo Polar Ártico ou do
Equador, como a Islândia, o Suriname, a Guiana, a Papua-Nova Guiné, as Ilhas Salomão ou o
Gabão, têm disponibilidade “per capita “ de água maior do que a nossa.

Quando se fala em disponibilidade de água por habitante, a desigualdade
regional brasileira torna-se ainda mais flagrante. O nortista dispõe de quase doze vezes mais água
do que o brasileiro médio, o habitante da região Centro-Oeste, de pouco mais do dobro, o sulista,
de menos da metade e os habitantes da região Sudeste e os nordestinos, de pouco mais de um
décimo. Em relação ao nordestino, o habitante da Região Sudeste dispõe de, aproximadamente,
15% mais água, o sulista, de quase cinco vezes, o da Região Centro-Oeste, de quase vinte vezes e
o nortista, de quase cem vezes mais.
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QUADRO 3
BRASIL E SUAS REGIÕES GEOGRÁFICAS

Disponibilidade “per capita” de água

REGIÃO
DISPONIBILIDADE “PER
CAPITA” DE ÁGUA

(m3/ano)

DISPONIBILIDADE
RELATIVA(%)

BRASIL 32.941 100,0
Norte 362.000 1.100,0
Nordeste 3.100 9,4
Centro-Oeste 66.000 200,4
Sudeste 3.700 11,2
Sul 16.000 48,6
Fonte: Elaborado pelo autor,  com base nos dados dos Quadros 1 e 2
Nota: 1) Valores aproximados;

2)  População em 2000 (IBGE).

5 – USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

As informações sobre o uso de recursos hídricos no Brasil são muito
deficientes e incompletas, não existindo dados consistentes para a maioria dos usos. As
estimativas do montante de água derivado dos corpos de água e do subsolo para utilização na
irrigação, na indústria, ou em usos domésticos ou urbanos, efetuadas pela Associação Brasileira de
Recursos Hídricos - ABRH, foram feitas de modo indireto, com base na população, área irrigada,
indicadores de atividade industrial e outros parâmetros.

A irrigação é responsável pela maior parcela das águas derivadas no Brasil
- 59% do total - à semelhança de países pouco industrializados. Seguem-se os usos domésticos e
urbanos, com 22% desse total, e os usos industriais, com 19%. Estes são relativamente pouco
expressivos, comparados com a média mundial, denotando um grande potencial de crescimento
para a indústria brasileira.

Regionalmente, esse quadro repete-se com poucas alterações. A irrigação
é a maior usuária de água em todas as regiões brasileiras, excetuada a Região Norte. Apresenta
perspectivas de expansão, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste, onde as estações secas
são acentuadas. As captações de água para irrigação representam 81% do total derivado na Região
Sul, onde se situa a maior área irrigada do País (cultivo de arroz no Rio Grande do Sul) e essa
prática está consolidada; 40% no Sudeste, onde se localiza a segunda maior área irrigada do País;
70% no Nordeste, onde a irrigação é uma necessidade e tende a se expandir; e 53% no Centro-
Oeste. Os usos domésticos e urbanos são responsáveis pela segunda maior parcela de água
derivada em todas as regiões, à exceção do Sudeste. Nesta, que é a região mais industrializada do
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País, o montante derivado para usos domésticos e urbanos e para usos industriais é
aproximadamente o mesmo: 30% do total regional.

O crescimento demográfico e econômico dos últimos 50 anos, aliado a
uma histórica deficiência na gestão de recursos hídricos, acarretou, em várias regiões, a utilização
de nossas águas além de sua capacidade de suporte, tanto em quantidade como em qualidade.
Problemas relacionados ao uso e preservação dos recursos hídricos não se limitam mais às regiões
onde há escassez natural de água. Estão presentes em áreas de urbanização recente, de
industrialização intensa e estendem-se às regiões agrícolas mais desenvolvidas. O Relatório para a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, intitulado "O Desafio
do Desenvolvimento Sustentável", de 1991, bem resume essa situação.

A urbanização acelerada e concentrada é a causa do maior número de
problemas. Em menos de cinqüenta anos, a sociedade brasileira deixou de ser rural e tornou-se
urbana. Atualmente, mais de um terço de nossa população reside em grandes metrópoles, com
mais de 1 milhão de habitantes, e mais de quatro décimos, nas demais áreas urbanas.

O saneamento básico não acompanhou o crescimento das cidades. Cerca
de 90% da população urbana brasileira é servida por sistemas de abastecimento de água, mas
apenas cerca de 66% dispõe de redes de coleta de esgotos sanitários, dos quais menos de 25%
recebe algum tratamento antes da disposição final. Em relação ao lixo, a situação é semelhante: a
maior parte dos quase 12.000 locais onde os Municípios brasileiros dispõem seus resíduos sólidos
são corpos de água e vazadouros, ou "lixões" a céu aberto, que acarretam a poluição e a
contaminação dos corpos de água próximos. São poucos os Municípios nos quais o lixo é tratado
adequadamente, mediante disposição em aterros sanitários, incineração ou compostagem.

A urbanização remove a cobertura natural do solo e o impermeabiliza,
acelerando o escoamento superficial das águas. Acarreta a necessidade de construção de grandes
sistemas de drenagem para adequada disposição das águas das chuvas. O crescimento das cidades
não respeita as áreas de risco, como as encostas de morros e maciços montanhosos, impróprios
para moradias, ocasionando a erosão de seus terrenos. Nas chuvas, sedimentos são carreados das
encostas desmatadas, entupindo as galerias de águas pluviais e reduzindo a eficácia dos sistemas
de drenagem. Daí resultam as cheias que atormentam nossos centros urbanos quando ocorrem
chuvas um pouco mais intensas e fazem com que as águas pluviais, ao escoarem pelas vias
urbanas, carreiem grandes quantidades de lixo para os corpos de água próximos. A disposição
inadequada da parcela de águas coletadas pelos sistemas de drenagem também contribui para a
poluição dos corpos de água.

Os efluentes e resíduos industriais agravam a poluição das águas em áreas
urbanas. Contribuem com agentes de natureza mais grave do que a dos existentes no esgoto ou
no lixo domésticos. A água de percolação dos depósitos de resíduos industriais é importante fonte
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de poluição difusa dos cursos de água, levando metais pesados e outras substâncias tóxicas para
os cursos d’água e aqüíferos subterrâneos.

O resultado desse quadro é a poluição generalizada dos corpos de água
próximos das regiões urbanas. Nem o estabelecimento de áreas de proteção de mananciais
preserva as águas de abastecimento público, pois, em seu crescimento incontido e mal planejado,
as cidades invadem-nas, obrigando à captação de água em mananciais cada vez mais distantes,
com custos de investimentos e operacionais sempre crescentes.

6 – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE RECUSOS HÍDRICOS

6.1 – Recursos hídricos na Constituição

A atual Constituição da República Federativa do Brasil contém vários
dispositivos sobre recursos hídricos. Estão nos Capítulos II e III do Título III, que tratam da
União e dos Estados Federados, respectivamente, e no Capítulo I do Título VII, que estabelece
os Princípios Gerais da Atividade Econômica. Dispõem sobre o domínio das águas, seu
aproveitamento e as competências legislativa e administrativa das três esferas do Poder Público.

A Constituição considera de domínio público todas as águas,
preceituando que:

a) "são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros
países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais" (art. 20, "caput" combinado com o inciso III);

b) "incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou
subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as
decorrentes de obras da União" (art. 26, "caput" combinado com o inciso I);

c) "são bens da União os potenciais de energia hidráulica" (art. 20,
"caput" combinado com o inciso VIII); e "... os potenciais de energia hidráulica constituem
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União ..." (art. 176, "caput").

Observe-se que no Brasil não existem águas particulares ou privadas,
com domínio ligado à propriedade da terra. Não existem, também, recursos hídricos de domínio
dos Municípios.
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6.2 – LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA

No campo da legislação ordinária, três dispositivos legais tratam
especificamente das águas ou recursos hídricos: o Código de Águas, promulgado em 10 de julho
de 1934 na forma do Decreto nº 10.643; a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – “Lei das Águas;
e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 200, que criou a Agência Nacional de Águas.

6.2.1 – Código de Águas

O Código de Águas está estruturado em três Livros: Águas em Geral e
sua Propriedade; Aproveitamento das Águas; e Forças Hidráulicas e Regulamentação da Indústria
Hidroelétrica. Vários de seus princípios foram seguidos em legislações de diversos países. É
pioneiro em várias matérias da atual legislação ambiental brasileira. Seu art. 109 dispõe que "a
ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com prejuízo de
terceiros". O § 2º do art. 36 estabelece que "o uso comum das águas pode ser gratuito ou
retribuído, conforme as leis e regulamentos da circunscrição administrativa a que pertencerem".
Prevê a cobrança do uso dos recursos hídricos públicos e enuncia claramente o princípio
poluidor-pagador. O art. 110 determina que "os trabalhos para a salubridade das águas serão
executados à custa dos infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão
pelas perdas e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos
administrativos". Isto cerca de quarenta anos antes das primeiras leis ambientais.

Sobre o aproveitamento das águas públicas, o Código assegura "o uso
gratuito de qualquer corrente ou nascente de água para as primeiras necessidades de vida" (art. 34)
e permite "a todos usar de quaisquer águas públicas conformando-se com os regulamentos
administrativos" (art. 36, "caput"). Dispõe que "as águas públicas não podem ser derivadas para as
aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa,
no caso de utilidade pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que será
dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes" (art. 43, "caput"), e que "a
concessão para o aproveitamento das águas que se destinem a um serviço público será feita
mediante concorrência pública, salvo nos casos em que as leis ou regulamentos a dispensem" (art.
44). Determina que, quando o uso depender de derivação, terá "em qualquer hipótese preferência
a derivação para o abastecimento de populações" (art. 36, § 1º), e que "a concessão, como a
autorização, deve ser feita sem prejuízo da navegação”, salvo nos casos que prevê (art. 48).
Estabelece que "em regulamento administrativo se disporá sobre as condições de derivação, de
modo a se conciliarem quanto possível os usos a que as águas se prestam" (art. 51, "caput"
combinado com a alínea “a”).
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6.2.2 – “Lei das Águas”

A chamada “Lei das Águas” – Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 -
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Ela divide-se em quatro títulos:

• Da Política Nacional de Recursos Hídricos;

• Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

• Das Infrações e Penalidades;

• e Das Disposições Gerais e Transitórias.

São fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

• a água é bem de domínio público, um recurso natural limitado e
dotado de valor econômico, isto é, não deve ser desperdiçado;

• a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo
das águas e ser descentralizada, com participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades;

• a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

São diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos:

• a gestão sistemática desses recursos, levando em conta sempre o
binômio quantidade e qualidade, gestão esta adequada às diversidades físicas, bióticas,
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País e integrada com a
gestão ambiental;

• o planejamento do uso dos recursos hídricos articulado com o dos
setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; a gestão dos recursos
hídricos articulada coma gestão do uso do solo; e

• a integração da gestão das bacias hidrográficas com a gestão dos
sistemas estuarinos e zonas costeiras.

Para atingir seus objetivos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, de
acordo com a Lei, pode dispor dos seguintes instrumentos:

• Planos de Recursos Hídricos, nacional, estaduais e de bacias
hidrográficas;
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• enquadramento dos corpos de água em classes, de acordo com os
usos preponderantes das respectivas águas; outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

• cobrança pelo uso de recursos hídricos;

• compensação a Municípios; e

• Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

A outorga de direitos de uso de recursos hídricos é, talvez, o instrumento
mais importante para o sucesso da Política Nacional de Recursos Hídricos. Como a água, pela
Constituição, é considerada um bem público, de domínio dos Estados ou da União, conforme o
caso, a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que, para dela fazer uso é necessária a
outorga de direito pelo respectivo Poder Público.

A finalidade do sistema de outorga é possibilitar que seja feita a
“contabilidade” da água disponível. Como, de acordo com a realidade presente e com o texto da
Lei, a água de boa qualidade é um bem escasso, seu uso tem de ser controlado e administrado, de
modo a satisfazer, de forma continuada e sustentável, as necessidades da sociedade. Não há outra
forma de resolver, ou administrar, os crescentes conflitos pelo uso desse precioso recurso e de
preservar o efetivo direito de todo cidadão ter acesso a ele.

Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público: a derivação ou captação de
parcela de água de qualquer corpo hídrico e a extração de água de aqüífero subterrâneo para
consumo final, incluindo o abastecimento público, e para insumo de processo produtivo (para
uso industrial, como matéria-prima ou para processos auxiliares, como lavagem, resfriamento,
produção de vapor, etc.); o lançamento em corpo de água de esgotos e de outros resíduos líquidos
ou gasosos, tratados ou não, para diluição, transporte ou disposição final; o aproveitamento de
potenciais hidrelétricos; e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente na natureza.

Note-se que a “Lei das Águas” considera como uso da água, para efeito
de outorga, o lançamento de esgotos sanitários e industriais, pois estes “consomem” certa
quantidade de água do corpo hídrico em que são lançados, ao reduzir a qualidade dessa água e
torná-la imprópria para outros usos. São também considerados como usos da água os
aproveitamentos de potenciais hidráulicos (usinas hidrelétricas), pois, para manter um
determinado potencial de geração (de acordo com concessão para produzir energia), faz-se
necessário manter uma vazão mínima de água disponível para acionar as turbinas, vazão esta que
fica indisponível para outros usos consumptivos (como irrigação e industrial) a montante da
usina.
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É fundamental, para a aplicação eficaz do mecanismo de outorga,
entender-se o conceito de usuário de recursos hídricos implicitamente adotado pela Lei das
Águas. Para efeito de outorga de direito de uso de recursos hídricos, usuário é aquele que faz uso
da água existente na natureza, captando-a ou utilizando alguma de suas propriedades no próprio
curso de água.

Para melhor entender esse conceito, tome-se o exemplo da utilização da
água para abastecimento público urbano. Nesse caso, para efeito de outorga de direito de uso, o
usuário é a entidade responsável pelo serviço público de abastecimento de água, seja ela uma
autarquia ou departamento municipal, empresa estatal ou concessionária privada. O cidadão que
recebe a água em seu domicílio é apenas um consumidor do serviço público de abastecimento de
água e nada tem a ver com o direito de uso da água necessária para a efetivação desse serviço.

Outro exemplo óbvio é o do serviço público de geração de energia
elétrica. Usuário, nesse outro caso, é a entidade que tem do Poder Público a concessão para
explorar um potencial hidráulico, por meio de uma usina hidrelétrica, e não os consumidores da
energia elétrica.

Esse conceito é fundamental para a aplicação do princípio de que a água
é um bem escasso e de valor econômico. Se o concessionário do serviço público de
abastecimento de água tem uma quantidade desse recurso limitada pela outorga, terá de utilizá-la
da maneira mais racional possível para atender aos seus usuários. Como terá de pagar de acordo
com o volume captado, irá esforçar-se para reduzir perdas nos seus sistemas de adução,
tratamento, reservação e distribuição de água, pois qualquer vazamento significará prejuízo.

Ao contrário, se cada consumidor de um serviço público de
abastecimento de água ou de eletricidade fosse considerado usuário, as entidades responsáveis por
esses serviços apenas repassariam os ônus inerentes às outorgas de direito de uso, além de um
tremendo e provavelmente inexeqüível volume de trabalho e de custos burocráticos.

A Lei das Águas dispensa da outorga de direito pelo poder público o
usos de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais do
meio rural (residências de fazendas, sítios e chácaras e vilarejos), as derivações, captações e
lançamentos considerados insignificantes (pequena indústria rural, lavoura irrigada de pequeno
porte, aproveitamentos de pequenos potenciais hidráulicos, etc.) e as acumulações de volumes de
água consideradas insignificantes (§ 1º do art. 12). Esses casos, prevê a Lei, devem ser melhor
definidos e especificados em regulamento.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa
parcial ou totalmente, por prazo determinado ou definitivamente, nos seguintes casos (art. 15):
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• não cumprimento dos termos da outorga, como vazão máxima
captada, qualidade e quantidade de efluentes lançados;

• não utilização dos direitos outorgados por três ou mais anos
consecutivos;

• necessidade de destinar, em parte ou na totalidade, os recursos
hídricos cujo direito de uso foi outorgado para atender situações de calamidade, incluindo
aquelas resultantes de eventos climáticos adversos, como secas e inundações;

• necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental,
como, por exemplo, as decorrentes da redução excessiva da vazão de água em um rio, a
jusante de uma captação, e da poluição causada por um determinado lançamento de esgotos
industriais;

• necessidade de se atender a usos prioritários e de interesse
coletivo, para os quais não existam fontes alternativas de água, como o abastecimento público
urbano;

• necessidade de se manter a navegabilidade em um corpo de água, a
qual pode determinar, por exemplo, a redução de captações para irrigação e para uso
industrial e a redução da quantidade de energia gerada por uma usina hidrelétrica, seja para
manter a profundidade em um lago, seja para manter eclusas funcionando.

O prazo máximo de qualquer outorga de direito de uso de recursos
hídricos é limitado a trinta e cinco anos (art. 17). A outorga não caracteriza e nem implica
alienação ou transferência de propriedade dos recursos hídricos, permanecendo estes, em
qualquer situação, como bens públicos (art. 18). Não há possibilidade, portanto, de o poder
público efetuar a venda de recursos hídricos. Ao usuário destes é concedido apenas o direito de
uso, por prazo limitado e sob determinadas condições e limitações quantitativas e qualitativas.

A cobrança pelo uso de recursos hídricos tem finalidades e condições
bem definidas na Lei das Águas. São seus objetivos: “reconhecer a água como bem econômico e
dar ao usuário uma indicação de seu real valor”, “incentivar a racionalização do uso da água”; e
“obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados
nos planos de recursos hídricos” (art. 19).

Podem ser cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga (art.
20), preceito que estabelece vínculo entre outorga e cobrança. Nesse ponto, deve-se remeter ao
art. 35, que trata das competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ao qual, nos
termos do inciso X, compete “estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de
recursos hídricos e para a cobrança por seu uso”. O art. 37, por sua vez, em seus incisos V e VI,
estabelece que são competências dos Comitês de Bacia Hidrográfica “propor ao Conselho
Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações
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e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de
direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes” e “estabelecer os
mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados”.

A outorga e a cobrança, pelo menos quanto às águas de domínio da
União, dependem, pois, de regulamentação técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e
de decisão do comitê da bacia hidrográfica onde se pretende implementá-las.

Parece essencial, portanto, que, antes de se implementar a
obrigatoriedade de outorga e a cobrança pelo uso de recursos hídricos, seja instalado o
correspondente comitê de bacia hidrográfica. Ao menos esta foi a intenção dos Parlamentares que
aprovaram a Lei das Águas. Essa exigência visa impedir que a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos possa ser transformada em um simples tributo, em mais uma forma de arrecadação do
Poder Público, sem nenhuma vinculação com a melhoria e conservação dos recursos hídricos.
Com esta visão, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve adequar-se às peculiaridades
naturais e socioeconômicas de cada bacia hidrográfica.

7 – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO

Não se deve confundir a gestão dos recursos hídricos com a prestação do
serviço público de abastecimento de água potável.

A gestão, ou gerenciamento, dos recursos hídricos tem como objetivo
garantir a disponibilidade de água em qualidade para os seus diversos usos, incluindo o
abastecimento público e a preservação do meio ambiente. Para tal, considera-se a água disponível
nos mananciais, e são desenvolvidas ações para manter a regularidade e a qualidade e para
aumentar a disponibilidade dos recursos hídricos. Entre essas ações, estão a reconstituição da
vegetação ao longo dos corpos de água (matas ciliares), a preservação de áreas de nascentes, o
fomento a técnicas de manejo dos solos agrícolas e de pastagens, a implantação de redes coletoras
e de estações de tratamento de esgotos sanitários, a coleta, o tratamento e a disposição adequada
do lixo urbano, o tratamento dos efluentes industriais e, em casos extremos, a implantação de
barragens para regularização de vazões de rios. A gestão dos recursos hídricos é de competência
da União e dos Estados, dependendo do domínio destes.

O serviço público de abastecimento de água potável tem sido, por
interpretação do art. 30 da Constituição e até por tradição, de competência municipal. Na maioria
das áreas urbanas brasileiras, ele é prestado por empresas estaduais de saneamento, como a
COPASA em Minas Gerais e a SABESP em São Paulo, mediante concessão dos Municípios.
Como serviço público, o abastecimento de água é mantido por meio da cobrança de tarifas, ou
seja, o usuário paga pelo serviço que o prestador tem de captar, bombear, tratar, reservar e levar,
por meio das redes de distribuição, a água até seu domicílio. Os custos envolvidos são elevados e,
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por esta razão, boa parte dos consumidores são subsidiados, em geral por meio de tarifas
crescentes de acordo com o consumo e por meio de tarifas equalizadas entre as áreas atendidas.

Pelo sistema de tarifas crescentes, os consumidores que consomem mais
água, em geral de maior poder aquisitivo, pagam mais pela água que excede a um determinado
volume mensal (em geral de 10 a 15 mil litros por domicilio familiar), suficiente para atender às
necessidades fundamentais de alimentação e higiene de uma família. A tarifa maior de quem
consome mais subsidia tarifas mínimas, bem abaixo do custo dos serviços, para as famílias de
baixo poder aquisitivo.

Pela tarifa equalizada, as áreas onde o serviço dá lucro subsidiam áreas
onde o sistema de abastecimento é deficitário. Em Minas Gerais, por exemplo, a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, onde a escala do serviço torna-o rentável, permite que a
COPASA atenda pequenas cidades e vilarejos onde a arrecadação fica longe de cobrir os custos
do serviço.

Na grande maioria das regiões brasileiras, não há correlação entre a
pouca disponibilidade de recursos hídricos e a situação dos serviços urbanos de abastecimento de
água potável e de esgotamento sanitário. Na grande maioria dos casos, não há falta física de água,
existindo apenas deficiências em investimentos e na operação dos sistemas urbanos de água e de
esgotos.

Apenas em algumas áreas do Semi-Árido do Nordeste setentrional, entre
elas a que inclui a Região Metropolitana de Fortaleza, a disponibilidade hídrica “per capita” está
abaixo do nível crítico de 1.000m3 por ano. Em algumas dessas áreas, a disponibilidade hídrica é
muito baixa, chegando a menos de 500m3 por habitante por ano. No entanto, o fornecimento de
água tem condições técnicas de ser suprido, mediante a importação de água de outras bacias
hidrográficas, sendo muito mais uma questão de custos e prioridades de investimento do que de
disponibilidade de água.

Na maioria das grandes cidades brasileiras que apresentam atualmente
problemas de racionamento de água, a deficiência decorre muito mais da falta de investimentos
em novas captações e estações de tratamento para fazer frente ao crescimento recente da
demanda do que da falta física de água. Esses são, por exemplo, os casos de São Paulo e de
Recife.

Como já dito, a deficiência dos sistemas coletores e de tratamento dos
esgotos sanitários reflete na disponibilidade de água para abastecimento das cidades. Isto porque
os mananciais mais próximos estão sempre poluídos e sem condições sanitárias de serem
aproveitados. Assim, os mananciais disponíveis estão cada vez mais distantes, exigindo
investimentos muito elevados em obras de bombeamento e adução e em custos operacionais
elevados com energia elétrica e na manutenção das elevatórias e tubulações. Também encaixam-se
nesse cenário os casos de São Paulo e de Recife.
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Segundo o Censo 2000, do IBGE, naquele ano a população urbana
brasileira era de 137,7 milhões de pessoas, distribuídas em 5.507 Municípios, dos quais 73,2%
dispunham de serviços públicos de abastecimento de água. Esses serviços estavam disponíveis
para cerca de 90% da população urbana nacional.

Ainda segundo o Censo 2000, havia serviços públicos de coleta de
esgotos em 16 % dos Municípios, atendendo cerca de 66% da população urbana brasileira. A
disponibilidade de sistemas públicos de coleta de esgotos ressalta as disparidades econômicas e
sociais entre as regiões brasileiras. Na Região Norte, ela atinge apenas 3% dos habitantes e no
Estado do Tocantins, um dos mais pobres da Federação, menos de 2% da população. Por outro
lado, a Região Sudeste, coincidentemente a mais rica e desenvolvida do País, tem quase 74% de
seus habitantes servidos por redes coletoras de esgotos.

O índice de tratamento de esgotos ainda é baixo na maioria dos
Municípios, embora tenha evoluído favoravelmente nos últimos anos. Em termos nacionais, são
tratados cerca de 23% dos esgotos coletados.

De um modo geral, as capitais brasileiras apresentam bons indicadores
quanto aos serviços de abastecimento de água potável e indicadores precários quanto à coleta,
tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Para se ter uma idéia das deficiências nesse
setor, somente em 2002 foi inaugurada a primeira estação de tratamento na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, com capacidade para tratar apenas 20% dos esgotos ali produzidos. Um bom
exemplo na evolução do índice de tratamento de esgotos está na Cidade de Salvador, onde
atualmente são tratados cerca de 60% dos esgotos produzidos, com meta de atingir 80% até o ano
de 2010.

Os serviços urbanos de abastecimento de água e de coleta de esgotos são
prestados, no Brasil, sob duas modalidades principais: por empresas estaduais de saneamento,
mediante concessões dos municípios, e diretamente, por serviços municipais de água e esgotos.

Das localidades urbanas servidas por serviços públicos de água potável,
cerca de 65% são atendidas pelas empresas estaduais de saneamento, cerca de 26% por serviços
municipais de água e esgotos e pouco mais de 9% por outras entidades (empresas privadas,
fundações, etc.). As empresas estaduais de saneamento servem mais de 76% da população urbana
atendida, pois são responsáveis por este serviço em todas as capitais, exceto Porto Alegre, e na
maioria das cidades de porte grande e médio do País.

As empresas estaduais de saneamento são responsáveis pelo serviço de
coleta de esgotos de 45% dos Municípios onde ele está disponível, os serviços municipais de água
e esgotos por 49% e outras entidades por cerca de 5,5%. No entanto, empresas estaduais de
saneamento são responsáveis pelo atendimento de cerca de 66% da população urbana com esse
serviço.
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A correlação entre os índices de atendimento por serviços públicos
urbanos de abastecimento de água potável e por serviços de esgotos sanitários com a economia
pode ser facilmente verificada quando se comparam esses índices com indicadores econômicos e
sociais, como o “índice de desenvolvimento humano’ – IDH – e a renda “per capita”. Os estados
brasileiros com melhores IDH e maior renda “per capita” são, coincidentemente, os mais bem
servidos por sistemas públicos de água e esgotos, conforme mostra o Quadro 5.
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QUADRO 5
ESTADOS BRASILEIROS

IDH, renda “per capita” e índices de atendimento por sistemas públicos de abastecimento de água potável
e de esgotos sanitários

POPULAÇÃO URBANA SERVIDA POR
SISTEMAS PÚBLICOS(%)

ESTADO
ÍNDICE DE

DESENVOLVIMENTO
HUMANO (IDH)

RENDA “PER
CAPITA”
(US$)

DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL

DE ESGOTOS
SANITÁRIOS

BRASIL 0,830 5.029 91,0 39,1

ACRE 0,754 2.450 97,3 18,5
AMAPÁ 0,786 1.874 73,0 9,1
AMAZONAS 0,775 4.232 83,3 3,0
PARÁ 0,703 1.892 65.0 3,2
RONDÔNIA 0,820 1.861 47,3 1,1
RORAIMA 0,818 3.516 97,3 6,5
TOCANTINS 0,587 - 64,0 0,0
ALAGOAS 0,538 2.010 68,9 9,7
BAHIA 0,655 2.828 93,6 14,6
CEARÁ 0,590 1.752 71,4 12,7
MARANHÃO 0,547 1.861 81,9 15,8
PARAÍBA 0,557 1.553 88,4 19,9
PERNAMBUCO 0,615 2.765 90,0 16,5
PIAUÍ 0,534 1.153 91,6 2,5
RIO GRANDE DO NORTE 0,668 2.007 94,5 12,4
SERGIPE 0,731 1.946 90,2 11,3
DISTRITO FEDERAL 0,869 5.897 97,0 85,0
GOIÁS 0,786 3.709 82,5 34,9
MATO GROSSO 0,767 2.085 90,2 14,0
MATO GROSSO DO SUL 0,848 7.335 98,7 10,4
ESPÍRITO SANTO 0,836 5.468 98,8 10,9
MINAS GERAIS 0,703 5.937 99,3 61,1
RIO DE JANEIRO 0,844 7.377 87,9 50,0
SÃO PAULO 0,868 8.245 96,7 70,8
PARANÁ 0,847 5.361 98,3 28,9
RIO GRANDE DO SUL 0,869 5.402 92,6 23,5
SANTA CATARINA 0,863 4.894 84,7 6,8
Notas: 1 – IDH e renda “per capita”  relativos a 1997;
2 – demais indicadores relativos a dezembro de 1996.
Fontes: Almanaque abril – 1999; Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental – CABES XVIII – 1998.
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