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e
scovar os dentes, tomar banho e lavar louças, en-
tre várias outros afazeres diários, são hábitos que 
podem significar muito quando o mundo busca 
soluções para evitar a escassez de água. O tema é 
tão importante que, no Brasil, esses e outros atos 

de maior dimensão, como o uso da água nas indústrias e 
na agricultura, obedecem princípios que fazem parte da 
Constituição. Entre seus artigos consta que a água é um 
bem público e um recurso natural limitado. Dotar esse bem 
de valor econômico passou a ser uma estratégia para pre-
servá-lo. Para isso foram estabelecidos conceitos colocados 
em prática pela Lei das Águas, que completa dez anos em 
2007. Os avanços obtidos pela lei, detalhados nas páginas 
a seguir, abrem para o Brasil novas perspectivas para lidar 
com um problema que tanto aflige a humanidade.

O Brasil elaborou o Plano Nacional de Recursos Hí-
dricos, situando-se na linha de frente entre os países da 
América Latina no campo do gerenciamento da água. Para 
ambientalistas, lideranças sociais e pesquisadores, trata-se 
apenas de um primeiro passo. Mas um passo importante. 
Diante da escassez, planejar e gerenciar os diversos usos 
desse recurso natural, reduzindo conflitos, torna-se uma 
questão-chave para garantir o abastecimento. Nesse cenário, 
a sociedade civil participa ativamente das decisões sobre 
o que fazer com a água. Como resultado, a preservação 
dos mananciais e o combate à poluição hídrica ganharam 
força. Marco desse processo foi a aprovação da lei do sane-
amento básico, em janeiro de 2007, definindo regras para 
impulsionar a distribuição de água e a coleta e tratamento 
de lixo e esgoto.

Cuidar para não faltar
bRasil Tem leis modeRnas paRa geRenCiaR melhoR a ágUa 
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Resultados da lei
após dez anos, legislação sobRe ágUa TRaz benefíCios 
pRáTiCos paRa mUiTos bRasileiRos

a 
Lei das Águas, o principal marco que 
estabelece os critérios para proteger e 
tomar decisões sobre o que fazer com 
os recursos hídricos no Brasil, está com-
pletando dez anos. Ao longo da última 

década, a Lei 9.433/97, como é oficialmente 
conhecida, provocou uma série de mudanças que, 
aos poucos, começam a gerar efeitos práticos na 
vida de muitos brasileiros. O uso da água hoje 
é mais bem planejado e controlado para que o 
recurso não falte à população e às atividades eco-
nômicas que dependem dele, como as indústrias 
e a agricultura. “Entre os avanços, está a criação 
dos chamados Comitês de Bacia, que dão à socie-
dade a chance de participar das decisões sobre o 
aproveitamento da água”, destaca Samuel Barreto, 

coordenador dos programas de água do WWF.
Até o momento, cerca de 140 comitês foram es-

truturados nas diversas regiões do País, envolvendo 
mais de 10 mil pessoas, para planejar e controlar o 
uso dos mananciais (veja exemplos ao lado). Um dos 
resultados práticos é a cobrança pela água captada 
dos rios para abastecer as indústrias, já em vigor 
na bacia do rio Paraíba do Sul, entre São Paulo e 
Rio de Janeiro, e a bacia que reúne os rios Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí, em São Paulo. A verba 
arrecadada vai para a construção de estações de 
tratamento de esgotos, melhorando a qualidade dos 
rios, e outras medidas de proteção previstas pelos 
planos regionais. “A escala é ainda pequena diante 
do tamanho do problema e a resposta da natureza 
não é imediata”, avalia Barreto. “Mas esses passos 
iniciais são muito importantes para o futuro.” 

“Ganha toda a população”, afirma José Ma-
chado, diretor-presidente da Agência Nacional de 
Águas (ANA), instituição criada para implementar 
a política nacional dos recursos hídricos. “A Lei das 
Águas está sintonizada com o que há de mais mo-
derno no mundo neste campo”, garante Machado.  
Uma das tarefas, previstas pela lei, é administrar 
os conflitos entre os diversos usos da água, a partir 
dos planos traçados com participação da sociedade 
civil em cada bacia hidrográfica.

Abastecimento urbano - 11%

Consumo animal - 11%

Abastecimento rural - 2%
Uso industrial - 7%

usos da água no Brasil

Fonte: ANA (2005)

Irrigação - 69%
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a união faz a força na Bahia
Graças à força comunitária, sertanejos que 

andavam quilômetros com latas na cabeça 
para conseguir água no interior da Bahia estão 
mudando de vida. Com apoio do governo estadual 
e R$ 100 milhões do banco alemão KFW, os 
moradores de vilarejos rurais, localizados em 29 
municípios baianos, são hoje os responsáveis pela 
manutenção dos sistemas de água e esgoto locais. 
duas centrais de associações comunitárias foram 
criadas nos municípios de seabra e Jacobina para 
administrar esse trabalho. A energia para bombear 
a água até as residências e a manutenção dos 
equipamentos são pagas pela cobrança de taxas 
de consumo, definidas pela própria comunidade. o 
governo se encarrega apenas de instalar o sistema.

Experiência premiada em Santa Catarina
o projeto que estabeleceu um plano de usos para o rio Cubatão do Norte, 

na região de Joinville (sC), foi o vencedor do i Prêmio ANA, organizado pela 
Agência Nacional de Águas. o trabalho é coordenado pela Universidade 
da Região de Joinville (Univille), que fez diagnósticos sobre a qualidade da 
água, medições da vazão do rio e diversos estudos sobre os solos. os dados 
dão suporte às decisões do comitê responsável pelo gerenciamento do rio, 
que abastece diversas cidades e sofre grande carga de poluição dos esgotos 
domésticos e das indústrias. Com base nesse plano, o comitê montou um 
sistema para autorizar a captação de água pelas empresas. Em 2007, o 
projeto será ampliado para todo o complexo hídrico da Baía da Babitonga, 
onde deságua o Cubatão do Norte, envolvendo seis municípios.

Comitês protegem o lago de Itaipu
o sinal de alerta foi acionado quando o reservatório da Usina Hidrelétrica de itaipu 
começou a sofrer os impactos ambientais do assoreamento causado pela erosão dos 
solos usados na agricultura. Ao constatar que o problema tinha origem longe dali, a 
itaipu Binacional implantou ações preventivas e corretivas que ultrapassam o entorno 
do reservatório, alcançando 29 municípios da Bacia Hidrográfica do Paraná. o objetivo 
é garantir os diversos usos do lago, que inclui – além da geração de energia – o 
abastecimento das residências, o lazer e a pesca artesanal. No programa Cultivando Água 
Boa, foram criados comitês gestores nesses municípios, com representantes da empresa, 
cooperativas, sindicatos, universidades, agricultores e órgãos municipais, estaduais e 
federais. Além de realizar diagnósticos e oficinas para mobilização das comunidades, o 
projeto promoveu o plantio de 435 mil mudas para recompor a mata na beira dos rios.
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t
odos os anos, quando as chuvas de verão 
terminam e a estação mais seca se inicia, 
a população de São Paulo volta a conviver 
com uma ameaça: o racionamento de 
água. A razão é simples. Quinta maior 

concentração urbana do mundo, superada apenas 
por Tóquio, Seul, Cidade do México e Nova York, 
a Região Metropolitana de São Paulo tem água 
disponível em níveis inferiores às regiões mais secas 
do Brasil, como o semi-árido nordestino. A bacia 
do Alto Tietê, onde se localiza a capital paulista, 
tem 200 metros cúbicos de água por habitante ao 
ano, o que representa um décimo do índice con-
siderado adequado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Além do alto consumo, a cidade convive com 
a ocupação urbana sem controle e a poluição 
causada pelos esgotos e indústrias que diminuem 

É hora de 
usar bem

RedUziR despeRdíCios e o ConsUmo exageRado
ajUda a eViTaR o RaCionamenTo

o volume de água dos rios disponível para abaste-
cer as residências. A esses fatores soma-se outro 
cada vez mais preocupante: o desperdício. Dados 
da Companhia de Saneamento Básico de São 
Paulo (Sabesp) indicam que as perdas por diversos 
motivos, incluindo vazamentos, chegam a 34% da 
água distribuída. Como resultado, a Sabesp pre-
cisa ir cada vez mais longe no interior do estado 
para captar água, com tubulações que precisam 
ultrapassar vales e montanhas, o que significa um 
alto custo financeiro.

Nem sempre, no entanto, a solução para ga-
rantir o abastecimento significa construir obras 
grandes e caras. O problema pode ser amenizado 
pelo uso racional da água, o que exige mudanças 
nos padrões de consumo tanto nas casas como 
nas empresas e indústrias. Um banho de ducha 
de 15 minutos com o registro meio aberto, por 
exemplo, consome 135 litros de água. Se o 
registro for fechado na hora de se ensaboar e o 
tempo reduzido para cinco minutos, o consumo 
cai para 45 litros, três vezes menos. Engajados 
nesse processo, fabricantes de equipamentos 
hidráulicos desenvolvem produtos que gastam 
menos água. Hoje, por exemplo, são comuns no 
mercado torneiras com fechamento automático 
que economizam até 76% de água em relação aos 
modelos comuns e bacias sanitárias com volume 
de descarga reduzido.

Mudanças de atitude
Pesquisa de opinião do WWF mostra 
conscientização de brasileiros

Fonte: WWF (2006)

 % de  % de 
 entrevistados entrevistados
 a favor contra

Utilizar menos água em casa 85 15 

Participar de campanhas pró-mananciais 82 18

Participar de decisão sobre uso de água onde mora 65 35

Pagar mais pela água para garantir a preservação 44 56
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universidade dá 
o exemplo

Ao longo de oito anos, a 
Universidade de são Paulo (UsP) 
conseguiu reduzir o consumo de água 
de seus prédios em 43%. o volume 
economizado, de mais de 4 mil metros 
cúbicos, daria para abastecer uma 
cidade de 210 mil residências durante 
um mês. Em termos financeiros, 
a economia foi superior a R$ 126 
milhões. os números são resultado 
do Programa de Uso Racional da 
Água, implantado pela universidade 
em parceria com a sabesp. Além de 
reduzir o consumo com campanhas 
de conscientização e utilização de 
válvulas e outros equipamentos 
hidráulicos que promovem maior 
economia, o programa adotou novas 
tecnologias para detectar e cortar 
vazamentos. o método de controle 
da água está agora disponível para 
aplicação nas indústrias e nos edifícios 
comerciais e residenciais.

Água da chuva abastece residências
A ameaça de racionamento está ressuscitando antigos métodos 

de captar água que caíram em desuso. É o caso das técnicas para 
aproveitar a água da chuva aplicada no Brasil pela Acquasave, 
de Florianópolis. Trata-se de uma tecnologia alemã, que inclui 
sistemas de coleta, filtragem e armazenamento subterrâneo dessa 
água, adequados para casas, prédios e indústrias. o equipamento 
é dimensionado conforme o índice pluviométrico da região. Nos 
condomínios e hotéis, por exemplo, a água da chuva armazenada 
significa uma expressiva redução de gastos, porque pode ser 
utilizada na lavagem das calçadas, playground e carros e também 
no abastecimento de piscinas e na irrigação de canteiros e jardins.
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Tecnologias chegam 
ao mercado

Economizar água não é apenas uma 
questão de consciência ambiental. significa 
também redução de custos. de olho nesse 
nicho de mercado que cresce a cada dia, 
as indústrias lançam novos produtos para 

ajudar os consumidores. Entre 
as iniciativas, está a válvula 
duoflux, desenvolvida pela 
deca com dois botões de 
descarga – um para sólidos, 
que libera no vaso sanitário 
um fluxo de 6 litros de água, 

e outro para líquidos, que despeja 3 
litros, evitando o consumo desnecessário. 
outra novidade são os sistemas para 
a reciclagem da água. A Panozon, por 
exemplo, lançou uma tecnologia que trata 
o esgoto de condomínios com aplicação 
de ozônio, permitindo o uso em atividades 
como irrigação de jardins e lavagem 
de pisos e carros. A empresa instala os 
equipamentos e o condomínio paga pelo 
metro cúbico de água reciclada, que tem 
um valor muito inferior àquela que chega 
pela rede de distribuição.

Uma pessoa gasta 

litros de água ao escovar os dentes 
por cinco minutos com a torneira 

não muito aberta. Você gasta 
menos se molhar a escova e fechar 

a torneira enquanto escova os 
dentes e também se enxaguar a 

boca com um copo de água.

Quando a válvula está defeituosa, 
a descarga do vaso sanitário pode 

consumir 

Ao lavar louça na cozinha,  
com a torneira meio aberta por  

15 minutos, são gastos

litros de água.  
O normal são 6 litros. 

 litros de água. É possível 
economizar e consumir 

apenas 20 litros.

Uma lavadora de roupas de cinco 
quilos gasta

litros de água, independentemente 
da quantidade de roupa. O ideal é 
utilizá-la com capacidade total.

O ato de lavar a calçada com a 
mangueira durante 15 minutos 

causa um desperdício de

litros de água. É preferível usar 
uma vassoura com um pano  

para limpar a calçada.

Dicas para economizar

Fonte: Sabesp
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Sertão busca alternativas

HORIZONTE GEOGRÁFICO68

a 
escassez de água agrava as condições 
sociais dos cerca de 20 milhões de ha-
bitantes do semi-árido nordestino. O 
problema se multiplica com as secas pro-
longadas, comuns na região, responsáveis 

pelo aumento de doenças e mortes associadas à 
falta de abastecimento. Nas próximas décadas, o 
cenário tende a piorar, segundo recente pesquisa 
da Agência Nacional de Águas (ANA), que avaliou 
o acesso à água em 1,3 mil municípios de nove 
estados nordestinos e do norte de Minas Gerais 
para projetar o que poderá acontecer no futuro. De 
acordo com o estudo, que compõe o Atlas Nordeste 
– Abastecimento Urbano de Água, 73% das cidades 
estarão em situação crítica até 2025.

O atlas envolveu o trabalho de 300 técnicos 

e pesquisadores de diversas instituições, com o 
objetivo de gerar dados para ajudar no planejamento 
de alternativas de oferta de água. Além de analisar 
o potencial e a qualidade dos mananciais, o estudo 
cruzou dados sobre os atuais sistemas de abasteci-
mento e as necessidades futuras da população. Para 
contornar a crise de escassez, a pesquisa recomen-
dou a execução de mais de 500 obras em cidades 
de diferentes portes – da pequena e pobre Traipu 
(AL) ou São Miguel do Tapuio (PI) às metrópoles 
regionais, como Recife e Fortaleza. São ampliações 
da atual infra-estrutura hídrica e a construção de 
novos sistemas para captar, tratar e distribuir água. 
O investimento previsto é de R$ 3,6 bilhões para 
os próximos 20 anos.

Na zona rural, muitos especialistas consideram 
que o importante é investir em soluções simples 
e de baixo custo, mais adequadas às condições 
regionais, e orientar os sertanejos para a convivên-
cia com a realidade da seca. Entre as alternativas 
propostas, está a construção de tanques para ar-
mazenar água da chuva e o uso de técnicas mais 
produtivas nas lavouras. Em diversos lugarejos 
nordestinos, essas obras são realizadas a partir da 
maior organização e mobilização das comunidades, 
que se tornam mais independentes do governo e 
dos políticos.

aTlas faz diagnósTiCo e pRopõe Uma lisTa de obRas 
paRa gaRanTiR ágUa no noRdesTe

Rios ou açudes e poços 
artesianos: 27%

a fonte das cidades do Nordeste
Rios ou açudes: 60%

Poços artesianos: 13%

Fonte: Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água
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Benefícios à saúde na Paraíba
depois que os moradores de Teixeira (PB) ganharam cisternas 

para armazenamento da água da chuva, o índice de mortalidade 
infantil caiu 60%, segundo dados da secretaria de saúde do 
município. Entre 1998 e 2003, quando foram construídos 348 
tanques desse tipo na zona rural, o número de mortes diminuiu de 
82,6 para 22,3 por mil crianças nascidas. Com água mais perto de 
casa, os sertanejos têm mais tempo para trabalhar, estudar, participar 
das atividades sociais e cuidar dos filhos. No total, o Centro de 
Educação Popular e Formação sindical da Paraíba (CEPFs) instalou, 
até 2006, cerca de 900 cisternas com participação dos moradores, 
mobilizou mais de 2,3 mil pessoas para o uso adequado dos recursos 
naturais e montou 17 bancos de sementes comunitárias que 
beneficia hoje quase 400 lavradores.

HORIZONTE GEOGRÁFICO 69
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Moradores controlam 
qualidade

Voluntários do Vale do Jequitinhonha, no semi-
árido de Minas Gerais, medem a qualidade das 
fontes que abastecem as comunidades rurais. 
No projeto Vigilantes da Água, coordenado pelo 
Fundo Cristão para Crianças, os moradores de 25 
vilarejos realizaram até o momento 3 mil análises, 
utilizando kits simplificados para detectar a presença 
de poluição. A partir desses resultados, o trabalho 
contribuiu para a implantação de esgotamento 
sanitário em 90 moradias. Além disso, o número de 
famílias que consomem água tratada aumentou 30%. 
A iniciativa, que envolve também oficinas educativas 
com a participação dos moradores locais, está sendo 
replicada no Ceará.

Irrigação consciente
A bacia do Rio Paraguaçu, que nasce na Chapada diamantina e abastece 

a população de salvador, na Bahia, é palco de grandes plantios de tomate, 
repolho e batata que utilizam pivôs centrais de irrigação com alto consumo 
de água, colocando em risco os mananciais. Para não repetir as práticas dos 
grandes produtores, pequenos agricultores ribeirinhos estão aprendendo a 
utilizar sistemas de irrigação menos prejudiciais ao ambiente. Com o apoio do 

Centro de Recursos 
Ambientais, 
instituição do governo 
estadual, o projeto 
reúne 430 famílias 
de lavradores em 
pólos agroecológicos 
para produção de 
alimentos orgânicos 
e recuperação das 
matas que protegem 
a beira dos rios.

Fonte: Atlas Nordeste – Abastecimento Urbano de Água/ANA

Os pobres têm menos água
 Índice de  Cobertura com  

              Estado Desenvolvimento  rede de água 
 Humano – IDH (*)  (%) (*)
Alagoas 0,592 55,2
Maranhão 0,593 44,9
Paraíba 0,611 59,3
Piauí 0,621 58,4
Pernambuco 0,630 57,9
Bahia 0,631 59,9
Sergipe 0,634 68,5
Ceará 0,636 44,3
Rio Grande do Norte 0,654 70,3
Minas Gerais 0,708 75,2
MÉDIA REGIONAL 0,634 58,3
(*) Foram considerados apenas os municípios inseridos no Atlas.
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Regras para fazer a faxina

a 
nova lei do saneamento básico, sancio-
nada em janeiro de 2007, definiu pela 
primeira vez no Brasil as regras para os 
serviços de água, esgoto e lixo. Estabele-
ce também o papel dos governos federal, 

estaduais e municipais nesse setor e regulamenta 
a participação dos investimentos privados. Com as 
regras do jogo mais claras, previstas na forma de 
uma lei, a expectativa é a expansão dos serviços 
de distribuição de água e coleta e tratamento 
de esgoto. A legislação prevê mecanismos para 
tornar esses serviços acessíveis a toda a popu-
lação, seguindo critérios para adequá-los às 
necessidades da saúde pública e à proteção do 
meio ambiente.

O Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), anunciado pelo governo em fevereiro de 
2007, é considerado a principal ferramenta para 
ampliar os investimentos e colocar em prática 
as medidas recomendadas pela lei. Se as ações 
previstas no plano para a área de saneamento se 
concretizarem, mais 24,5 milhões de brasileiros 

receberão água tratada até 2010 e 25,4 milhões 
terão rede de esgoto. Com esses números, que exi-
gem um investimento de R$ 40 bilhões, a parcela 
da população com acesso à água aumentaria dos 
atuais 78% para 87%. A quantidade de habitantes 
que vive em residências com coleta adequada de 
esgoto passaria de 67% para 77%.

Em quatro anos, o Brasil já teria feito a sua 
parte para cumprir as metas dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio, definidas pela Organi-
zação das Nações Unidas para reduzir à metade a 
população mundial não atendida por saneamento 
básico até 2015. Com maior segurança jurídica 
proporcionada pela nova lei, a estimativa é de 
que a parcela da população urbana atendida por 
prestadores de serviços privados aumente de 3% 
para 30%. O desafio é reduzir as desigualdades e 
fazer essa expansão, tanto a proporcionada pelos 
investimentos do governo como a das empresas, 
atingindo também as regiões mais pobres do 
País, como o Nordeste, onde mais da metade da 
população não tem coleta de esgoto.

noVos inVesTimenTos podem RedUziR a polUição e pRoTegeR a 
popUlação ConTRa doenças
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Regras para fazer a faxina

Novas obras combatem a poluição
o Programa despoluição de 

Bacias Hidrográficas (Prodes), 
da Agência Nacional de Águas, 
reservou R$ 10,1 milhões para 
investir em novas estações de 
tratamento de esgotos e na 
ampliação das já existentes 
no País, ao longo de 2007. 
Nos últimos sete anos, foram 
realizadas 37 obras em parceria 
com empresas prestadoras 
de serviço, beneficiando 3,56 
milhões de pessoas. A última delas, inaugurada em dezembro de 2006, foi a 
Estação de Tratamento Balsa, localizada no município de santa Bárbara d´oeste 
(sP). Com o projeto, o esgoto de 20 mil habitantes deixou de ser lançado sem 
tratamento na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

HORIZONTE GEOGRÁFICO 71

SOS Guarapiranga
Para recuperar a Represa de 

Guarapiranga, responsável pelo 
abastecimento de 4 milhões de pessoas 
na Região Metropolitana de são Paulo, 
11 organizações não-governamentais 
elaboraram uma lista de propostas que 
servirão de base para o plano de ações 
que o governo estadual pretende colocar 
em prática na região em 2007. A represa 
sofre ameaças da poluição dos esgotos, da 
ocupação desordenada e do desmatamento. 
Entre as 37 iniciativas recomendadas para 
reverter essa degradação, estão a criação 
de um mosaico de áreas protegidas e a 
adoção de metas para reduzir a poluição e 
melhorar a qualidade da água. As propostas 
incluem ainda a aplicação de critérios mais 
rígidos para avaliar os riscos ambientais 
de aterros e lixões, mineradoras, postos de 
combustíveis e outros estabelecimentos 
instalados na região.

Esgoto tratado  
gera renda

Após passar pelas últimas 
etapas de limpeza nas estações 
de tratamento, o esgoto doméstico 
está sendo utilizado no Ceará para 
uma finalidade nobre: criar tilápias. 
Pesquisadores do Centro de Pesquisa 
sobre Tratamento de Esgotos e Reuso 
de Águas, da Universidade Federal do 
Ceará, instalaram viveiros de criação 
em Aquiraz (CE), junto ao local onde 
os dejetos gerados pela população são 
tratados. Como resultado, os peixes 
apresentaram bom nível de engorda e 
padrões de qualidade aceitáveis para 
o consumo humano. A tecnologia será 
agora repassada para outras regiões, 
com potencial de gerar renda e 
melhorar a vida da população.

Utilização média da água por pessoa 
por dia, 1998-2002 (em litros)

Mundos separados
a desigualdade da água 
no plano global
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Limiar da
pobreza

Estados Unidos

Austrália

Itália

México
Japão

Espanha

Noruega

França

Áustria

Dinamarca

Alemanha
BRAsIL

Peru
Filipinas

Reino Unido

China

Bangladesh, Quênia
Gana, Nigéria
Burquina Faso, Níger
Angola, Camboja, Etiópia, 
Haiti, Ruanda, Uganda

Índia

Moçambique

Fonte: FAO 2006
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